
 

 

INFORMATIVO JURÍDICO Nº 9 

PRORROGAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL NO CEARÁ E AS NOVAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS PARA O ESTADO E POLÍTICA DE ISOLAMENTO 

SOCIAL RÍGIDO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
 
Foram publicados 02 (dois) Decretos no último dia 05.05.2020, sendo um destinado ao 

Município de Fortaleza (Decreto nº 33.574) com medidas mais rígidas na política de isolamento social e outro 
no âmbito Estadual (Decreto nº 33.575) com a prorrogação das medidas anteriores para o enfrentamento à 
Pandemia da Covid-19 e dá outras providências. 

 
Assim, Cleto Gomes-Advogados Associados elabora o presente informativo para que os 

clientes conheçam as referidas medidas e providenciem os ajustes necessários. 
 

PERÍODO DE DURAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS 

 
Em Fortaleza, segundo o art. 1º do Decreto 33.574, ficou estabelecido no período de 8 a 

20 de maio de 2020, a política de isolamento social rígido para o enfrentamento da Pandemia, que consiste 
no controle da circulação de pessoas e veículos nos espaços e vias públicas, objetivando reduzir a velocidade 
de propagação da doença.  

  
No âmbito estadual, houve prorrogação até o dia 20 de maio de 2020 das vedações e 

demais disposições previstas nos Decretos anteriores, com a obrigatoriedade do uso de máscaras de 
proteção facial, industriais ou caseiras, por todas as pessoas que precisarem sair de suas residências, 
principalmente quando dentro de qualquer forma de transporte público, individual ou coletivo, em espaços 
ou locais públicos, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público, sob pena de sanções, bem como 
prorrogou por mais 30 (trinta) dias a suspensão das aulas presenciais.   

  

PESSOAS COMPROVADAMENTE INFECTADAS OU COM SUSPEITA 

DE CONTAMINAÇÃO 

 
No município de Fortaleza, para as pessoas comprovadamente infectadas ou com 

suspeita de contágio pela COVID- 19 deverão permanecer em confinamento obrigatório no domicílio, em 
unidade hospitalar ou em outro lugar determinado pela autoridade de saúde, sob pena de responsabilização, 
inclusive na esfera criminal, podendo ser utilizada a força policial.   

  

GRUPO DE RISCO 

 
Em relação as essas pessoas do grupo de risco, em Fortaleza, as medidas de circulação 

foram mais rígidas. São as pessoas que, de acordo com as orientações das autoridades da saúde, se 
enquadram no grupo de risco da COVID-19, designadamente os maiores de 60 (sessenta) anos, os 
imunodeprimidos e os portadores de doença crônica, hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crônica, os hipertensos, os doentes oncológicos, os 
com doenças respiratórias, bem como aqueles com determinação médica. 

 



 

 

Somente poderão circular para:  
 

 Deslocamentos para farmácias, supermercados e outros estabelecimentos que 
forneçam itens essenciais à subsistência  

 Deslocamentos por motivos de saúde, designadamente para obter assistência em 
hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do mesmo gênero 

 Deslocamento para agências bancárias e similares 

 Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos 
de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados 

 
As pessoas do grupo de risco que estão trabalhando nas empresas que estão autorizadas 

a funcionar, deverão também ter a sua circulação restrita e, neste caso a empresa poderá optar pela 
suspensão do contrato de trabalho, que é uma medida possível de ser adotada nos termos da MP 936. 

 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO APLICADA A TODOS 

 
Em relação aos demais que não se enquadram no grupo de risco, também há a restrição 

de circulação em espaços e vias públicas ou equiparados em Fortaleza, salvo nas exceções de extrema 
necessidade previstas abaixo, ocasião em que deverá portar documento ou declaração subscrita que 
comprove a condição pretendida:  

  

 O deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico 

 O deslocamento para fins de assistência veterinária 

 O deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos 
autorizados a funcionar na forma da legislação 

 Circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco;   

 O deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional 

 O deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades 
judiciárias, no caso da necessidade de atendimento presencial ou no de 
cumprimento de intimação administrativa ou judicial 

 O deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo 
funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação 

 O deslocamento para serviços de entregas 

 O deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, 
buscando atender a determinação de autoridade pública 

 A circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou 
a portadores de deficiência ou necessidades especiais 

 O deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais 
estabelecimentos que, na forma da legislação, permaneçam em funcionamento 
exclusivamente para serviços de entrega 

 O trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais 
vulnerável 

 Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos 
de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados 

  
 
 
 
 



 

 

CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS E VEÍCULOS DE 

FORTALEZA 

 
E em relação ao controle de entrada e saída de pessoas e veículos de Fortaleza trazido 

no Decreto, o art. 7º do Decreto Municipal estabelece que será feito o controle, librando o acesso e saída, 
nas seguintes hipóteses:   

 
 Deslocamentos por motivos de saúde, próprios e de terceiros, designadamente para 

obter ou facilitar assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros 
estabelecimentos do mesmo gênero 

 Deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho de agentes públicos 

 Deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho permitidos 

 Deslocamentos para assistência ou cuidados de pessoas com deficiência, crianças, 
progenitores, idosos, dependentes ou pessoas vulneráveis 

 Deslocamentos para participação em atos administrativos ou judiciais, quando 
convocados pelas autoridades competentes 

 Deslocamentos necessários ao exercício das atividades de imprensa 

 Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos 
de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados 

 Transporte de carga 

  
Para a circulação excepcional autorizada, as pessoas deverão portar documento ou 

declaração subscrita demonstrando o enquadramento da situação específica na exceção, podendo ser 
admitidos outros meios idôneos de prova, a depender da situação.  

