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O Ministério Público, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidada-
nia – CAOCIDADANIA, criou essa cartilha para dar ampla divulgação sobre as 
medidas sanitárias atualmente em vigor no estado do Ceará, de forma a auxi-
liar as promotorias de justiça, bem como a população em geral.

O presente material explicativo traz as principais informações sobre as ati-
vidades permitidas e suspensas pela autoridade sanitária segundo decretos 
estaduais, que disciplinam as medidas de isolamento social, decorrentes da si-
tuação de emergência em saúde pela COVID-19, no âmbito do Estado do Ceará.

O conhecimento dessas atividades e respectivos protocolos sanitários, di-
vulgados como anexos dos decretos estaduais, bem como na página do Gover-
no do Estado (os hiperlinks estão nas próximas páginas desse material), são 
muito importantes para prevenir a disseminação do novo coronavírus.  

Essa edição está atualizada até o decreto estadual nº 33.821, de 21 de 
novembro de 2020.

Introdução
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•DECRETO Nº 33.821, de 21 de novembro de 2020 
•DECRETO Nº 33.815, de 14 de novembro de 2020
•DECRETO Nº 33.796, de 08 de novembro de 2020
•DECRETO Nº 33.790, de 31 de outubro de 2020
•DECRETO Nº 33.783 , de 25 de outubro de 2020
•DECRETO Nº 33.775, de 18 de outubro de 2020
•DECRETO Nº 33.761, de 10 de outubro de 2020
•DECRETO Nº 33.756 , de 03 de outubro de 2020
•DECRETO Nº 33.751, de 26 de setembro de 2020
•DECRETO Nº 33.742, de 20 de setembro de 2020
•DECRETO Nº 33.737, de 12 de setembro de 2020
•DECRETO Nº 33.736, de 5 de setembro de 2020
•DECRETO Nº 33.730, de 29 de agosto de 2020
•DECRETO Nº 33.717, de 15 de agosto de 2020
•DECRETO Nº 33.709, de 9 de agosto de 2020
•DECRETO Nº 33.700, de 1º de agosto de 2020
•DECRETO Nº 33.693, de 25 de julho de 2020
•DECRETO Nº 33.684, de 18 de julho de 2020
•DECRETO Nº 33.671, de 11 de julho de 2020
•DECRETO Nº 33.645, de 04 de julho de 2020
•DECRETO Nº 33.637, de 27 de junho de 2020
•DECRETO Nº 33.631, de 20 de junho de 2020
•DECRETO Nº 33.627, de 13 de junho de 2020
•DECRETO Nº 33.617, de 06 de junho de 2020
•DECRETO Nº 33.608, de 30 de maio de 2020
•DECRETO Nº 33.595, de 20 de maio de 2020
•DECRETO Nº33.594, de 20 de maio de 2020
•DECRETOS Nº 33.574 e Nº33.575, de 05 de maio de 2020

Lista de decretos estaduais 
sobre o novo coronavírus:

https://www.ceara.gov.br/decretos-do-governo-do-ceara-com-acoes-contra-o-coronavirus/#:~:text=783%20%2C%20de%2025%20de%20outubro%20de%202020&text=756%20%2C%20de%2003%20de%20outubro,20%20de%20setembro%20de%202020
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•DECRETO Nº 33.544, de 19 de abril de 2020
•DECRETO Nº 33.537, de 06 de abril de 2020
•DECRETO Nº 33.536, de 05 de abril de 2020
•DECRETO Nº 33.534, de 31 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.532, de 30 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.530, de 28 de março de 2020
•DECRETOS N° 33.526 e Nº33.527, de 24 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.525, de 24 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.523, de 23 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.521, de 21 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.519, de 19 de março de 2020
•DECRETO N° 33.512, de 17 de março de 2020
•DECRETO Nº 33.510, de 16 de março de 2020

Lista de protocolos setoriais 
de reabertura das atividades:
 
•Protocolos de Reabertura Geral
•Protocolo Setorial 1 – Indústria de bens de consumo – (Confecções, Couro e 
Calçados, Madeira e Móveis, Artigos do Lar)
•Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal 
e outras indústrias
•Protocolo Setorial 3 – Indústria Agroalimentar
•Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Indus-
triais
•Protocolo Setorial 5 – Resíduos Sólidos e Reciclagem
•Protocolo Setorial 6 – Comércio e Serviços Alimentícios, Restaurantes e Afins
•Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Ali-
mentício
•Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de 
Atendimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios
•Protocolo Setorial 9 – Treinamento do Campeonato de Futebol Cearense

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
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•Protocolo Setorial 10 – Transporte Coletivo Público e Privado
•Protocolo Setorial 11 – Cabeleireiros, Salões de Beleza e Clínicas de Estéticas
•Protocolo Setorial 12 – Shopping Centers
•Protocolo Setorial 13 – Cartórios
•Protocolo Setorial 14 – Atividades Religiosas
•Protocolo Setorial 15 – Prática e Assessorias de Atividades Físicas Individuais 
em academias, clubes e estabelecimentos similares
•Protocolo Setorial 16 – Jogos do Campeonato Cearense de Futebol
•Protocolo Setorial 17 – Agências de viagens e turismo
•Protocolo Setorial 18 – Atividades Educacionais
•Protocolo Setorial 19 – Barracas de Praia
•Protocolo Setorial 20 – Serviços de transporte turísticos
•Protocolo Setorial 21 – Parques Temáticos – Fase 4
•Protocolo Setorial 22 – Eventos
•Protocolo Setorial 23 – Cinemas
•Protocolo Setorial 24 – Hotelaria
•Protocolo Setorial 25 – Museus, bibliotecas, espaços de acervos e afins
•Protocolo Setorial 26 – Teatros, centros culturais e afins
•Termo do Compromisso – Empresas
•Termo do Compromisso – Igreja/Atividade Religiosa
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PARTE 01 

PLANO DE RETOMADA RESPONSÁ-
VEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
E COMPORTAMENTAIS – ATIVIDADE 
PERMITIDAS – DIVISãO POR 
ATIVIDADES E fASES
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Cadeia da saúde
Principais atividades:
•Fabricação de produtos farmoquímicos
•Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios
•Serviços de prótese dentária
•Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméti-
cos e produtos de perfumaria
•Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios
•Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
•Planos de saúde
•Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos
•Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO:100%

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral

Observações:
A cadeia da saúde está com 100% de funcionamento, desde a fase de transição, 
em todos os municípios do Estado.
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Indústrias e 
serviços de apoio
Exemplos de atividades:
•Serviços advocatícios
•Cartórios
•Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
•Promoção de vendas
•Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
•Atividades paisagísticas
•Fotocópias

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Cabeleireiros, manicures e barbearias. Indústria de arti-
gos de escritório e manutenção industrial – 30%
FASE 01: Comércio de artigos de escritório, serviços de manutenção. Contabili-
dade, auditoria e direito – 40%. 
FASE 02: Organizações associativas, contabilidade, direito, e serviços de apoio 
administrativo – 40%
FASE 03: Completa a cadeia sem aglomeração
FASE 04: Serviços educacionais para formação de condutores. Atendimento pre-
sencial e aulas práticas nos centros de formação de condutores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais
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Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios
Protocolo Setorial 11 – Cabeleireiros, Salões de Beleza e Clínicas de Estéticas
Protocolo Setorial 13 – Cartórios

Observações:
Horário de funcionamento dos salões de beleza: até às 20h
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Cadeia da construção civil
Exemplos de atividades:
•Fabricação de estruturas metálicas
•Construção de edifícios
•Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
•Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
•Obras de alvenaria
•Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de 
construção e ferragens
•Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Construção de edifícios até 100 operários obra, cadeia 
produtiva com 30%
FASE 01: Construção de edifícios até 100 operários obra, cadeia produtiva com 
40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Alimen-
tício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Futebol
fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Treinos de atletas dos clubes de futebol participantes da 
final do Campeonato Cearense
FASE 04: realização de jogos do Campeonato Cearense de Futebol, realização de 
jogos dos clubes cearenses nos Campeonatos Brasileiros Série A, C e D e Copa 
do Brasil

