
 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 

CONTINUAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO ESTADO DO CEARÁ 

(DECRETO 33.617, DE 07 DE JUNHO DE 2020) 

MEDIDAS VÁLIDAS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS –  
ATÉ DIA 14 DE JUNHO 

 
Art. 1º Até o dia 14 de junho de 2020, ficam prorrogadas, no Estado do Ceará, na forma e condições estabelecidas neste Decreto, as medidas de isolamento social 
previstas no Decreto n.° 33.519, de 19 de março de 2020, e suas alterações posteriores.  
§ 1° No período a que se refere o “caput”, deste artigo, permanecerão em vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas no Capítulo II, do 
Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, as quais estabelecem: (VER TABELA EXPLICATIVA DO DECRETO 33.608) 
I - suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação da COVID – 19, conforme previsão no art. 3°, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020;  
II - manutenção do dever especial de proteção em relação a pessoas do grupo de risco da COVID-19, na forma do art. 4°, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio 
de 2020;  
III - manutenção do dever geral de permanência domiciliar mediante o controle da circulação de pessoas e veículos, nos termos dos arts. 5° e 6°, do Decreto n.° 
33.608, de 30 de maio de 2020;  
PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM PRAÇAS, PRAIAS E CALÇADÕES 
IV - proibição da circulação de pessoas em espaços públicos e privados, tais como praias, praça e calçadões, admitida apenas a circulação em casos de 
deslocamentos para atividades liberadas;  
V - suspensão da operação do serviço metroviário nas Regiões Metropolitanas do Cariri e Sobral. 

 

Uso obrigatório de máscaras 

 
§ 2° Na prorrogação de que trata este artigo, fica mantido, nos termos do art. 9°, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, o dever geral de proteção 
individual relativo ao uso obrigatório de máscara por todos aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente quando do uso de transporte 
público, individual ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público.  

 

Condomínios verticais e horizontais 

 
§ 3° O uso das áreas comuns e de lazer de condomínios verticais e horizontais deverá atender a normas mínimas de segurança que, definidas por cada 
condomínio, busquem evitar a proliferação da COVID-19, dentre as quais: 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-N%C2%BA33.519-de-19-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA33.608-de-30-de-maio-de-2020.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2020/06/TABELA-decreto-33.608-de-30.05.2020-Atividades-liberadas-a-partir-de-01-de-junho.pdf
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 I - preservação do distanciamento social mínimo entre moradores quando do uso das áreas e equipamentos comuns.  
II - intensificação da limpeza dos locais e equipamentos de uso comum, em especial após cada utilização; 
III - disponibilização de álcool, especialmente em gel, nos espaços comuns para uso pelos moradores e empregados do condomínio;  
IV - definição de número máximo de pessoas que poderão usar simultaneamente espaços e equipamentos, evitando aglomerações;  
V - proibição de festas ou eventos de qualquer natureza com aglomerações de pessoas;  
VI - vedação à utilização de academias.  
§ 4° Para condomínios preponderantemente de temporada, permanece a vedação total quanto ao uso das áreas de lazer. 
 

PRORROGAÇÃO DA POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 
(APENAS FORTALEZA INICIARÁ A FASE 01 DO PLANO DE REABERTURA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS) 