 

PERMISSÃO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 

 
Não houve alteração em relação a permissão de funcionamento das empresas que já 

estavam autorizadas em Decretos anteriores. Apenas para os serviços e atividades autorizadas a funcionar 
no município de Fortaleza deverão adotar as novas medidas preventivas trazidas no novo Decreto. 

 
Esses serviços e atividades autorizados a funcionar no município de Fortaleza deverão 

observar todas as providências necessárias para evitar aglomerações nos estabelecimentos, preservar o 
distanciamento mínimo entre as pessoas e garantir a segurança de clientes e funcionários, sem prejuízo da 
observância obrigatória das seguintes medidas: 
 

 Disponibilização álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em gel 

 Uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras de proteção, individuais ou 
caseiras, bem como de outros equipamentos de proteção individual que sejam 
indispensáveis ao seguro desempenho laboral 

 Dever de impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que não estejam usando 
máscaras, bem como a impedir a permanência simultânea de clientes no seu interior 
que inviabilize o distanciamento social mínimo de 2 (dois) metros 

 Autorização para ingresso nos estabelecimentos de somente uma pessoa por família, 
vedada a permanência no local por tempo superior ao estritamente necessário para 
a aquisição dos produtos /ou prestação do serviço 

 Atendimento prioritário das pessoas do grupo de risco da COVID-19 

 



 

 

Os estabelecimentos deverão afixar cartazes, nas respectivas entradas, informando sobre 
a obrigatoriedade de uso de máscaras e do dever de distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as 
pessoas.  

 
As restrições não se aplicam a serviços públicos essenciais relativos à saúde e à segurança.  
 
O art. 10 do Decreto Municipal proíbe taxativamente a aglomeração de pessoas em 

espaços públicos ou privados, bem como a realização de feiras de qualquer natureza e circulação de pessoas 
em praias, praças, calçadões, salvo quando imprescindíveis para acessar as atividades essenciais. 

 
Haverá uma maior fiscalização do exercício de atividades formais e/ou informais, não 

autorizadas a funcionar. 
  

FISCALIZAÇÃO 

 
O cumprimento da política de isolamento social rígido em Fortaleza será objeto de 

ostensiva fiscalização por agentes da Secretaria da Saúde do Estado e do Município, das Forças Policiais do 
Estado e demais órgãos estaduais de fiscalização, Guarda Municipal de Fortaleza, Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania – AMC, ETUFOR, PROCON e Agência de Fiscalização do Município – AGEFIS. 

 
Para fiscalização e aplicação das devidas sanções pela inobservância ao disposto no 

Decreto, será utilizado o sistema de videomonitoramento à disposição da Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social – SSPDS, pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã ou dos órgãos de fiscalização de 
trânsito, estadual e municipal, no exercício de suas respectivas competências. 

 

PUNIÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO 

 
Quanto à punibilidade, em caso de descumprimento de qualquer determinação, segundo 

o art. 12 do Decreto Municipal sujeitará o infrator à responsabilização cível, administrativa e criminal, sem 
prejuízo do uso da força policial, se necessário para prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, 
aplicadas as sanções de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade.   

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

Anexo elaboramos alguns modelos de declaração que podem ser utilizadas para o 
enquadramento das pessoas nas exceções de circulação permitidas no Decretos Estaduais 33.574 e 33.575 e 
Decreto do Município de Fortaleza de nº 14.663. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 
(AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES) 

 
 
 
 

____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº _______________________, com endereço à ____________________________, por seu 
representante legal que esta subscreve, vem, pelo presente, DECLARAR o que segue: 

 
A ___________________ é uma empresa dedicada à operação de 

___________________________, conforme consta no CNAE e no seu CNPJ, anexo. 
 
De acordo com os Decretos Estaduais nºs 33.519, 33.521 e 33.523, as atividades realizadas 

pela empresa são consideradas serviços essenciais, sendo o exercício da atividade liberado, conforme abaixo 
transcrito: 

 
Decreto nº 33.519 

Art. 1º .(...)  
VIII - indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, 
produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, 
mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores 
e distribuidores.  
 
Decreto 33.521 

Art. 1º. Não se submetem à vedação prevista no art. 1°, “caput”, do Decreto n. º 
33.519, de 19 de março de 2020, o qual suspende, em caráter excepcional, uma série 
de atividades no comércio e nas indústrias em todo o Estado, o funcionamento de: 
I - Serviços de “drive thru” prestados por lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres; 
II - Lojas de conveniências de postos de combustíveis, vedado o atendimento de 
clientes para lanches ou refeição no local; 
III - lojas de departamento em que ofertados produtos alimentícios; 
IV - Empresas que prestam serviços de manutenção de elevadores; 
V - Correios. 
 