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 9 – Treinamento do Campeonato de Futebol Cearense
Protocolo Setorial 16 – Jogos do Campeonato Cearense de Futebol

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado (SEM 
TORCIDA)
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Artigos do lar
Exemplos de atividades:
•Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
•Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
•Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, mó-
veis e artigos de uso doméstico
•Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áu-
dio e vídeo

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Fabricação de eletrodomésticos e artigos domésticos – 
30%
FASE 01: Indústria e comércio – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores – 100%

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 1 – Indústria de bens de consumo – (Confecções, Couro e 
Calçados, Madeira e Móveis, Artigos do Lar)
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Tecnologia da informação
Exemplos de atividades:
•Fabricação de equipamentos de informática
•Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
•Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Fabricação de equipamentos de informática – 30%
FASE 01: Indústria e comércio – 40%
FASE 02: Consultoria em TIC, software house, assistência técnica – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Alimen-
tício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Artigos de couro e calçados
Exemplos de atividades:
•Curtimento e outras preparações de couro
•Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
•Acabamento de calçados de couro sob contrato
•Comércio atacadista de calçados
•Comércio varejista de calçados

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Fabricação de calçados e produtos de couro – 20%
FASE 01: Indústria e Comércio – 40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Cadeia agropecuária
Exemplos de atividades:
•Cultivo de arroz
•Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto
•Criação de bovinos para corte
•Extração de madeira em florestas nativas
•Fabricação de adubos e fertilizantes organominerais
•Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios
•Obras de irrigação
•Comércio atacadista de animais vivos

fases de retomada:
Algumas atividades da cadeia não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: obras de irrigação – 30%
FASE 01: Comercialização de flores e plantas, couros – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Alimen-
tício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Têxteis e roupas
Exemplos de atividades:
•Preparação e fiação de fibras de algodão
•Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
•Fabricação de tecidos de malha
•Confecção de roupas íntimas
•Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
•Comércio atacadista de artigos de armarinho

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Indústria têxtil, confecções e de redes – 20%
FASE 01: Indústria e comércio – 40%
FASE 03: Completa a cadeia, inclusive shoppings

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 1 – Indústria de bens de consumo – (Confecções, Couro e 
Calçados, Madeira e Móveis, Artigos do Lar)
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Cadeia automotiva
Exemplos de atividades:
•Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
•Construção de embarcações de grande porte
•Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios
•Manutenção e reparação de compressores
•Comércio sob consignação de veículos automotores
•Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e 
acessórios

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Indústria de veículos, de transporte e peças – 20%
FASE 01: Indústria, comércio e serviços – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores – 100%

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Móveis e madeira 
(cadeia moveleira)
Exemplos de atividades:
•Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
•Fabricação de móveis com predominância de madeira
•Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

fases de retomada:
FASE DE TRANSIÇÃO: Fabricação de móveis e produtos de madeira – 20%
FASE 01: Indústria e comércio – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 1 – Indústria de bens de consumo – (Confecções, Couro e 
Calçados, Madeira e Móveis, Artigos do Lar)

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Saneamento e reciclagem
Exemplos de atividades:
•Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, 
peças e acessórios
•Captação, tratamento e distribuição de água
•Coleta de resíduos não-perigosos
•Recuperação de sucatas de alumínio
•Usinas de compostagem
•Recuperação de materiais plásticos

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Recuperação de materiais – 30%
FASE 01: Recuperação de materiais – 40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 5 – Resíduos Sólidos e Reciclagem

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Energia
Exemplos de atividades:
•Extração de petróleo e gás natural
•Fabricação de produtos do refino de petróleo
•Fabricação de álcool
•Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
•Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Construção para barragens e estações de energia elétrica, 
geradores – 20%
FASE 01: Construção para barragens e estações de energia elétrica, geradores 
– 40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Indústria metalmecânica 
e afins
Exemplos de atividades:
•Extração de minério de metais preciosos
•Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
•Produção de tubos de aço sem costura
•Serviços de usinagem, tornearia e solda

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Fabricação de ferramentas, máquinas, tubos de aço, usi-
nagem, tornearia e solda – 30%
FASE 01: Fabricação de ferramentas, máquinas, tubos de aço, usinagem, tornea-
ria e solda e comércio atacadista – 40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Indústria química 
e correlatos
Exemplos de atividades: 
•Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
•Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos
•Fabricação de adesivos e selantes
•Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

fases de retomada: 
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Indústria de químicos inorgânicos, plástico, borracha, sol-
ventes, celulose e papel – 30%
FASE 01: Indústria de químicos inorgânicos, plástico, borracha, solventes, celu-
lose e papel – 40%
FASE 02: Funcionamento pleno

Protocolos: 
Protocolos de Reabertura Geral 
Protocolo Setorial 1 – Indústria de bens de consumo – (Confecções, Couro e 
Calçados, Madeira e Móveis, Artigos do Lar)
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias

Observações: 
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado



25Plano de retomada responsável das atividades econômicas 
e comportamentais no Estado do Ceará

Comunicação, publicidade 
e editoração
Exemplos de atividades:
•Impressão de jornais
•Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
•Reprodução de som em qualquer suporte
•Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
•Produção de filmes para publicidade
•Agências de notícias
•Agências de publicidade

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Impressão de livros, material publicitário, e serviços de 
acabamento gráfico – 30%
FASE 01: Comércio de livros e revistas –  40%
FASE 02: Agências de publicidade, marketing, edição e design – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Logística e transporte
Exemplos de atividades:
•Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
•Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
•Transporte ferroviário de carga
•Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
•Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunici-
pal em região metropolitana
•Serviço de táxi
•Navegação de apoio marítimo
•Estacionamento de veículos

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE DE TRANSIÇÃO: Metrofor, transporte rodoviário metropolitano na RMF e 
manutenção de bicicletas – 30%
FASE 01: Comérciode bicicletas – 40%
FASE 03: Completa a cadeia comércio e reparação de bicicletas
FASE 04: Completa a cadeia

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Alimen-
tício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios
Protocolo Setorial 10 – Transporte Coletivo Público e Privado

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Comércio de outros produtos
Exemplos de atividades:
•Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamen-
tos, embarcações e aeronaves
•Comércio atacadista de fumo beneficiado
•Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
•Lojas francas (DutyFree) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
•Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
•Comércio varejista de outros artigos usados
•Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

fases de retomada:
FASE 01: Comércio de saneantes, livraria, brechós, papelarias, doces e caixões 
– 40%
FASE 03: Completa cadeia de saneantes, livrarias, brechós, papelarias e caixões
FASE 04: Completa a cadeia

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 6 – Comércio e Serviços Alimentícios, Restaurantes e Afins
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado



28 Plano de retomada responsável das atividades econômicas 
e comportamentais no Estado do Ceará

Comércio e serviços 
de higiene e limpeza
Exemplos de atividades:
•Fabricação de fraldas descartáveis
•Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não 
especificados anteriormente
•Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
•Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
•Lavanderias

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE 01: Comércio de higiene e cosméticos – 40%
FASE 03: Completa a cadeia fases anteriores

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto 
Alimentício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Assistência social
Exemplos de atividades:
•Instituições de longa permanência para idosos
•Atividades de centros de assistência psicossocial
•Serviços de assistência social sem alojamento
•Atividades de associações de defesa de direitos sociais

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE 02: Defesa de direitos sociais, e serviços de assistência social sem 
alojamento - 40%
FASE 04: Completa a cadeia

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral

Observações:
Funcionamento completo da cadeia – em todos os municípios do Estado
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Esporte, cultura e lazer
Exemplos de atividades:
•Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
•Fabricação de artefatos para pesca e esporte
•Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
•Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
•Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
•Produção teatral
•Restauração de obras de arte
•Clubes sociais, esportivos e similares

fases de retomada:
FASE 01: Fabricação e comércio de aparelhos esportivos, instrumentos e brin-
quedos – 40%
FASE 04: 
Produção artística e cultural sem público
Prática de artes marciais em academias e estabelecimentos similares
Parques temáticos: 30% da capacidade de atendimento

