
AUTODECLARAÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO 
 
 
 
Eu, ________________________________________________________, com RG de nº 
_______________________ e  
CPF/MF de nº _________________, residente e domiciliado na 
 
_______________________________________________________________________________________

________, declaro, sob as penas da Lei, que me enquadro nas hipóteses excepcionais de possibilidade de 

circulação previstas no art. 5º, § 1º e incisos, do Decreto Municipal de Fortaleza nº 14.663/2020, bem como 

do art. 5º, § 1º e incisos, do Decreto Estadual do Ceará nº 33.574/2020, devendo, por extrema necessidade, 

circular por vias públicas com o fim de 
 
_____________________________________________________ (descrever atividade), hipótese que é 
albergada pelos dispositivos legais citados acima, em seu(s) seguinte(s) inciso(s): 

 

□ I - deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico;  
□ II - deslocamento para fins de assistência veterinária; 

 
□ III - 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 - deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional; 

 
□ VI - 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; 

 
□ VII - deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento 

esteja autorizado nos termos da legislação;  
□ VIII - deslocamento para serviços de entregas; 

 
□ IX - 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 -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. 

 

 

Declaro, ainda, não estar infectado nem possuir sintomas de infecção pelo Novo Coronavírus, de modo a 
estar isento do dever especial de confinamento previsto no art. 3º dos dois Decreto (Municipal e Estadual) 
mencionados acima, bem como, por fim, que estou utilizando máscara de proteção facial, em observância 
ao disposto no art. 11 dos já citados diplomas legais. 
 
 
 

 

                      _____________________________________________________________________  
DECLARANTE 