 
Art. 2° Fica prorrogada, no período previsto no art. 1°, deste Decreto, (ATÉ 14 DE JUNHO) e nos termos do Decreto n.º 33.574, de 05 de maio de 2020, a política 
de regionalização do isolamento social no Estado do Ceará, observadas as seguintes regras:  
I - manutenção do isolamento social rígido, com restrição na liberação de atividades, nos municípios de Acaraú, Camocim, Itarema e Sobral;  
II - recomendação aos outros municípios que integram as Regiões de Saúde de Acaraú, Camocim e Sobral, previstos no Anexo I, deste Decreto, para adoção de 
medidas de isolamento social mais restritivas, com restrição na liberação de atividades;  
III - sujeição dos demais municípios do Estado ao isolamento social na forma do art. 1°, deste Decreto, com restrição na liberação de atividades. 
§ 1º À exceção do município de Fortaleza, nos demais municípios do Estado, não haverá liberação de atividades na forma do art. 3°, deste Decreto, 
permanecendo neles liberadas apenas aquelas atividades previstas no Decreto n.º 33.608 (FASE DE TRANSIÇÃO), de 30 de maio de 2020, quais sejam:  
a) indústria química e correlatos; indústria de artigos de couro e calçados; indústrias metalmecânica e afins; saneamento e reciclagem; energia; indústrias têxteis 
e roupas; indústria de comunicação, publicidade e editoração; indústria e serviços de apoio; indústria de artigos do lar; indústria de agropecuária; indústria de 
móveis e madeira; indústria da tecnologia da informação; logística e transporte; indústria automotiva;  
b) cadeia da construção civil e da saúde;  
c) esporte relacionado aos treinos de atletas dos clubes de futebol participantes da final do Campeonato Cearense.  
§ 2° O disposto neste artigo não obsta o estabelecimento pelos gestores municipais, por ato normativo próprio, de barreiras sanitárias e outras medidas de 
maior rigor para enfrentamento da COVID-19, buscando atender a particularidades locais, segundo critérios epidemiológicos e fatores relacionados à 
disponibilidade de leitos para atendimento da população afetada pelo vírus.  
§ 3° O isolamento social rígido a que faz menção o inciso I, do “caput”, deste artigo, observará as regras previstas no Decreto n.° 33.574, de 05 de maio de 2020. 
 
 
 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Decretos-N%C2%BA33.574-e-N%C2%BA33.575-de-5-de-maio-de-2020.pdf
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Tabela explicativa do art. 2º: 

DIVISÃO DOS MUNICÍPIOS EM 3 GRUPOS: 
(com exceção de Fortaleza, que iniciará FASE 01 de reabertura das atividades econômicas, em todos os outros municípios do Estado as atividades 

liberadas são apenas aquelas previstas na fase de transição (TABELA NA ÚLTIMA PÁGINA – decreto 33.608) 

 
MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 

RÍGIDO, COM RESTRIÇÃO NA LIBERAÇÃO DE 
ATIVIDADES 
(LOCKDOWN) 

 

 
RECOMENDAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE 
ISOLAMENTO SOCIAL MAIS RESTRITIVAS, COM 

RESTRIÇÃO NA LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES  
(ANEXO 01) 

 

 
ISOLAMENTO SOCIAL NA FORMA DO ART. 1°, 

DESTE DECRETO, COM RESTRIÇÃO NA LIBERAÇÃO 
DE ATIVIDADES 

 

ACARAÚ,  
CAMOCIM, 
 ITAREMA E  

SOBRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Nesses municípios devem ser observadas as 
regras previstas no Decreto n.° 33.574 (Ver 

TABELA do decreto 33.574) 
 

 

Região de Saúde de SOBRAL: 
 

 ALCÂNTARAS, CARIRÉ, CATUNDA, COREAÚ, 
FORQUILHA, FRECHEIRINHA, GRAÇA, GROAÍRAS, 

HIDROLÂNDIA, IPU, IRAUÇUBA, MASSAPÊ, 
MERUOCA, MORAÚJO, MUCAMBO, PACUJÁ, PIRES 
FERREIRA, RERIUTABA, SANTA QUITÉRIA, SANTANA 

DO ACARAÚ, SENADOR SÁ, URUOCA  
VARJOTA  

 
Região de Saúde de CAMOCIM: 

 
BARROQUINHA, CHAVAL, GRANJA, MARTINÓPOLE  

 
Região de Saúde de ACARAÚ: 

 
BELA CRUZ, CRUZ JIJOCA DE JERICOACOARA, 

MARCO, MORRINHOS 

 

TODOS OS OUTROS MUNICÍPIOS DOS INTERIOR DO 
ESTADO NÃO MENCIONADOS NAS COLUNAS 

ANTERIORES 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Decretos-N%C2%BA33.574-e-N%C2%BA33.575-de-5-de-maio-de-2020.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2020/05/TABELA-isolamento-social-r%C3%ADgido-FORTALEZA-Decreto-Estadual-33.574-1-1.pdf
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FASE 01 DO PLANO DE REABERTURA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM FORTALEZA 
 