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 4 – Obras Civis, Instalações, Montagens e Serviços Industriais
Protocolo Setorial 7 – Comércio Atacadista e Varejista Remoto, Exceto Alimen-
tício
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios
Protocolo Setorial 15 – Prática e Assessorias de Atividades Físicas Individuais 
em academias, clubes e estabelecimentos similares
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Protocolo Setorial 16 – Jogos do Campeonato Cearense de Futebol
Protocolo Setorial 21 – Parques Temáticos – Fase 4

Observações:
1.Atividades da cadeia ainda não liberadas:
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 
Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Atividades de sauna e banhos

2.Limitação da capacidade de academias, 
clubes e estabelecimentos similares:
•REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI: 30% da capacidade de atendimento
•REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTÃO CENTRAL E LITORAL LESTE/
JAGUARIBE: 50% da capacidade de atendimento
•REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA: 50% da capacidade de atendimento
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Atividades religiosas
fases de retomada:
FASE 02: Celebrações religiosas com 20% da capacidade
FASE 03: Celebrações religiosas com 50% da capacidade
FASE 04: 
- Cerimônias religiosas seguindo protocolo, ocupação limitada a 50% da capaci-
dade e 1 pessoa por cada 12m2
- Cerimônias religiosas seguindo protocolo, ocupação limitada a 100% da capa-
cidade e 1 pessoa por cada 7m2

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 14 – Atividades Religiosas

Observações:
Atualmente, em todos os municípios, as atividades religiosas podem ocorrer com 
até 100% da capacidade, respeitando-se a limitação por metro quadrado.
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Alimentação fora do lar
Exemplos de atividades:
•Extração de sal marinho
•Frigorífico - abate de bovinos
•Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
•Preparação do leite
•Beneficiamento de arroz
•Fabricação de alimentos para animais
•Comércio atacadista de café em grão
•Peixaria
•Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
•Restaurantes e similares
•Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
•Serviços ambulantes de alimentação

fases de retomada:
Algumas atividades não foram paralisadas
FASE 02: Restaurantes na forma do Protocolo Setorial 6, item 1.1 – 40% trabalho 
presencial
FASE 03: 50% de trabalho presencial e da capacidade (durante o dia – 06h às 
16h)
FASE 04: Restaurantes, lanchonetes, buffets, cantinas e afins: atendimento pre-
sencial com 50% da capacidade e funcionamento de 6h até 23h. Trabalho pre-
sencial 100%

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 2 – Indústria extrativa, bebidas, têxtil, química, eletrometal e 
outras indústrias
Protocolo Setorial 3 – Indústria Agroalimentar
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Protocolo Setorial 6 – Comércio e Serviços Alimentícios, Restaurantes e Afins

Observações:
1. Atividades da cadeia ainda não liberadas: Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, com ou sem entretenimento

2. Atualmente, em todos os municípios do Estado, os restaurantes e similares 
podem funcionar com 100% dos trabalhadores em atividade presencial, com 
50% da capacidade de atendimento – até às 23h.
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Turismo e eventos
Exemplos de atividades:
•Hotéis
•Apart-hotéis
•Motéis
•Criação de estandes para feiras e exposições
•Filmagem de festas e eventos
•Agências de viagens
•Casas de festas e eventos
•Atividades de sonorização e de iluminação

fases de retomada:
FASE 04: 
Serviços turísticos em geral (exceto eventos, espetáculos e transporte aquaviário 
para passeios turísticos)
atendimento presencial das lojas de agências de viagem
operação dos ônibus/veículos de fretamento e turismos com a capacidade total

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 8 – Comércio Atacadista, Varejista e Outros Serviços de Aten-
dimento Presencial, Exceto Alimentício e Cartórios
Protocolo Setorial 10 – Transporte Coletivo Público e Privado
Protocolo Setorial 17 – Agências de viagens e turismo
Protocolo Setorial 22 – Eventos
Protocolo Setorial 24 – Hotelaria
Protocolo Setorial 26 – Teatros, centros culturais e afins

Observações:
1. Conforme protocolo setorial 24 – Hotelaria: Os meios de hospedagem deverão 
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respeitar as normas de distanciamento social em todos os setores e áreas de 
lazer, ficando limitada a capacidade de operação (quantidade de pessoas) a 60% 
(sessenta) por cento;

2. A realização de festas em ambientes fechados está vedada em todos os mu-
nicípios do Estado;

3. O transporte aquaviário para passeios turísticos está liberado apenas na Re-
gião de Saúde de Fortaleza;

4. REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA: 
eventos esportivos: até 300 (trezentas) pessoas (praticantes) em ambientes aber-
tos e até 200 (duzentas) em ambientes fechados, sendo vedada a presença de 
público; festas, eventos sociais e shows: até 100 (cem) pessoas em ambientes 
abertos; congressos: até 400 (quatrocentas) pessoas

5. REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTÃO CENTRAL E LITORAL LESTE/ 
JAGUARIBE:
Eventos para até 100 convidados, até 23h, ocupação limitada a 1 pessoa a cada 
12 m2.

6. A realização de eventos ainda está vedada na REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI;
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Educação e atividades 
de ciência, tecnologia 
e inovação
Exemplos de atividades:
•Transporte escolar
•Agente de propriedade industrial
•Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
•Educação infantil – creche
•Educação superior – graduação
•Ensino de esportes
•Ensino de dança
•Ensino de música
•Ensino de idiomas
•Atividades de bibliotecas e arquivos

fases de retomada:
FASE 03: Realização de aulas práticas e laboratoriais por concludentes de cursos 
de graduação e pós-graduação
FASE 04: Agente de propriedade industrial e Pesquisa e desenvolvimento expe-
rimental em ciências sociais e humanas
Escolas de músicas, danças ou de outras atividades congêneres
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade
Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado;
APOIO À EDUCAÇÃO
(transporte escolar, testes vocacionais; avaliações educacionais para níveis de 
ensino liberados para atividade presencial; testes de proficiência em línguas 
estrangeiras e exames para admissão em escolas e universidades situadas fora 
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do território nacional, não sujeitas ao calendário escolar brasileiro): até 100% da 
capacidade. OBS: Cantinas permanecem fechadas.
ENSINO SUPERIOR - Aulas práticas e estágios para concludentes e não-conclu-
dentes, até 100% da capacidade

Protocolos:
Protocolos de Reabertura Geral
Protocolo Setorial 10 – Transporte Coletivo Público e Privado
Protocolo Setorial 18 – Atividades Educacionais

Observações:
As demais atividades educacionais (ensino infantil, fundamental, médio e supe-
rior) estão sendo liberadas gradualmente, por região de saúde:

1. REGIãO DE SAÚDE DO CARIRI:

EDUCAÇÃO INFANTIL - rede privada - 30%

2. REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTãO CENTRAL E LITORAL 
LESTE/ JAGUARIBE:

EDUCAÇÃO INFANTIL - 50% redes pública e privada
ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ano (35%), 2º ano (35%), 9º ano (35%)
ENSINO MÉDIO - 3ª série (35%) - (inclusive a integrada com ensino profissional) 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 35%

3. REGIãO DE SAÚDE DE fORTALEZA

EDUCAÇÃO INFANTIL - 75%
ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ano (50%), 2º ano (50%), 3º ano (35%), 4º ano 
(35%), 5º ano (35%), 6º ano (35%), 7º ano (35%), 8º ano (35%), 9º ano (50%)
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ENSINO MÉDIO - 3ª série (50%) - (inclusive a integrada com ensino profissional) 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 50%
ENSINO PROFISSIONALIZANTE - Último ano – 35%
CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - 35%
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Outras atividades
1. Atividades liberadas nas regiões de saúde NORTE, SERTãO CEN-
TRAL, LITORAL LESTE/ JAGUARIBE E fORTALEZA, exceto no CARIRI:

