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DECRETO Nº34.043,  
de 24 de abril de 2021 (DECRETRO ESTADUAL)

Quais as novidades trazidas pelo novo Decreto do Governador 
do Estado do Ceará?

Com o novo Decreto, até a data de 02 de maio de 2021, há 
continuidade da liberação gradual da atividade econômica 
no Estado do Ceará, em especial o comércio e serviço, de-
vendo ser atendido o protocolo de segurança sanitária para 
evitar a disseminação do novo coronavírus.



Pelo Decreto, durante o isolamento social, o funcionamento 
das atividades econômicas, em especial dos setores do co-
mércio e serviços, como ficará o horário de funcionamento?

De segunda-feira à sexta-feira, o comércio de rua e serviço, 

envolvendo estabelecimentos situados fora de shoppings, 

funcionarão de 10h às 16h, com limitação de 40% (qua-

renta por cento) da capacidade de atendimento simultâ-

neo, com exceção das academias, que poderão retomar o 

funcionamento, no período de 6h às 18h, exclusivamente 

para a prática de atividades individuais, desde que por 

horário marcado, respeitado o limite de 25% (vinte e cin-

co por cento) da capacidade de atendimento presencial.



Como ficam as lojas em shoppings center?

Os shoppings, funcionarão de 12h às 18h, com limitação de 40% 
(quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo.



Como ficam as atividades conside-
radas essenciais ou que têm trata-
do especial, conforme já disposto 
em outros decretos?

Para essas atividades, perma-
necem as mesmas regras es-
tabelecidas nos decretos ante-
riores, ou seja, não se sujeitam 
a restrição de horário de fun-
cionamento.

O novo decreto traz alguma novi-
dade em relação as regras sanitá-
rias que as sociedades empresárias 
devem respeitar?

Não, permanecem as mesmas 
recomendações/obrigações tra-
zidas nos decretos anteriores.

 



As instituições religiosas 
poderão continuar a realizar 
celebrações presenciais?

Sim, havendo o aumento do 
limite para 25% (vinte e cin-
co por cento) da capacidade 
e as regras estabelecidas 
em protocolos sanitários.



Poderão os estabelecimentos funcionar desde que exclusiva-
mente por serviço de entrega, inclusive por aplicativo?

Sim, em qualquer horário e período de suspensão das ati-
vidades poderão funcionar desde que exclusivamente por 
serviço de entrega.



Durante o período de isolamento, como fica 
a situação das academias, parques aquáticos, 
barracas de praia, cinemas, museus e teatros, 
públicos ou privados?

As barracas de praia poderão voltar a funcionar, 
exclusivamente para a atividade de restaurante, 
com limitação em 40% (quarenta por cento) da 
capacidade de atendimento simultâneo de clien-
tes, devendo ser obedecida às regras de protocolo 
sanitário previstas para o setor para alimentação 
fora do lar, permanecendo vedado o funciona-
mento dos parques aquáticos, cinemas e museus 
e teatros, públicos ou privados.



Pelo Decreto, foi mantido o “toque de recolher?

Sim, o “toque de recolher” deve observado no Estado 
do Ceará, das 20h às 5h, de segunda a sexta-feira, va-
lendo, aos finais de semana, as disposições do Decreto 
n.º 33.965, de 04 de março de 2021, que prevê a po-
lítica de isolamento social rígido no enfrentamento à 
COVID-19.

Houve alguma alteração quanto as atividades de ensino?

Sim, foi estendida a liberação para aulas presenciais 
a todas as séries do Ensino Fundamental, observada a 
limitação de 40% (quarenta por cento) da capacidade 
de alunos por sala.



Quais as consequências caso haja descumprimento do Decreto?

Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legisla-
ção própria, o descumprimento das regras deste Decreto 
sujeitará o responsável às sanções civil, administrativa e 
criminal cabíveis, como, por exemplo, aplicação de multa 
(de até R$ 75.000,00 – a qual poderá ser dosada por dia de 
descumprimento), interdição do estabelecimento e perse-
guição criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, 
que prevê como crime contra a saúde pública o ato de in-
fringir determinação do Poder Público destinada a impedir 
a introdução ou propagação de doença contagiosa.



