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Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais no Estado do Ceará 

ATIVIDADES NOS CONDOMÍNIOS preponderantemente de temporada ou veraneio (Decretos Nº 33.617, 33.631 e 33.7001) 

CONDOMÍNIOS DE TEMPORADA OU VERANEIO 
O uso das áreas comuns e de lazer de condomínios de temporada ou veraneio está proibido ( ver: Art. 2º, V do Decreto 33.700 e Art. 1º, § 4° do Decreto 

33.631): 
Art. 1º, § 4° Para efeito da vedação prevista no inciso VI, do § 1º, deste artigo, 
consideram-se condomínios preponderantemente de temporada ou veraneio 
aqueles que, mesmo possuindo unidades utilizadas para fins de moradia por 
condôminos, tenham este uso como minoritário em relação ao das demais 

unidades disponíveis. (Decreto 33.631) 
Para condomínios preponderantemente de temporada ou veraneio, permanece a vedação total quanto ao uso das áreas de lazer (Art. 1º, § 4° do Decreto 

33.700), nos seguintes termos: 

ATIVIDADES PERMITIDAS ATIVIDADES PROIBIDAS 

 
1. Uso de praia; 

2. Realização de exercícios individuais em áreas abertas; 
3. Restaurantes.2 

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

2. Festas ou eventos de qualquer natureza com aglomerações de pessoas;   
3. Utilização de academias; 

 

 
1 Permance proibido o uso da área comum e de lazer dos condomínios de veraneio ou temporada como ocorre em condomínios em Aquiraz, Caucaia e outros 
Municípios (em condomínios como Summerville, Wai Wai, Golfville, Acquaville, Mandara, Beach Place, Aquiraz Riviera e todos os outros condomínios de 
veraneio ou temporada). 
2Dentre 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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