•Museus, Prédios históricos, atrações similares, cinemas e teatros: (35%);
•aulas práticas presenciais para os concludentes do Curso de Formação Profis-
sional para as carreiras de Oficiais Militares do Estado;
•a execução do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, seguidas 
todas as medidas de segurança estabelecidas;
•Aulas teóricas e práticas de cursos de formação de condutores e pilota-
gem:(35%);
•Jogos do Campeonato Cearense de futsal e atividades coletivas esportivas ao 
ar livre;
•parques de diversão e atrações em espaços abertos ao ar livre: capacidade de 
atendimento 30%;
•as aulas presenciais para os discentes de formação, habilitação e qualificação 
de cursos em andamento junto à Academia Estadual de Segurança Pública;
•as aulas e treinamentos de natação em espaços abertos ao ar livre, limitada a 
capacidade a 3 (três) alunos/atletas por raia de piscina de 25 e/ou 50m;
•liberação de shows de humor em eventos, observados os Protocolos Geral e 
Setorial 22;
•antecipação do horário de abertura dos shoppings centers para as 10h e au-
mento de sua capacidade de atendimento para 50%;
•Bibliotecas e arquivos:(35%);
•a operação de feiras em espaços abertos ao ar livre;

2. Atividades liberadas apenas na REGIãO DE SAÚDE DE fORTALEZA

•aulas nas escolas de vigilância, desde que não possam ser realizadas remota-
mente;
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•transporte aquaviário, desde que sem serviço de bar;
•apresentações de circo;
•eventos automobilísticos, no autódromo internacional Virgílio Távora, sem pú-
blico, no horário de 8h;
•atividades dos parques infantis, desde que limitada a capacidade de atendi-
mento a 35% (trinta e cinco por cento);
•prática de atividades esportivas em quadras e ginásios cobertos, desde que 
evitadas aglomerações;
•o desempenho de atividades autorizadas em estabelecimentos que congregam 
a prestação de serviços voltados à formação e à proteção social de jovens e 
adultos nas áreas da cultura, à arte, à ciência e ao esporte.
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PARTE 02 

PLANO DE RETOMADA RESPONSÁ-
VEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
E COMPORTAMENTAIS – ATIVIDADE 
PERMITIDAS – DIVISãO POR REGIãO 
DE SAÚDE
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Região de Saúde do Cariri
 
MUNICÍPIOS:
Baixio, Cedro, Icó, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira, Orós, Umari, Acopiara, Ca-
rius, Catarina, Iguatu, Irapuan Pinheiro, Jucás, Mombaça, Piquet Carneiro, Qui-
xelô , Saboeiro, Abaiara, Aurora, Barro, Brejo  Santo, Jati, Mauriti, Milagres, 
Penaforte, Porteiras, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sa-
les, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, 
Várzea Alegre, Barbalha, Caririaçu, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão 
Velha

FUNCIONAMENTO COMPLETO DAS SEGUINTES ATIVIDADES, observados os 
protocolos específicos, com regramento para retorno seguro e eventuais limi-
tações:

•CADEIA DA SAÚDE
•INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE APOIO
•CADEIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•FUTEBOL
•ARTIGOS DO LAR
•TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
•ARTIGOS DE COURO E CALÇADOS
•CADEIA AGROPECUÁRIA
•TÊXTEIS E ROUPAS
•CADEIA AUTOMOTIVA
•MÓVEIS E MADEIRA (CADEIA MOVELEIRA)
•SANEAMENTO E RECICLAGEM
•ENERGIA
•INDÚSTRIA METALMECÂNICA E AFINS
•INDÚSTRIA QUÍMICA E CORRELATOS 
•COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E EDITORAÇÃO
•LOGÍSTICA E TRANSPORTE
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•COMÉRCIO DE OUTROS PRODUTOS
•COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
•ASSISTÊNCIA SOCIAL
•ATIVIDADES RELIGIOSAS

ESPORTE, CULTURA E LAZER:
•Academias, clubes e estabelecimentos similares: 30% da capacidade de aten-
dimento
•Atividades ainda vedadas: cinemas e teatros

ALIMENTAÇãO fORA DO LAR:
•Restaurantes e estabelecimentos similares: funcionamento de 06h às 23h, 
100% de trabalho presencial, 50% da capacidade de atendimento;
•Atividades ainda vedadas: Funcionamento de bares e o comércio ambulante ou 
em banca/estrutura provisória de bebidas alcoólicas;

TURISMO E EVENTOS:
•Setor hoteleiro: conforme protocolo setorial, pode funcionar com até 60% da 
capacidade de atendimento
•Atividades ainda vedadas: realização de eventos, espetáculos e transporte 
aquaviário para passeios turísticos

EDUCAÇãO - Atividades liberadas: 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade
Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado;

APOIO À EDUCAÇÃO: transporte escolar, testes vocacionais; avaliações educa-
cionais para níveis de ensino liberados para atividade presencial; testes de pro-
ficiência em línguas estrangeiras e exames para admissão em escolas e univer-
sidades situadas fora do território nacional, não sujeitas ao calendário escolar 
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brasileiro: até 100% da capacidade. 
OBS: Cantinas permanecem fechadas.

ENSINO SUPERIOR
Realização de aulas práticas e laboratoriais por concludentes de cursos de gra-
duação e pós-graduação;
Aulas práticas e estágios para concludentes e não-concludentes, até 100% da 
capacidade

EDUCAÇãO INfANTIL - rede privada - 30%

ATIVIDADES DIVERSAS AINDA NãO LIBERADAS NA REGIãO DE SAÚ-
DE DO CARIRI (JÁ LIBERADA PARA OUTRAS REGIÕES):

•Museus, Prédios históricos, atrações similares, cinemas e teatros;
•aulas práticas presenciais para os concludentes do Curso de Formação Profis-
sional para as carreiras de Oficiais Militares do Estado;
•a execução do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, seguidas 
todas as medidas de segurança estabelecidas;
•Aulas teóricas e práticas de cursos de formação de condutores e pilotagem;
•Jogos do Campeonato Cearense de futsal e atividades coletivas esportivas ao 
ar livre;
•parques de diversão e atrações em espaços abertos ao ar livre;
•as aulas presenciais para os discentes de formação, habilitação e qualificação 
de cursos em andamento junto à Academia Estadual de Segurança Pública;
•as aulas e treinamentos de natação em espaços abertos ao ar livre, limitada a 
capacidade a 3 (três) alunos/atletas por raia de piscina de 25 e/ou 50m;
•liberação de shows de humor em eventos, observados os Protocolos Geral e 
Setorial 22;
•antecipação do horário de abertura dos shoppings centers para as 10h e au-
mento de sua capacidade de atendimento para 50%;
•Bibliotecas e arquivos;
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•a operação de feiras em espaços abertos ao ar livre;
•aulas nas escolas de vigilância, desde que não possam ser realizadas remota-
mente;
•transporte aquaviário, desde que sem serviço de bar;
•apresentações de circo;
•eventos automobilísticos, no autódromo internacional Virgílio Távora, sem pú-
blico, no horário de 8h;
•atividades dos parques infantis, desde que limitada a capacidade de atendi-
mento a 35% (trinta e cinco por cento);
•prática de atividades esportivas em quadras e ginásios cobertos, desde que 
evitadas aglomerações;
•o desempenho de atividades autorizadas em estabelecimentos que congregam 
a prestação de serviços voltados à formação e à proteção social de jovens e 
adultos nas áreas da cultura, à arte, à ciência e ao esporte.
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Regiões de Saúde 
Norte (Sobral), 
Sertão Central e 
Litoral Leste / Jaguaribe
MUNICÍPIOS DA REGIãO DE SAÚDE NORTE (SOBRAL) 
Alcântaras, Cariré, Catunda, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, 
Hidrolândia, Ipu, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pi-
res Ferreira, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral, 
Uruoca, Varjota, Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Mar-
co, Morrinhos, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, 
Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Ararendá, Crateús, Independência, Ipaporan-
ga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiteria-
nópoles, Tamboril,  Barroquinha, Camocim, Chaval, Granja, Martinópole

MUNICÍPIOS DA REGIãO DE SAÚDE DO SERTãO CENTRAL 
Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena, Paramoti, Banabuiú, Choró, 
Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador 
Pompeu, Solonópoles, Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Tauá