 
Art. 3° A partir de 08 de junho de 2020, a liberação de atividades econômicas e comportamentais no município de Fortaleza dar-se-á na forma, condições e 
percentuais previstos no Anexo II (TABELA AO FINAL), deste Decreto, observando-se o seguinte:  
I - atividades já liberadas no Decreto nº 33.608 (FASE DE TRANSIÇÃO), de 30 de maio de 2020 e que serão ampliadas:  
a) indústria química e correlatos; indústria de artigos de couro e calçados; indústrias metalmecânica e afins; saneamento e reciclagem; energia; indústrias têxteis 
e roupas; indústria e serviços de apoio; indústria de artigos do lar; indústria de móveis e madeira; indústria da tecnologia da informação; indústria automotiva;  
b) cadeia da construção civil.  
II - novas atividades liberadas:  
a) indústrias de materiais esportivos, instrumentos e brinquedos;  
b) comércio de artigos de couro e calçado; comércio atacadista da cadeia metalmecânica e afins; comércios da cadeia têxtil e roupa; comércio de livros e revistas; 
comércio de artigos do lar; comércio da cadeia agropecuária; comércio moveleiro; comércio da cadeia de tecnologia da informação; comércio de bicicletas na 
cadeia de logística e transporte; comércio automotivo e serviços; comércio de saneantes, livraria, brechós, papelarias, doces e caixões; comércio de aparelhos 
esportivos, instrumentos e brinquedos.  
§ 1º A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET divulgará, em seu site oficial, a relação das subclasses das cadeias produtivas autorizadas 
a funcionar na forma do “caput”, deste artigo. § 2° Para a liberação prevista neste artigo, será considerada a subclasse do CNAE principal da respectiva atividade. 
 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 
§ 3° As atividades liberadas na forma deste artigo deverão ser exercidas em estreita conformidade com as medidas sanitárias previstas no Protocolo Geral e 
Setorial constante do Anexo IV, deste Decreto, devidamente homologados pela Secretariada Saúde, sem prejuízo da observância ao disposto no art. 11, Decreto 
n.° 33.608, de 30 de maio de 2020.  
§ 4° Em reforço à obrigação prevista no § 3°, deste artigo, cada estabelecimento autorizado a funcionar deverá elaborar seu protocolo institucional com medidas 
de segurança aos seus colaboradores, clientes e fornecedores, buscando operacionalizar as medidas estabelecidas nos Protocolos Geral e Setorial levando em 
consideração as especificidades da respectiva atividade. 
 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 § 5° As micro e pequenas empresas não se obrigam ao disposto no § 4°, deste artigo, as quais, contudo, deverão assinar e afixar em local de fácil visualização no 
estabelecimento termo em que se comprometem a dar cumprimento às medidas sanitárias previstas nos Protocolos Geral e Setorial pertinentes a cada atividade, 
observando modelo de documento fornecido pela SEDET.  
 

https://www.sedet.ce.gov.br/
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OBSERVAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE EMPREGADOS EM TRABALHO PRESENCIAL 
§ 6° As atividades liberadas na forma deste artigo obedecerão a limite máximo de empregados que poderão trabalhar presencialmente no estabelecimento, 
observado o seguinte: 
 I – será considerado, como base de cálculo do limite, o registro informado no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
– eSocial, relativo a competência do mês de Fevereiro de 2020;  
II – a incidência do percentual de limite não poderá ensejar número de empregados inferior a 03 (três) por atividade liberada, sendo este o patamar máximo a 
ser observado caso verificada a hipótese.  
§ 7° Os estabelecimentos situados em Fortaleza, autorizados a funcionar nos termos deste Decreto, cujos funcionários dependam do transporte público, e que 
atuem em turno único em horário comercial, deverão observar os horários de funcionamento previstos no Anexo III, deste Decreto, buscando promover a 
segurança dos trabalhadores durante o trajeto ao local de trabalho.  
§ 8° A regra do § 7°, deste artigo, será observada nos dias de segunda a sexta feira da semana, devendo, nos finais de semana, serem respeitadas as 
particularidades de horário de cada atividade liberada.  
 