Decreto 33.523 

Art. 1º (...)  
§ 2° No período de que trata o “caput”, deste artigo, também se manterão em 
funcionamento: 
 
I - Oficinas e concessionárias exclusivamente para serviços de manutenção e 
conserto em veículos; 
II - Empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada; 
III - indústria e comércio que integrem a cadeia alimentar; 
IV - Fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionado, bem como os 
respectivos serviços de manutenção; 
V - Indústrias do ramo têxtil e de confecção que forneçam materiais para uso na rede 
de saúde pública ou privada; 
VI - Empresas das áreas de logística; 
VII - centrais de distribuição, ainda que representem um conglomerado de galpões 
de empresas distintas 



 

 

O(A) Sr(a). _____________________________, (_________qualificação 
completa_________), portador (a) do RG nº _________________, inscrito (a) no CPF/MF sob o 
nº____________________, residente e domiciliado em ___________________________, é empregado 
desta empresa ocupando a função/cargo de _______________________, conforme cópia da sua CTPS, em 
anexo. 

 
Em razão das atividades desenvolvidas na empresa, ao mesmo se faz necessário deslocar-

se entre sua residência-empresa-residência, visto que a proibição do trânsito do empregado causará 
interrupção das atividades de serviços essenciais, autorizados a funcionar por força dos mencionados 
decretos. 

A empresa declara que está observando todas as providências necessárias, atendendo 
especialmente as medidas constantes no art. 8º do Decreto Estadual 33.574 e art. 10 do Decreto do 
Município de Fortaleza de nº 14.663, de 05 de maio de 2020, disponibilizando álcool em gel aos seus 
funcionários, disponibilizando e fiscalizando o uso obrigatório de máscaras, já fornecidas pelo empregador 
ao empregado, bem como outros equipamentos de proteção individual, impedindo acesso daqueles que não 
estejam usando, bem como respeitando o distanciamento social. 

A declarante ratifica a veracidade destas informações e a ciência quanto às 
responsabilidades, em caso de falsidade. 

 
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente. 

 
Fortaleza (CE), ___ de   _____ de 2020. 

 
_______________________________________________ 

Nome da Empresa 
Representante Legal 

Função 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações: 
 
* Utilizar papel timbrado. 
* Preencher com os dados da empresa e dados dos empregados. 
* Incluir o representante legal da empresa e função. 
* Incluir assinatura do representante legal da empresa. 
* Anexar as cópias do CNPJ da empresa e CTPS do empregado. 
* O empregado deverá apresentar a declaração juntamente com os seus documentos pessoais, quando solicitados. 

 

 
 
 
 



 

 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO 
 
 
Eu, _________________________, (qualificação completa), portadora do RG de nº 

_______________________ e inscrito no CPF/MF sob nº ____________________, residente e domiciliado(a) à 
__________________________________________, declaro, sob as penas da Lei, que me enquadro nas hipóteses 
excepcionais de possibilidade de circulação previstas nos Decretos Estaduais nºs 33.574/2020 e 33.575/2020, devendo, 
por extrema necessidade, circular pelas vias públicas com o fim de _________________________________ (descrever 
atividade), hipótese que é albergada pelos dispositivos legais citados acima, em seu(s) seguinte(s) inciso(s):  

 
□ Deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico 
□ Deslocamento para fins de assistência veterinária 
□ Deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da 
legislação 
□ Circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco 
□ Deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional 
□ Deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso da necessidade de 
atendimento presencial ou no de cumprimento de intimação administrativa ou judicia 
□ Deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos 
termos da legislação 
□ Deslocamento para serviços de entregas 
□ Deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, buscando atender a determinação de 
autoridade pública 
□ Circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou a portadores de deficiência ou 
necessidades especiais 
□ Deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma 
da legislação, permaneçam em funcionamento exclusivamente para serviços de entrega 
□ Trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais vulnerável;  
□ Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterível, desde que devidamente justificados 

 
Declaro, ainda, não estar infectado nem possuir sintomas de infecção por Coronavírus, de modo a 

estar isento do dever especial de confinamento previsto nos dois Decreto (Municipal e Estadual), bem como, por fim, 
que estou utilizando máscara de proteção facial, em observância ao disposto no art. 11 dos já citados diplomas legais.  

 
Após cumpridas as necessidades apontadas, comprometo-me a retornar ao meu domicílio, para 

fins de isolamento social determinado nos referidos decretos. 
 

Fortaleza, ____ de ___________ de 2020. 
 

____________________________________ 
DECLARANTE 

 
 

Orientações: 
* Preencher com os dados do declarante  
* Incluir o representante legal da empresa e função. 
* Assinar 
* Anexar as cópias de eventual documento que comprove o domicílio e necessidade. 
* O declarante deverá apresentar a declaração juntamente com os seus documentos pessoais, quando solicitados. 

 