MUNICÍPIOS DA REGIãO DE SAÚDE DO LITORAL LESTE/ JAGUARIBE 
Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaruana, Morada Nova, Pa-
lhano, Russas, Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do 
Norte, Pereiro, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte

fUNCIONAMENTO COMPLETO DAS SEGUINTES ATIVIDADES, observa-
dos os protocolos específicos, com regramento para retorno seguro e eventuais 
limitações:

•CADEIA DA SAÚDE
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•INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE APOIO
•CADEIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•FUTEBOL
•ARTIGOS DO LAR
•TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
•ARTIGOS DE COURO E CALÇADOS
•CADEIA AGROPECUÁRIA
•TÊXTEIS E ROUPAS
•CADEIA AUTOMOTIVA
•MÓVEIS E MADEIRA (CADEIA MOVELEIRA)
•SANEAMENTO E RECICLAGEM
•ENERGIA
•INDÚSTRIA METALMECÂNICA E AFINS
•INDÚSTRIA QUÍMICA E CORRELATOS 
•COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E EDITORAÇÃO
•LOGÍSTICA E TRANSPORTE
•COMÉRCIO DE OUTROS PRODUTOS
•COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
•ASSISTÊNCIA SOCIAL
•ATIVIDADES RELIGIOSAS

ESPORTE, CULTURA E LAZER:
•Academias, clubes e estabelecimentos similares: 50% da capacidade de aten-
dimento

ALIMENTAÇãO fORA DO LAR:
•Restaurantes e estabelecimentos similares: funcionamento de 06h às 23h, 
100% de trabalho presencial, 50% da capacidade de atendimento;
•Atividades ainda vedadas: Funcionamento de bares e o comércio ambulante ou 
em banca/estrutura provisória de bebidas alcoólicas;
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TURISMO E EVENTOS:
•Setor hoteleiro: conforme protocolo setorial, pode funcionar com até 60% da 
capacidade de atendimento;
•Vedado o transporte aquaviário para passeios turísticos;
•Vedada a realização de festas em ambientes fechados;
•Permitida a realização de eventos para até 100 pessoas.

EDUCAÇãO - Atividades liberadas: 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade
Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado;

APOIO À EDUCAÇãO: transporte escolar, testes vocacionais; avaliações edu-
cacionais para níveis de ensino liberados para atividade presencial; testes de 
proficiência em línguas estrangeiras e exames para admissão em escolas e uni-
versidades situadas fora do território nacional, não sujeitas ao calendário esco-
lar brasileiro: até 100% da capacidade. 
OBS: Cantinas permanecem fechadas.

ENSINO SUPERIOR
Realização de aulas práticas e laboratoriais por concludentes de cursos de gra-
duação e pós-graduação;
Aulas práticas e estágios para concludentes e não-concludentes, até 100% da 
capacidade

EDUCAÇãO INfANTIL - 50% redes pública e privada

ENSINO fUNDAMENTAL - 1º ano (35%), 2º ano (35%), 9º ano (35%)

ENSINO MÉDIO - 3ª série (35%) - (inclusive a integrada com ensino 
profissional) 
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EDUCAÇãO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 35%

ATIVIDADES DIVERSAS LIBERADAS:
•Museus, Prédios históricos, atrações similares, cinemas e teatros: (35%);
•aulas práticas presenciais para os concludentes do Curso de Formação Profis-
sional para as carreiras de Oficiais Militares do Estado;
•a execução do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, seguidas 
todas as medidas de segurança estabelecidas;
•Aulas teóricas e práticas de cursos de formação de condutores e pilota-
gem:(35%);
•Jogos do Campeonato Cearense de futsal e atividades coletivas esportivas ao 
ar livre;
•parques de diversão e atrações em espaços abertos ao ar livre: capacidade de 
atendimento 30%;
•as aulas presenciais para os discentes de formação, habilitação e qualificação 
de cursos em andamento junto à Academia Estadual de Segurança Pública;
•as aulas e treinamentos de natação em espaços abertos ao ar livre, limitada a 
capacidade a 3 (três) alunos/atletas por raia de piscina de 25 e/ou 50m;
•liberação de shows de humor em eventos, observados os Protocolos Geral e 
Setorial 22;
•antecipação do horário de abertura dos shoppings centers para as 10h e au-
mento de sua capacidade de atendimento para 50%;
•Bibliotecas e arquivos:(35%);
•a operação de feiras em espaços abertos ao ar livre;

ATIVIDADES DIVERSAS AINDA NãO LIBERADAS 
(JÁ LIBERADAS PARA REGIãO DE SAÚDE DE fORTALEZA):

•aulas nas escolas de vigilância, desde que não possam ser realizadas remota-
mente;
•transporte aquaviário, desde que sem serviço de bar;
•apresentações de circo;
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•eventos automobilísticos, no autódromo internacional Virgílio Távora, sem pú-
blico, no horário de 8h;
•atividades dos parques infantis, desde que limitada a capacidade de atendi-
mento a 35% (trinta e cinco por cento);
•prática de atividades esportivas em quadras e ginásios cobertos, desde que 
evitadas aglomerações;
•o desempenho de atividades autorizadas em estabelecimentos que congregam 
a prestação de serviços voltados à formação e à proteção social de jovens e 
adultos nas áreas da cultura, à arte, à ciência e ao esporte.
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Região de Saúde 
de Fortaleza (e Fortaleza)
Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Beberibe, Itaitinga, Caucaia, São Goncalo do Ama-
rante, Itapajé, Paraipaba, Pentecoste, Paracuru, Tejuçuoca, Apuiarés, São Luís do 
Curu, General Sampaio, Acarape, Barreira, Guaiuba, Maracanau, Maranguape, 
Pacatuba, Palmácia, Redenção, Aracoiaba, Aratuba, Baturite, Capistrano, Gua-
ramiranga, Itapiuna, Mulungu, Pacoti, Amontada, Itapipoca,  Miraima,  Trairi, 
Tururu, Umirim, Uruburetama, Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Ocara, Pacajus, 
Pindoretama

fUNCIONAMENTO COMPLETO DAS SEGUINTES ATIVIDADES, observa-
dos os protocolos específicos, com regramento para retorno seguro e eventuais 
limitações:

•CADEIA DA SAÚDE
•INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE APOIO
•CADEIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•FUTEBOL
•ARTIGOS DO LAR
•TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
•ARTIGOS DE COURO E CALÇADOS
•CADEIA AGROPECUÁRIA
•TÊXTEIS E ROUPAS
•CADEIA AUTOMOTIVA
•MÓVEIS E MADEIRA (CADEIA MOVELEIRA)
•SANEAMENTO E RECICLAGEM
•ENERGIA
•INDÚSTRIA METALMECÂNICA E AFINS
•INDÚSTRIA QUÍMICA E CORRELATOS 
•COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E EDITORAÇÃO
•LOGÍSTICA E TRANSPORTE
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•COMÉRCIO DE OUTROS PRODUTOS
•COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
•ASSISTÊNCIA SOCIAL
•ATIVIDADES RELIGIOSAS

ESPORTE, CULTURA E LAZER:
•Academias, clubes e estabelecimentos similares: 50% da capacidade de aten-
dimento

ALIMENTAÇãO fORA DO LAR:
•Restaurantes e estabelecimentos similares: funcionamento de 06h às 23h, 
100% de trabalho presencial, 50% da capacidade de atendimento;
•Atividades ainda vedadas: Funcionamento de bares e o comércio ambulante ou 
em banca/estrutura provisória de bebidas alcoólicas;

TURISMO E EVENTOS:
•Setor hoteleiro: conforme protocolo setorial, pode funcionar com até 60% da 
capacidade de atendimento.
•Vedada a realização de festas em ambientes fechados.
•eventos esportivos: até 300 (trezentas) pessoas (praticantes) em ambientes 
abertos e 
até 200 (duzentas) em ambientes fechados, sendo vedada a presença de público;
•festas, eventos sociais e shows: até 100 (cem) pessoas em ambientes abertos;
•congressos: até 400 (quatrocentas) pessoas.

