
 
 

NOTA IV 
 

SUBCOMISSÃO DE DIREITO CONDOMINIAL DA OAB/CE 

SOBRE O COVID-19 – CORONAVÍRUS 

 

Com base nos Decretos expedidos pelo Governador do nosso Estado e do 

Município de Fortaleza (Decretos nº 33.574 e 14.663/2020), que instituíram a Política de 

Isolamento Social Rígido, a partir da zero hora do dia 08 de maio de 2020 até 23h59 do dia 

20 de maio de 2020, vimos elencar posturas importantes que devem ser adotadas pelos 

Condomínios. 

1. As visitas às unidades autônomas por pessoas não moradoras do condomínio somente 

devem ser permitidas quando se enquadrarem nos casos de exceção previstos no Art. 5º, § 

1º do Decreto Municipal (anexo) que trata do “Dever Geral de Permanência Domiciliar”. 

Justifica-se tal medida, portanto, pelo fato de que se as pessoas não poderão circular ou 

usar as vias públicas, igualmente não devem entrar nos locais que não são suas residências. 

 

2. As “mudanças”, sejam de entrada ou de saída, devem ser evitadas durante esse período de 

isolamente, não podendo, entretanto, ser impedidas, por se entender que é ato sempre com 

base na nessidade da pessoa, não se vislumbrado a possibilidade de realização de mudança 

com caráter recreativo. Devem ser observados a Convenção do Condomínio ou o 

Regimento Interno acerca da questão, e a Administração deve adotar as medidas de higiene 

cabíveis. 

 

3. Com base no Dever Geral de Permanência Domiciliar e ainda na equiparação das áreas e 

vias internas privadas com áreas públicas (realizada pelo Decreto), as Administrações têm 

o poder-dever de adotar medidas para coibir circulação de pessoas nas áreas comuns dos 

Condomínios, exceto para os casos igualmente previstos no Art. 5o, § 1o do Decreto 

Municipal (anexo). 

 

4. A partir dos Decretos, fica instituída a obrigatoriedade do uso de máscaras para todas as 

pessoas que saírem de sua residência, logo, o uso na passagem do morador pelas áreas 

comuns do Condominio também é obrigatório. 

Fortaleza, 07 de maio de 2020. 
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ANEXO 

 

Seção III 

 

Do dever especial de permanência domiciliar 

 

Art. 5° - No período de Zero hora do dia 08 de maio de 2020 às 23:59 do dia 20 de maio 

de 2020, fica estabelecido o dever geral de permanência domiciliar no município de 

Fortaleza.  

§ 1° - O disposto no “caput”, deste artigo, importa na vedação à circulação de pessoas em 

espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, 

ressalvados os casos de extrema necessidade que envolvam:  

I - o deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico;  

II - o deslocamento para fins de assistência veterinária;  

III - o deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos 

autorizados a funcionar na forma da legislação;  

IV - circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco;  

V - o deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional 

VII - o deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo 

funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação;  

VIII - o deslocamento para serviços de entregas;  

IX - o deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, 

buscando atender a determinação de autoridade pública;  

X - a circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou a 

portadores de deficiência ou necessidades especiais;  

XI - 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;  

XII - o trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais 

vulnerável;  

XIII - deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.  

§ 2° - Para a circulação excepcional autorizada na forma do § 1°, deste artigo, deverão as 

pessoas portar documento ou declaração subscrita demonstrando o enquadramento da 

situação específica na exceção informada, admitidos outros meios idôneos de prova.  

 

Art. 6º - O cumprimento da política de isolamento social rígido 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, ficando o seu infrator submetido à 

devida responsabilização, na forma deste Decreto.  

 

Art. 7º - Para fiscalização e aplicação das devidas sanções pela inobservância ao disposto 

neste 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. 


