
 

 

DECRETO Nº 018/2021, DE 08 DE MARÇO DE 2021. 

 

PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL 

014/2021 QUE ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS 

DIRECIONADAS AO CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO 

DA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, JOSÉ ADIL VIEIRA 

JÚNIOR, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e demais legislações em vigor. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.966, de 06 de março de 2021, que 

prorroga o isolamento social e estabelece medidas preventivas direcionadas a evitar a 

disseminação da covid-19, no estado do Ceará, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de 

janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavírus 

(COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da 

infecção humana pelo Coronavírus anunciada pela organização Mundial de Saúde em 11 

de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o alto índice de contaminação e óbitos causados pela COVID-19 

observados no Estado, tornando necessária a intensificação e, sobretudo, a 

conscientização das pessoas para a importância das medidas de isolamento social; 

 

CONSIDERANDO que o momento epidemiológico da COVID-19 no Estado inspira 

cuidados segundo as autoridades da saúde, não sendo recomendável a realização de 

eventos que possam causar qualquer tipo de aglomeração; 



 

DECRETA: 

 

Art. 1º - No Município de Quixelô/CE, até o dia 18 de março de 2021, ficam mantidas as 

vedações e medidas de isolamento social previstas no Decreto Municipal de nº 14/2021 e 

suas alterações, corroborando e aplicando-se as medidas constantes no Decreto Estadual 

de nº 33.966, de 06 de março de 2021, considerando as alterações estabelecidas neste 

Decreto. 

 

Art. 2º - As atividades econômicas e comportamentais serão desempenhadas segundo as 

condições, restrições e autorizações deste Decreto, no geral, de segunda a sexta-feira, de 

06h até 19h, e aos sábados e domingos de 06h até 17h, observando as seguintes 

especificidades: 

 

I - os comércios de rua somente poderão funcionar com atendimento presencial de 

segunda a sexta-feira, de 08h até 16h, e aos sábados e domingos, de 08h até      às 14h; 

II - os restaurantes, lanchonetes, buffets, cantinas, quiosques, lojas de auto serviços em 

postos de combustível e outros estabelecimentos para alimentação fora do lar, em 

ambientes fechados e abertos, somente poderão funcionar de segunda a sexta-feira, de 

06h até 19h, e aos sábados e domingos de 06h até 15h, com atendimento presencial 

limitado a 6 (seis) pessoas por mesa, com até 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

máxima, sem permitir pessoas em pé e fila de espera, inclusive na calçada. Ficando 

proibida a disponibilização de música ambiente, inclusive com músicos, dança e qualquer outra 

atividade que caracterize festas; 

III - as instituições religiosas somente poderão funcionar com até 30% (trinta por cento) da 

capacidade, de segunda a sexta-feira, de 06h até 19h, e aos sábados e domingos, de 06 h 

até 17h, sendo que, após esses horários, só será permitida a presença da equipe 

necessária para celebração por transmissão virtual, sem a presença de público; 

IV - as academias de musculação, ginásticas, e demais estabelecimentos voltados à 

prática de atividades físicas ou esportivas, somente poderão funcionar de segunda a 

sexta-feira, de 06h até 19h,  e sábados e domingos de 06h até 15h, com até 30% (trinta por 

cento) da capacidade de atendimento, mediante prévio agendamento de horário; 

 



 

 

V – as pousadas e afins, devem controlar o uso dos apartamentos e quartos ao máximo de 

03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças, e seus restaurantes somente 

poderão funcionar, de 06h até 22h, exclusivamente para o atendimento de hóspedes, 

identificados física e individualmente. 

VI – os veículos de transporte intramunicipal de passageiros somente poderá circular de 

segunda a sexta-feira, de 06h às 19h, e aos sábados e domingos, de 06h até 17h, com 

até 50% (cinquenta por cento) da lotação máxima; 

VII - recomendar que as agências bancárias, lotéricas, cooperativas de crédito, 

correspondentes bancários e demais instituições financeiras congêneres, adotem 

imediatas medidas para reduzir a quantidade de pessoas no ambiente interno e externo, 

evitando filas e a espera por atendimento superior a 30 (trinta) minutos, providenciando: 

 

a) sistema de agendamento para atendimento presencial, distribuindo senhas com horário 

marcado para ingresso, limitado a presença de até 30 (trinta) pessoas ou 2 (duas) 

pessoas por cada guichê; 

b) ampliar o número de colaboradores em serviço para garantir a rápida triagem nos 

locais de acesso ao estabelecimento, evitando qualquer tipo de fila ou    aglomeração nas 

dependências ou nas imediações, mantendo o distanciamento entre as pessoas de no 

mínimo 1,5 (um vírgula cinco) metro; 

c) realizar com frequência ações de limpeza e higienização de todas as superfícies, 

equipamentos e demais estruturas de grande contato físico, como portas, maçanetas, 

corrimões, mesas de atendimento, terminais de atendimento, leitoras de biometria, telas 

touchscreen, dentre outros objetos de uso compartilhado; 

d) determinar aos colaboradores que orientem e garantam o distanciamento mínimo de 1 

(um) metro entre clientes/usuários em espera ou atendimento. 

 

§ 1º - Não se submetem as restrições de horário previstos neste artigo, podendo continuar 

em funcionamento os estabelecimentos que desenvolvem as seguintes atividades: 

 

I - serviços públicos essenciais;  

II - farmácias; 



 

III - indústria; 

IV - supermercados/congêneres; 

 V - postos de combustíveis; 

VI - hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e  veterinários de 

emergência; 

VII - laboratórios de análises clínicas;  

VIII - segurança privada; 

IX - imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral; 

 X - funerárias. 