DECRETO 
Nº14.994
DE 24 DE ABRIL DE 2021 

(DECRETO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA)



DECRETO Nº 14.994,  
DE 24 DE ABRIL DE 2021 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA)

O Decreto Municipal traz alguma inovação em relação 
ao Decreto Estadual Decreto nº 34.043, de 24 de abril de 2021?
Sim:

1) As atividades de comércio atacadis-
ta de artigos de vestuário e acessó-
rios situados no perímetro constante 
do Anexo Único do Decreto Municipal, 
poderão funcionar exclusivamente das 
6 (seis) até 12 (doze) horas, de segun-
da-feira à sexta-feira, com limitação 
de 40% (quarenta por cento) da ca-
pacidade de atendimento simultâneo.

2) Foi definida a regra para contabili-
zação do atendimento simultâneo para 
clientes, para efeito da fiscalização, con-
siderando a área física disponível para 
circulação e atendimento, e a corres-
pondente capacidade para manutenção 
de distanciamento de 1,5 (um inteiro 
e cinco décimos) metros entre as pes-
soas no interior do estabelecimento.

3) As autoescolas, durante a semana, 
poderão funcionar no horário de 6h 
às 18h, para aulas práticas, com hora 
agendada, devendo ser respeitados os 
protocolos sanitários.



Como ficam as atividades consideradas essenciais ou que têm tratamento 
especial, conforme já disposto em outros decretos?

R. Permanecem em vigor as regras do Art. 6º, do Decreto nº 14.941, de 04 de março de 2021, 
sendo considerados serviços essenciais e autorizados a funcionar regularmente as seguintes 
atividades:

A. Serviços públicos essenciais;

B. Farmácias e drogarias;

C. Supermercados e congêneres, 
e padarias, vedado o consumo 
interno;

D. Postos de combustíveis e lojas 
de conveniências em postos de 
combustíveis, vedado o atendimen-
to de clientes para lanches 

ou refeição no local;

E. Serviços odontológicos, para 
atendimento de emergência;

F. Hospitais e demais unidades de saú-
de, serviços de atendimento médico, 
entre eles internato, serviços de enfer-
magem, clínicas de fisioterapia e clíni-
cas e serviços de vacinação, e outros 
serviços de saúde e socorro a pessoas;

G. Serviços de cuidados a pessoas;

H. Laboratórios de análises clínicas;

I. Clínicas veterinárias e lojas 
de produtos para animais,

J. Segurança privada;

K. Imprensa, meios de comunicação 
e telecomunicação em geral;

L. Funerárias;



M. Empresas prestadorasde servi-
ços de mão de obra terceirizada;

N.  Oficinas e concessionárias, exclu-
sivamente para serviços de manu-
tenção e conserto em veículos;

O. Estabelecimentos bancários e 
lotéricas;

P. Indústria;

Q. Construção civil e comércio de ma-
terial de construção;

R. Atividades de advocacia, quan-
do necessária a atuação presencial 
para a prática de ato ou o cumpri-
mento de diligências no interesse 

de clientes, vedado o atendimen-
to presencial em escritórios, mesmo 
com hora marcada, ficando assegu-
rada a comunicação presencial com 
clientes em restrição de liberdade;

S. Serviços de call center; 

T. Serviços de drive thru em lan-
chonetes e estabelecimentos 
congêneres;

U. Lojas de departamento nas quais, 
comprovadamente, sejam ofertados 
produtos alimentícios;

V. Empresas de serviços de manuten-
ção de elevadores;

W. Correios;

X. Distribuidoras e revendedoras de 
água e gás, distribuidores de energia 
elétrica;

Y. Lavanderias;

Z. Empresas das áreas de logística e 
centrais de distribuição, ainda que 
representem um conglomerado de 
galpões de empresas distintas, bem 
como a praça de alimentação do 
aeroporto internacional de Fortaleza 
e os restaurantes de resorts, hotéis, 
pousadas e congêneres, para a uti-
lização exclusiva pelos hóspedes.