EDUCAÇãO - Atividades liberadas: 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade
Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado;

APOIO À EDUCAÇãO: transporte escolar, testes vocacionais; avaliações edu-
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cacionais para níveis de ensino liberados para atividade presencial; testes de 
proficiência em línguas estrangeiras e exames para admissão em escolas e uni-
versidades situadas fora do território nacional, não sujeitas ao calendário esco-
lar brasileiro: até 100% da capacidade. 
OBS: Cantinas permanecem fechadas.

ENSINO SUPERIOR
Realização de aulas práticas e laboratoriais por concludentes de cursos de gra-
duação e pós-graduação;
Aulas práticas e estágios para concludentes e não-concludentes, até 100% da 
capacidade

EDUCAÇãO INfANTIL - 75%

ENSINO fUNDAMENTAL - 1º ano (50%), 2º ano (50%), 3º ano (35%), 4º ano 
(35%), 5º ano (35%), 6º ano (35%), 7º ano (35%), 8º ano (35%), 9º ano (50%)

ENSINO MÉDIO - 3ª série (50%) - (inclusive a integrada com ensino profissional) 

EDUCAÇãO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 50%

ENSINO PROfISSIONALIZANTE - Último ano – 35%

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - 35%

ATIVIDADES DIVERSAS LIBERADAS:

•Museus, Prédios históricos, atrações similares, cinemas e teatros;
•aulas práticas presenciais para os concludentes do Curso de Formação Profis-
sional para as carreiras de Oficiais Militares do Estado;
•a execução do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, seguidas 
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todas as medidas de segurança estabelecidas;
•Aulas teóricas e práticas de cursos de formação de condutores e pilotagem;
•Jogos do Campeonato Cearense de futsal e atividades coletivas esportivas ao 
ar livre;
•parques de diversão e atrações em espaços abertos ao ar livre;
•as aulas presenciais para os discentes de formação, habilitação e qualificação 
de cursos em andamento junto à Academia Estadual de Segurança Pública;
•as aulas e treinamentos de natação em espaços abertos ao ar livre, limitada a 
capacidade a 3 (três) alunos/atletas por raia de piscina de 25 e/ou 50m;
•liberação de shows de humor em eventos, observados os Protocolos Geral e 
Setorial 22;
•antecipação do horário de abertura dos shoppings centers para as 10h e au-
mento de sua capacidade de atendimento para 50%;
•Bibliotecas e arquivos;
•a operação de feiras em espaços abertos ao ar livre;
•aulas nas escolas de vigilância, desde que não possam ser realizadas remota-
mente;
•transporte aquaviário, desde que sem serviço de bar;
•apresentações de circo;
•eventos automobilísticos, no autódromo internacional Virgílio Távora, sem pú-
blico, no horário de 8h;
•atividades dos parques infantis, desde que limitada a capacidade de atendi-
mento a 35% (trinta e cinco por cento);
•prática de atividades esportivas em quadras e ginásios cobertos, desde que 
evitadas aglomerações;
•o desempenho de atividades autorizadas em estabelecimentos que congregam 
a prestação de serviços voltados à formação e à proteção social de jovens e 
adultos nas áreas da cultura, à arte, à ciência e ao esporte.
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PARTE 03 

RESUMO DAS ATIVIDADES 
PERMITIDAS EM TABELAS 
EXPLICATIVAS
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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA ‐ CAOCIDADANIA 

PLANO RESPONSÁVEL DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS – ESTADO DO CEARÁ –  
1 – ATIVIDADES AUTORIZADAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS 

FASE DE TRANSIÇÃO 
CADEIA DA SAÚDE 

 
INDÚSTRIAS E 

SERVIÇOS DE APOIO
CADEIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESPORTE 

 
ARTIGOS DO LAR  TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
ART. DE COUROS E 

CALÇADOS 
(Comércio médico e 
ortopédico, óticas, 
podologia e terapia 
ocupacional – 100%) 

 

(Cabeleireiros, 
manicures e 
barbearias. 

Indústria de artigos 
de escritório e 
manutenção 

industrial – 30%.) 

(Construção de 
edifícios até 100 
operários obra, 

cadeia produtiva com 
30%) 

(Treinos de atletas 
dos clubes de futebol 
participantes da final 

do Campeonato 
Cearense) 

(Fabricação de 
eletrodomésticos e 
artigos domésticos – 

30%) 

(Fabricação de 
equipamentos de 
informática – 30%) 

 

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

CADEIA AGROPECUÁRIA  TÊXTEIS E ROUPAS  CADEIA AUTOMOTIVA  MÓVEIS E MADEIRA  SANEAMENTO E RECICLAGEM 
(obras de irrigação – 30%) 

 
(Indústria têxtil, confecções e 

de redes – 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, PUBLIC. 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%) 

FASE 01 
COMÉRCIO DE OUTROS 

PRODUTOS 
INDÚSTRIAS E 

SERVIÇOS DE APOIO 
ESPORTE, CULTURA E 

LAZER 
CADEIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
INDÚSTRIA METAL‐
MECÂNICA E AFINS 

COMUNICAÇÃO, PUBLIC. 
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  

(Fabricação e comércio 
de aparelhos esportivos, 

instrumentos e 
brinquedos – 40%) 

(Construção de edifícios 
até 100 operários obra, 
cadeia produtiva com 

40%) 

(Fabricação de ferramen‐
tas, 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%) 

FASE 02 

ENERGIA  INDÚSTRIA METAL‐
MECÂNICA E AFINS 

INDÚSTRIA QUÍMICA E 
CORRELATOS 

SANEAMENTO E 
RECICLAGEM 

CADEIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL  COURO E CALÇADOS 

Funcionamento pleno  Funcionamento pleno  Funcionamento pleno  Funcionamento pleno  Funcionamento pleno  Funcionamento pleno 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
ALIMENTAÇÃO FORA 

DO LAR 
ATIVIDADES 
RELIGIOSAS 

INDÚSTRIAS E 
SERVIÇOS DE APOIO 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

COMUNICAÇÃO, PUBLIC. 
E EDITORAÇÃO 

Defesa de direitos 
sociais, e serviços de 
assistência social sem 

alojamento 
 ‐ 40% 

Restaurantes na forma 
do Protocolo Setorial 6, 

item 1.1 –  
40% trabalho presencial 

(Celebrações religiosas 
com 20% da 
capacidade) 

Organizações 
associativas, 

contabilidade, direito, e 
serviços de apoio 

administrativo – 40% 

 
Consultoria em TIC, 
software house, 

assistência técnica – 
40%) 

Agências de publicidade, 
marketing, edição e 

design – 40% 

FASE 03 
COMÉRCIO DE 

OUTROS PRODUTOS 
INDÚSTRIAS E 

SERVIÇOS DE APOIO  TÊXTEIS E ROUPAS  CADEIA 
AUTOMOTIVA  ARTIGOS DO LAR  ATIVIDADES 

RELIGIOSAS 
ALIMENTAÇÃO FORA 

DO LAR 
Completa cadeia de 
saneantes, livrarias, 
brechós, papelarias e 

caixões 

Completa a cadeia 
sem aglomeração 

Completa a cadeia, 
inclusive shoppings 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Celebrações 
religiosas 50% da 

capacidade  

50% de trabalho 
presencial e da 

capacidade (durante 
o dia – 06h às 16h) 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  CADEIA AGROPECUÁRIA  COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE HIGIENE E LIMPEZA  CADEIA MOVELEIRA 
COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE E 
EDITORAÇÃO 

LOGÍSTICA E 
TRANSPORTE 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Completa a cadeia 
fases anteriores 

Completa a cadeia  
fases anteriores 

Completa a cadeia 
comércio e  

reparação de bicicletas 
FASE 04 

COMÉRCIO DE PROD. 
NÃO ESSENCIAIS  ASSISTÊNCIA SOCIAL  LOGÍSTICA E 

TRANSPORTE  TURISMO E EVENTOS   ESPORTE, CULTURA E 
LAZER 

INDÚSTRIAS E SERVIÇOS 
DE APOIO 

Completa a cadeia  Completa a cadeia  Completa a cadeia  Serviços turísticos em 
geral 

Produção artística e 
cultural sem público. 