 

§ 2º - Em qualquer horário e período de suspensão das atividades deste artigo, poderão 

os estabelecimentos funcionar internamente, sem a presença de público, desde que 

exclusivamente por serviço de entrega. 

 

Art. 3º - Em razão do maior risco de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), as 

seguintes atividades permanecem temporariamente proibidas: 

 

I - aulas e demais atividades educacionais presenciais nos estabelecimentos de ensino, 

ou quaisquer outros ambientes, públicos ou privados, em todos os níveis e etapas do 

ensino; 

II - festas ou eventos, em qualquer ambiente, aberto ou fechado, público ou privado, 

seja de quem for a iniciativa, sobretudo, em buffet’s, salões, clubes, chácaras, 

balneários, açudes, restaurantes, áreas residenciais; 

III - funcionamento de bares e afins; 

IV - o comércio de bebidas alcoólicas por ambulantes, em banca/estrutura provisória, em 

bares, restaurantes, supermercados ou quaisquer outros estabelecimentos; 

V – utilização de auditórios, salas de reuniões, salões de eventos ou qualquer outro 

espaço, público ou privado, para realização de reuniões, treinamentos, conferências ou 

outras programações que gerem aglomeração de pessoas; 

VI - uso de espaços, tais como estádio, campos, ginásio, quadras, areninhas, calçadões, 

academias, equipamentos de lazer ou outros ambientes abertos ao público, público ou  

 



 

 

privado, para realização de atividades esportivas, de lazer, recreação ou qualquer tipo de 

atividade individual ou coletiva, que promova aglomeração; 

VII - atividades de parques aquáticos, balneários, inclusive aqueles existentes em açudes, 

rios e lagoas em todo território municipal. 

 

Parágrafo único - A realização de eventos, desde que em ambiente exclusivamente 

virtual, sem aglomeração de pessoas, não incorre na vedação prevista no inciso II, deste 

artigo. 

 

Art. 4º - Em observância a determinação do Governo do Estado do Ceará, constante no 

art. 6º do Decreto Estadual nº 33.955, de 26 de fevereiro de 2021, fica prorrogado o 

“toque de recolher” no Município do Quixelô, com proibição da circulação de pessoas em 

ruas e espaços públicos, de segunda a sexta, das 20h às 5h do dia seguinte, e sábado e 

domingo, das 19h às 5h, salvo em função das seguintes atividades: 

 

a) serviços de entrega, conforme §2º do artigo 2º deste decreto; 

b) para deslocamentos até a rodoviária por motivo de viagens; 

c) em razão do exercício da advocacia na defesa da liberdade individual; 

d) devido a realização das atividades previstas no §1º do artigo 2º deste decreto; 

 

§1º - Permite-se ainda o deslocamento nos seguintes casos: 

 

a) por motivos de saúde, próprios e de terceiros, para obter ou facilitar assistência em 

hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do mesmo gênero; 

b) entre os domicílios e os locais de trabalho de agentes públicos; 

c) entre os domicílios e os locais de trabalho autorizados a funcionar; 

d) para assistência ou cuidados de pessoas com deficiência, crianças, progenitores, 

idosos, dependentes ou pessoas vulneráveis; 

e) para participação em atos administrativos ou judiciais, quando convocados pelas 

autoridades competentes; 

f) aqueles necessários ao exercício das atividades de imprensa; 



 

g) transporte de carga; 

h) de pessoas domiciliadas em mais de um município do Estado, desde que 

devidamente comprovados ambos os domicílios; 

i) de comprovação documental de reserva previamente realizada ou de 

pagamento efetuado, até a data de publicação deste Decreto, para estadia em 

estabelecimentos formais de hospedagem; 

j) por motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 

justificados.   

 

§ 2° - Para a circulação excepcional autorizada no § 1º, deste artigo, as pessoas em 

deslocamento deverão portar documento ou declaração subscrita demonstrando o 

enquadramento na exceção informada, admitidos outros meios idôneos de prova. 

 

§ 3º - A equipe responsável por transmissão de celebrações religiosas fica ressalvada do 

disposto no “caput”, deste artigo. 

 

§ 4º - As restrições dos artigos 2º, 3º e 4º, deste decreto, não se aplicam aos 

restaurantes, oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e 

Distribuição do Estado, assim definida no Decreto Estadual nº 33.532, de 30 de março de 

2020. 

 

Art. 5º - Fica determinado o aumento e intensificação do controle e da fiscalização das 

atividades econômicas e comportamentais pelos órgãos de controle municipal, com as 

seguintes prioridades: 

 

I - a obediência às regras dos protocolos sanitários já existentes e as medidas  

determinadas neste decreto, em restaurantes, bares, chácaras, hotéis, pousadas, motéis, 

lojas de auto serviço, igrejas, templos religiosos, academias, comércio de rua, feiras ao ar 

livre, supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, principalmente, quanto a exigência de 

uso de máscara, distanciamento, respeito ao percentual máximo da capacidade de 

lotação, oferta de álcool em gel ou outros meios de desinfecção das mãos e evitando 

aglomeração; 



 

 

II – coibir o funcionamento de estabelecimentos, o uso de espaços e a circulação de 

pessoas e veículos nos horários restritos; 

III - limitar o número de pessoas em velórios e sepultamentos, permitido a presença de 

até 10 (dez) parentes, com duração máxima de 1 (uma) hora, exceto quando a causa da 

morte for com confirmação ou suspeita de contaminação pela novo coronavírus (Covid-19), 

caso em que não haverá cerimônia fúnebre, devendo o corpo sair, em caixão lacrado, 

através do serviço funerário, direto para o sepultamento no cemitério ou para a cremação, 

caso assim decida a família. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, aos 08 de março de 2021. 

 

 

 

 
 

 