FUNCIONAMENTO DOS SHOPPINGS EM FORTALEZA 
§ 9° Os shoppings situados em Fortaleza somente poderão funcionar, na forma deste artigo, se observadas as seguintes condições:  
I - restrição das 12h às 20h, segunda a domingo, do horário de funcionamento das atividades liberadas; 
II - limitação da frequência concomitante de consumidores em 30% (trinta por cento) da capacidade total do local;  
III - submissão à aprovação da Secretaria da Saúde, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da publicação deste Decreto, de protocolo de funcionamento com 
medidas de segurança para evitar a proliferação da COVID-19, em especial prevendo a forma de controle do quantitativo máximo de pessoas e veículos a que se 
refere o inciso II, deste parágrafo.  
 
ATENDIMENTO CARTORÁRIO 
§ 10. Fica liberado o atendimento cartorário presencial para os seguintes serviços extrajudiciais: notas, registro de imóveis, registro de títulos e documentos e 
pessoas jurídicas. 
 § 11. O atendimento a que se refere o § 10, deste artigo, deverá ser realizado sob agendamento, com observância dos protocolos gerais e setoriais de medidas 
sanitárias, ficando autorizado o trabalho presencial de empregados nos cartórios apenas em quantitativo necessário para atendimento das demandas autorizadas.  
§ 12. As atividades liberadas na forma deste artigo ficarão sob o monitoramento contínuo da Secretária da Saúde, através da avaliação dos dados epidemiológicos 
no Estado do Ceará, ficando também sujeitas à rigorosa fiscalização dos órgãos estaduais e municipais competentes. 
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FASE 01 – ATIVIDADES LIBERADAS EM FORTALEZA A PARTIR DE 08 DE JUNHO  

(AMPLIAÇÃO DA FASE DE TRANSIÇÃO + NOVAS ATIVIDADES) 

COMÉRCIO DE OUTROS 

PRODUTOS 

INDÚSTRIAS E SERVIÇOS 

DE APOIO 

ESPORTE, CULTURA E 

LAZER 

CADEIA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

INDÚSTRIA 

METALMECÂNICA E 

AFINS 

COMUNICAÇÃO, 

PUBLICID. E EDITORAÇÃO 

(Comércio de saneantes, 

livraria, brechós, 

papelarias, doces e 

caixões – 40%) 

Comércio de artigos de 

escritório, serviços de 

manutenção – 40%. 

Contabilidade, auditoria e 

direito (máx3 trabalh. por 

escritório). 

(Fabricação e comércio de 

aparelhos esportivos, 

instrumentos e 

brinquedos – 40%) 

(Construção de edifícios 

até 100 operários obra, 

cadeia produtiva com 

40%) 

(Fabricação de 

ferramentas, máquinas, 

tubos de aço, usinagem, 

tornearia e solda e 

comércio atacadista – 

40%) 

(Comércio de livros e 

revistas –  40%) 

CADEIA AGROPECUÁRIA ARTIGOS DE COUROS E 

CALÇADOS 

ARTIGOS DO LAR 

 

MÓVEIS E MADEIRA 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE HIGIENE E LIMPEZA 

(Comercialização de flores 

e plantas, couros – 40%) 

(Indústria e Comércio – 

40%) 

(Indústria e comércio – 

40%) 

(Indústria e comércio – 

40%) 

 

(Indústria e comércio – 

40%) 

(Comércio de higiene e 

cosméticos – 40%) 

ENERGIA CADEIA AUTOMOTIVA INDÚSTRIA QUÍMICA E 

CORRELATOS 

SANEAMENTO E 

RECICLAGEM 

LOGÍSTICA E 

TRANSPORTE 

 

TÊXTEIS E ROUPAS 

 

(Construção para 

barragens e estações de 

energia elétrica, 

geradores – 40%) 

(Indústria, comércio e 

serviços– 40%) 

(Indústria de químicos 

inorgânicos, plástico, 

borracha, solventes, 

celulose e papel – 40%) 

(Recuperação de 

materiais – 40%) 

(Comércio de bicicletas  – 

40%) 

(Indústria e comércio – 

40%) 

USO DAS ÁREAS COMUNS E DE LAZER DOS CONDOMÍNIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS (VER PRÓXIMA TABELA SOBRE CONDOMÍNIOS) 
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RETORNO DAS ATIVIDADES NOS CONDOMÍNIOS ( ART. 1º, §3º, Decreto Nº 33.617) 

 