Cine drive in  

Serviços educacionais 
para formação de 

condutores 
EDUCAÇÃO E C,T&I  ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR   ATIVIDADES RELIGIOSAS 

Agente de propriedade industrial e Pesquisa e 
desenvolvimento experimental em ciências sociais e 

humanas 

Restaurantes, lanchonetes, buffets, cantinas e afins: 
 atendimento presencial com 50% da capacidade e  

funcionamento de 6h até 23h.  

Cerimônias religiosas ‐ limitada a 100% da capacidade 
e 1 pessoa por cada 7m2 

ATIVIDADES AUTORIZADAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS
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OUTRAS ATIVIDADES AUTORIZADAS POR REGIãO DE SAÚDE OUTRAS ATIVIDADES AUTORIZADAS POR REGIÃO DE SAÚDE 
 

REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI 
funcionamento do comércio no horário de 
9h às 17h, à exceção dos postos de gasolina 

(horário normal) 

realização de aulas práticas e 
laboratoriais por concludentes de 

cursos de graduação e pós‐
graduação 

atendimento presencial das lojas 
de agências de viagem 

atendimento presencial, 
mediante prévio procedimentos 
administrativos, nos Centros de 

Formação de Condutores 

prestação de serviços voltada 
exclusivamente ao planejamento 

da organização de eventos 

realização de aulas práticas por centros 
de formação de condutores 

academias, clubes e 
estabelecimentos similares (30% 
da capacidade de atendimento) 

utilização, em condomínios 
verticais ou horizontais, de 

espaços reservados a academias 
(30%) 

realização de jogos do 
Campeonato Cearense de 

Futebol, desde que sem torcida 

funcionamento dos “shoppings 
centers” até as 22h 

operação dos ônibus/veículos de 
fretamento e turismos com  

a capacidade total 
 

realização de jogos dos 
clubes cearenses nos 

Campeonatos Brasileiros 
Série A, C e D e Copa do 

Brasil 

salões de beleza até às 20h 
parques temáticos (30% da 

capacidade de 
atendimento)  

escolas de músicas, danças 
ou de outras atividades 

congêneres 

prática de artes marciais 
em academiais ou outros 
estabelecimentos similares 

Além das atividades acima, também estão autorizados nas: 
REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTÃO CENTRAL E LITORAL LESTE/JAGUARIBE 

 
Museus,  Prédios históricos, 
atrações similares, cinemas e 

teatros: 
(35%) 

aulas práticas presenciais 
para os concludentes do 
Curso de Formação 

Profissional para as carreiras 
de Oficiais Militares do 

Estado 

a execução do Curso de 
Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais, 

seguidas todas as medidas de 
segurança estabelecidas 

Aulas teóricas e práticas de 
cursos de formação de 
condutores e pilotagem: 

(35%) 

Jogos do Campeonato 
Cearense de futsal  e 
atividades coletivas 
esportivas ao ar livre 

 
EVENTOS 

para até 100 convidados, até 
23h, 1 pessoa a cada 12 m2. 

parques de diversão e atrações 
em espaços abertos ao ar livre: 
capacidade de atendimento 30% 

as aulas presenciais para os 
discentes de formação, 

habilitação e qualificação de 
cursos em andamento junto 
à Academia Estadual de 

Segurança Pública 

o aumento da capacidade de 
atendimento das academias 
para 50% (cinquenta por 

cento) 

as aulas e treinamentos de 
natação em espaços abertos 

ao ar livre, limitada a 
capacidade a 3 (três) 

alunos/atletas por raia de 
piscina de 25 e/ou 50m 

liberação de shows de 
humor em eventos, 

observados os Protocolos 
Geral e Setorial 22 

antecipação do horário de 
abertura dos shoppings 
centers para as 10h e 

aumento de sua capacidade 
de atendimento para 50% 

Bibliotecas e arquivos: 
(35%) 

as apresentações artísticas em restaurantes e barracas de 
praia  a operação de feiras em espaços abertos ao ar livre 

Além das atividades acima, também estão autorizados na: 
REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA 

aulas nas escolas de vigilância, desde que não possam ser realizadas 
remotamente  transporte aquaviário, desde que sem serviço de bar   apresentações de circo 

eventos automobilísticos, no autódromo 
internacional Virgílio Távora, sem público, no horário 

de 8h 

atividades dos parques infantis, desde que 
limitada a capacidade de atendimento a 

35% (trinta e cinco por cento) 

prática de atividades esportivas em 
quadras e ginásios cobertos, desde que 

evitadas aglomerações 

o desempenho de atividades autorizadas 
em estabelecimentos que congregam a 

prestação de serviços voltados à formação 
e à proteção social de jovens e adultos nas 

áreas da cultura, à arte, à ciência e ao 
esporte 
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REALIZAÇãO DE EVENTOS – ESTADO DO CEARÁ
 
 

 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS – ESTADO DO CEARÁ 
Decretos estaduais: 33.742, 33.756, 33.761, 33.775, 33.783 e seguintes 

REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA 
(art. 7º, §1º do decreto 33.756, de 03 de outubro de 2020)1 

Redução do nº máximo de pessoas em festas, eventos sociais e shows, conforme art. 7º, §1º, do decreto 33.775, de 18 de outubro de 2020 
Vedação de realização de festas em ambientes fechados, conforme art. 2º, §6º, do decreto 33.783, de 25 de outubro de 2020 

eventos esportivos:  
até 300 (trezentas) pessoas (praticantes) em 

ambientes abertos e  
até 200 (duzentas) em ambientes fechados,  

sendo vedada a presença de público 

festas, eventos sociais e shows:  
até 100 (cem) pessoas em ambientes abertos 

congressos:  
até 400 (quatrocentas) pessoas 

REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTÃO CENTRAL E LITORAL LESTE/ JAGUARIBE 
(art. 8º, §1º do decreto 33.742, de 20 de setembro de 2020)2 

Vedação de realização de festas em ambientes fechados, conforme art. 2º, §6º, do decreto 33.783, de 25 de outubro de 2020 
   

Eventos para até 100 convidados, até 23h, ocupação limitada a 1 pessoa a cada 12 m2. 
REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI 

Vedação de realização de festas em ambientes fechados, conforme art. 2º, §6º, do decreto 33.783, de 25 de outubro de 2020 
 

Ainda não está autorizada a realização de eventos, conforme disposto no art. 12, §1º, II do decreto 33.783, de 25 de outubro de 2020: 
§ 1º Nos municípios da Região de Saúde Cariri, permanecem vedado(a)s: 

II ‐ a realização de eventos; (...) 

                                                            
1 Art. 7º, §2º, do decreto 33.756: A realização de evento nos  termos do § 1º, deste artigo, deve ser precedida de autorização por autoridade sanitária da SESA, sendo 
exigido  também o atendimento a  todas as  regras  sanitárias específicas para  cada evento a  serem definidas e publicadas no  “site”, da  Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – SEDET, após homologação da SESA.  
2 Art. 8º, § 1°, do decreto 33.742: Nos municípios de que trata o “caput”, deste artigo, passam a ser autorizadas as atividades nas formas e condições previstas na Tabela I, 
do Anexo I, deste Decreto, continuando liberadas nessas localidades as atividades já autorizadas anteriormente à publicação deste Decreto. 
(a liberação de eventos em referidas regiões se deu por meio da tabela anexa do decreto 33.742, que se mantém sem alterações nas edições posteriores). 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
*Link para o protocolo setorial 22 – Eventos: https://www.ceara.gov.br/wp‐content/uploads/2020/09/Protocolos‐de‐Reabertura‐Setorial‐22‐1.pdf 
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ATIVIDADES EDUCACIONAIS  
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 

  

ATIVIDADES EDUCACIONAIS  
(retorno optativo dos alunos – a critério dos pais ou responsáveis) 

Decretos 33.730, 33.742, 33.751, 33.756, 33.761, 33.775, 33.783 
REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  APOIO À EDUCAÇÃO 
(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade 

Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado 

(transporte escolar, testes vocacionais; avaliações educacionais* para níveis de ensino 
liberados para atividade presencial; testes de proficiência em línguas estrangeiras e 

exames para admissão em escolas e universidades situadas fora do território nacional, não 
sujeitas ao calendário escolar brasileiro): até 100% da capacidade 

 OBS: Cantinas permanecem fechadas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR 

75% 

1º ano– 50% 
2º ano – 50% 
3º ano – 35% 
4º ano – 35% 
5º ano – 35% 
6º ano – 35% 
7º ano – 35% 
8º ano – 35% 
9º ano – 50% 

 
3ª série – 50% 

(inclusive a integrada com ensino 
profissional) 

 

Aulas práticas e estágios para 
concludentes e não-concludentes, 

até 100% da capacidade 
 

realização de aulas práticas e 
laboratoriais por concludentes de cursos 
de graduação e pós-graduação (desde a 

fase 03) 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) ENSINO PROFISSIONALIZANTE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ACESSO AO 
ENSINO SUPERIOR 

50% Último ano – 35% 35% 

Observações:  
• *Avaliações educacionais:  poderão ser realizadas facultativamente na forma presencial até o limite máximo de alunos liberados para as aulas presenciais, não podendo 

a opção pela avaliação presencial importar em diferenciação, de qualquer natureza, de critérios de avaliação com relação aos alunos que optarem pelo sistema de 
avaliação remoto. 
 

 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 

 

 

  

 

REGIÕES DE SAÚDE NORTE (SOBRAL), SERTÃO CENTRAL E LITORAL LESTE/ JAGUARIBE 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  APOIO À EDUCAÇÃO 

(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade 

Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado 

 

(transporte escolar, testes vocacionais; avaliações educacionais* para níveis de 
ensino liberados para atividade presencial; testes de proficiência em línguas 

estrangeiras e exames para admissão em escolas e universidades situadas fora do 
território nacional, não sujeitas ao calendário escolar brasileiro): até 100% da 

capacidade 
 OBS: Cantinas permanecem fechadas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) ENSINO SUPERIOR 

50% redes pública e privada 

1º ano– 35%  
2º ano – 35%  
9º ano – 35% 

 

3ª série – 35%  
(inclusive a integrada com 

ensino profissional)  
 

35% 

Aulas práticas e estágios para 
concludentes e não-

concludentes, 
até 100% da capacidade 

 
realização de aulas práticas e 

laboratoriais por concludentes 
de cursos de graduação e pós-

graduação (desde a fase 03) 
Observações: 

• *Avaliações educacionais:  poderão ser realizadas facultativamente na forma presencial até o limite máximo de alunos liberados para as aulas presenciais, não podendo 
a opção pela avaliação presencial importar em diferenciação, de qualquer natureza, de critérios de avaliação com relação aos alunos que optarem pelo sistema de 
avaliação remoto. 

• Capacidade do 9º ano do fundamental e da 3ª série do médio podem ocorrer cumulativamente, caso sejam no mesmo estabelecimento, devendo o somatório não 
ultrapassar o percentual máximo de 70% dos alunos desses níveis de ensino. 
 

 

 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 

 

• Link para os decretos do Estado sobre o novo coronavírus:  
https://www.ceara.gov.br/decretos-do-governo-do-ceara-com-acoes-contra-o-coronavirus/    
 

• Link para os protocolos geral e setoriais das atividades autorizadas:  
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/    
 

• Link para as tabelas explicativas do Caocidadania e outros materiais de apoio sobre a pandemia:  
http://www.mpce.mp.br/coronavirus/materiais-de-apoio-caos/    

REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  APOIO À EDUCAÇÃO 

(idiomas, músicas, informática) - sem contato físico: até 100% da capacidade 

Atividades extracurriculares que correspondam a níveis de ensino que estejam 
liberados: Capacidade correspondente à do nível de ensino liberado 

 

(transporte escolar, testes vocacionais; avaliações educacionais* para níveis de 
ensino liberados para atividade presencial; testes de proficiência em línguas 

estrangeiras e exames para admissão em escolas e universidades situadas fora do 
território nacional, não sujeitas ao calendário escolar brasileiro): até 100% da 

capacidade 
 OBS: Cantinas permanecem fechadas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) ENSINO SUPERIOR 

REDE PRIVADA - 30%  próximas etapas do faseamento próximas etapas do faseamento  próximas etapas do faseamento 

Aulas práticas e estágios para 
concludentes e não-

concludentes, 
até 100% da capacidade 

 
realização de aulas práticas e 

laboratoriais por concludentes 
de cursos de graduação e pós-

graduação (desde a fase 03) 
*Avaliações educacionais:  poderão ser realizadas facultativamente na forma presencial até o limite máximo de alunos liberados para as aulas presenciais, não podendo a 
opção pela avaliação presencial importar em diferenciação, de qualquer natureza, de critérios de avaliação com relação aos alunos que optarem pelo sistema de avaliação 
remoto. 
As próximas etapas do faseamento da educação ocorrerão em datas a serem indicadas pelos decretos estaduais. 
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SETOR DE HOTELARIA – ESTADO DO CEARÁ
 

 

SETOR DE HOTELARIA – ESTADO DO CEARÁ 
Decretos estaduais: 33.737 ATÉ O DECRETO 33.783, de 25 de outubro de 2020 e seguintes 

TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
 

Capacidade de operação (quantidade de pessoas): 60% 
 

O setor hoteleiro, em todos os municípios do Estado, deve cumprir as normas sanitárias constantes no PROTOCOLO SETORIAL 24 – HOTELARIA (anexo 2, do 
decreto 33.783, de 25 de outubro de 2020): 

1.NORMAS GERAIS 
1.1. Os meios de hospedagem deverão respeitar as normas de distanciamento social em todos os setores e áreas de lazer, ficando limitada a capacidade de 
operação (quantidade de pessoas) a 60% (sessenta); 
1.2. Manter o distanciamento social de pelo menos 2 (dois) metros de distância entre as pessoas; 
1.3. Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a proporcionar este distanciamento entre as pessoas nas áreas comuns de  recepção, salas de eventos, 
lobby etc. Caso  seja necessário, deverão  reduzir a quantidade de  sofás, mesas, cadeiras ou espreguiçadeiras, diminuindo o número de pessoas no  local e 
organizando o atendimento para que não se forme filas no pagamento, entrada em estabelecimentos, entre outras. Em caso de filas, é preciso incentivar as 
pessoas a respeitarem o distanciamento social; 
1.4. O Governo do Estado do Ceará trabalha em colaboração com a Indústria e outras esferas de governo, assim como com outros países, para atualização de 
suas políticas e protocolos à medida que novas regras para viagens internacionais são desenvolvidas. 
1.5. Aferir a temperatura de todos os colaboradores, no início do turno de trabalho, dos fornecedores no momento que adentrarem o estabelecimento e dos 
hóspedes no momento do check‐in, com termômetro digital infravermelho. Caso algum funcionário, fornecedor ou hóspede, apresente temperatura superior 
a 37,5°C, seu acesso deverá ser vedado e recomendada a procura de uma Unidade de Saúde. 
1.6. Estabelecer check‐in de forma escalonada e estimular o check‐in antecipado via on line com as informações dos dados cadastrais dos hóspede, a fim de 
evitar aglomeração e agilidade no atendimento. 
1.7. Promover treinamento dos funcionários de serviços gerais sobre os processos de higienização (limpeza e desinfecção) de ambientes e superfícies fixas. 
1.8. Deverão ser mantidas nas portas de acesso ao hotel, limpa sapato, higienizadora de calçados, tapete ou toalha umidificada de Hipoclorito de sódio a 2% 
para higienização e desinfecção de calçados. 
1.9.  Em  caso  de  utilização  do  serviço  de  delivery  (entrega),  o  hóspede  deve  retirar  pessoalmente  com  o  entregador  na  recepção  do  hotel,  devendo  o 
pagamento ser realizado de forma virtual no ato do pedido, para evitar maior contato com o entregador. 
(...) 
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