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DECRETO N°038/2021, de 27 de abril de 2021.
RENOVA AS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA
O ENFRENTAMENTO DO AVANÇO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO
MUNICÍPIO DE QUITERIANOPOLIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL QUITERIANOPOLIS – CE, FRANCISCA
PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO que, caso se deixe de dar continuidade às providências
que, desde o início da pandemia, vem adotando os governos no compromisso
de conter o avanço da infeção, um verdadeiro colapso poderá ser gerado no
sistema de saúde público e privado de todo o Estado, a exemplo do que já vem
acontecendo em alguns países, em especial em relação àqueles onde a política
do isolamento social foi retardada como postura pública de enfrentamento da
pandemia;
CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado provocado
pelas medidas necessárias ao enfrentamento da Covid-19;
CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê estratégico encarregado
da definição das medidas de isolamento social no Estado do Ceará, o qual vem
a ser constituído por técnicos especialistas, autoridades do governo e, na
condição de observadores, por chefes e representantes dos Poderes
constituídos;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas, até o dia 02 de maio de 2021, no Município de
Quiterianópolis - Ceará, as medidas de isolamento social rígidas previstas no
Decreto Estadual de nº 33.980 de 12 de março de 2021, do Governo do Estado
do Ceará, e no Decreto Municipal de n° 25/2021, de 13 de março de 2021, e
alterações posteriores.
§ 1º No período de isolamento social, continuará sendo observado o seguinte:
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I – proibição de festas e quaisquer tipos de eventos, conforme previsão no art.
3°, § 1º, inciso II, do Decreto Estadual nº33.965, de 04 de março de 2021;
II - manutenção do dever especial de confinamento e do dever especial de
proteção a pessoas do grupo de risco da Covid-19, na forma dos arts. 6º e 7°,
do Decreto nº33.965, de 04 de março de 2021;
III - proibição de feiras de qualquer natureza e da aglomeração e circulação
de pessoas em espaços públicos ou privados, tais como praias, praças,
calçadões, ressalvado o uso para a prática esportiva individual,
deslocamentos imprescindíveis ou acesso atividades essenciais, observado o
disposto neste Decreto e no art. 13, do Decreto nº33.965, de 04 de março de
2021;
IV - dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara de
proteção, observado o disposto no art. 12, do Decreto nº33.965, de 04 de março
de 2021;
V - salvo para caminhadas e passeios de bicicleta, proibição de qualquer uso,
individual ou coletivo, agendado ou não, de espaços comuns e equipamentos
de lazer, de uso misto (moradia e lazer) e/ou preponderantemente de
temporada ou veraneio;
§ 2º Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as
autoridades competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as providências
necessárias para fazer cessar eventual infração, devendo, prioritariamente,
primar por condutas que busquem a conscientização quanto à importância
das medidas de isolamento e distanciamento social, bem como da
permanência domiciliar.
Art. 2º O “toque de recolher” será observado na cidade de Quiterianópolis, das
20h às 5h, de segunda a sexta-feira.
Parágrafo único. No período previsto no “caput”, deste artigo, fica
estabelecido(a):
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I – proibição da circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos, permitidos
deslocamentos somente nos casos de serviços de entrega, para atividades
liberadas nos termos do inciso II, deste artigo, ou em função do exercício da
advocacia ou de funções essenciais à Justiça na defesa da liberdade
individual;
II – vedação ao funcionamento de quaisquer atividades econômicas e
comportamentais, salvo as previstas no § 1º, do art. 10, deste Decreto.
Art. 3º Salvo no período de isolamento social rígido previsto no art. 4º, deste
Decreto, continua permitido o uso de espaços públicos abertos exclusivamente
para a prática esportiva individual, permanecendo vedada a prática esportiva
coletiva, assim enquadrada aquela envolvendo a reunião de mais de 03 (três)
pessoas.
Parágrafo único. À exceção da situação do “caput”, deste artigo, os espaços
públicos, como praças, calçadões, quadras, areninhas, praias e outros,
permanecerão com o uso proibido durante a vigência deste Decreto.
Art. 4º Das 20h de sexta-feira às 5h de segunda-feira, o isolamento social no
Estado observará, inclusive quanto ao “toque de recolher” (sábado e domingo 19h às 5h), as disposições do Decreto n.º 33.965, de 04 de março de 2021, que
prevê a política de isolamento social rígido no enfrentamento à Covid-19.
Art. 5º Ficam liberadas as aulas presenciais para os alunos de até o 1º ano do
Ensino Fundamental, observada a limitação de 40% (quarenta por cento) da
capacidade de alunos por sala.
§ 1º O retorno à atividade presencial de ensino se dará sempre a critério dos
pais e responsáveis, devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a
opção pelo ensino presencial ou remoto, garantida sempre, para aqueles que
optarem pelo ensino remoto, a permanência integral nessa modalidade.
§ 2º As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas
preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além
do que deverão respeitar o distanciamento, os limites de ocupação e as demais
medidas sanitárias previstas em protocolo geral e setorial.
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Art. 6º O funcionamento das atividades econômicas, durante o isolamento
social, observará o seguinte:
I - das 20h da sexta-feira às 5h da segunda-feira, todas as atividades,
sujeitar-se-ão, inclusive quanto a horários de funcionamento, às regras de
isolamento social rígido previstas no Decreto Estadual n.º 33.965, de 04 de
março de 2021;
§ 1º No período proibido pelo inciso I, deste artigo, não se sujeitam a restrição
de horário de funcionamento exclusivamente:
a) serviços públicos essenciais;
b) farmácias;
c) supermercados/congêneres;
d) indústria;
e) postos de combustíveis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e veterinárias
para atendimento de emergência;
g) laboratórios de análises clínicas;
h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
j) oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e
Distribuição do Estado, conforme definido no Decreto Estadual n.º 33.532, de
30 de março de 2020 (rodovias federais e estaduais);
l) funerárias.
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§ 2º As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, desde
que respeitados o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade e as
regras estabelecidas em protocolos sanitários, mantida, em todo caso, a
recomendação para que as celebrações permaneçam sendo realizadas
exclusivamente da forma virtual, observado o disposto neste Decreto.
§ 3º Permanece vedado o funcionamento de parques aquáticos, clubes
recreativos, públicos ou privados.
§ 4º Poderão as academias retomar o funcionamento, no período de 6h às 20h,
exclusivamente para a prática de atividades individuais, desde que por
horário marcado, respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da
capacidade de atendimento presencial simultâneo de clientes e observados
todos os protocolos de biossegurança.
§ 5º As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se adequar às
medidas sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando
permanentemente submetidas ao monitoramento da Secretária Municipal de
Saúde, mediante acompanhamento dos dados epidemiológicos e assistenciais
da pandemia no Estado do Ceará.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições dos Decretos anteriores que dispuserem o contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, em 27 de
abril de 2021.
Assinado de forma digital por FRANCISCA
PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO
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