FASE 01 (08 a 21 de junho) 
CONDOMÍNIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS 

O uso das áreas comuns e de lazer de condomínios verticais e 
horizontais deverá atender a normas mínimas de segurança que, definidas por 

cada condomínio, busquem evitar a proliferação da COVID-19, dentre as quais (Art. 1º, § 3°): 
ATIVIDADES PERMITIDAS ATIVIDADES PROIBIDAS 

1. Uso das áreas comuns e de lazer; 
(Ex: piscinas, decks, quadras de esportes, parquinhos, pracinhas etc.), 

com observância das normas mínimas de segurança, por cada condomínio1 
2. Obras, reformas e manutenções; 
3. Mudanças – de entrada ou saída; 

4. Atividades de corretagem. 

 
1. Festas ou eventos de qualquer natureza com aglomerações de 

pessoas (§ 3°, V);   
2. Utilização de academias (§ 3°, VI); 
3. Para condomínios preponderantemente de temporada, permanece a 

vedação total quanto ao uso das áreas de lazer (Art. 1º, § 4°). 

 

 
1Dentre as normas de segurança, incluem-se no Art. 1º, § 3°, as seguintes: 

 I - preservação do distanciamento social mínimo entre moradores quando do uso das áreas e equipamentos comuns. 

II - intensificação da limpeza dos locais e equipamentos de uso comum, em especial após cada utilização; 

III - disponibilização de álcool, especialmente em gel, nos espaços comuns para uso pelos moradores e empregados do condomínio; 

IV - definição de número máximo de pessoas que poderão usar simultaneamente espaços e equipamentos, evitando aglomerações; 
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FASE DE TRANSIÇÃO - ATIVIDADES LIBERADAS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO 
– DESDE 01 DE JUNHO 

 
CADEIA DA SAÚDE 

 
INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE 

APOIO 
CADEIA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
ESPORTE 

 
ARTIGOS DO LAR 

 
(Comércio médico e 

ortopédico, óticas, podologia e 
terapia ocupacional – 100%) 

Incluem-se aqui também: 
serviços médicos, 

odontológicos, clínicas 
médicas, fisioterapia 

(Cabeleireiros, manicures e 
barbearias. 

Indústria de artigos de 
escritório e manutenção 

industrial – 30%.) 
 

(Construção de edifícios até 
100 operários obra, cadeia 

produtiva com 30%) 
Incluem-se aqui também: 

reforma de casas e 
condomínios 

 

(Treinos de atletas dos clubes 
de futebol participantes da 

final do Campeonato Cearense) 
 
 

(Fabricação de 
eletrodomésticos e artigos 

domésticos – 30%) 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

ARTIGOS DE COUROS E 
CALÇADOS 

CADEIA AUTOMOTIVA 
 

MÓVEIS E MADEIRA 
 

SANEAMENTO E RECICLAGEM 

(Fabricação de equipamentos 
de informática – 30%) 

 

(Fabricação de calçados e 
produtos de couro – 20%) 

(Indústria de veículos, de 
transporte e peças – 20%) 

 

(Fabricação de móveis e 
produtos de madeira – 20%) 

 

(Recuperação de materiais – 
30%) 

ENERGIA 
 

INDÚSTRIA METALMECÂNICA 
E AFINS 

INDÚSTRIA QUÍMICA E 
CORRELATOS 

COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE 
E EDITORAÇÃO 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

(Construção para barragens e 
estações de energia elétrica, 

geradores – 20%) 

(Fabricação de ferramentas, 
máquinas, tubos de aço, 

usinagem, tornearia e solda – 
30%) 

 

(Indústria de químicos 
inorgânicos, plástico, borracha, 

solventes, celulose e papel – 
30%) 

 

(Impressão de livros, material 
publicitário, e serviços de 

acabamento gráfico – 30%) 
 

(Metrofor, transporte 
rodoviário metropolitano na 

RMF e manutenção de 
bicicletas – 30%) 

CADEIA AGROPECUÁRIA *Os percentuais apresentados são referentes ao número de 
trabalhadores em trabalho presencial 

TÊXTEIS E ROUPAS 

(obras de irrigação – 30%) 
 

(Indústria têxtil, confecções e de redes – 20%) 


