
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

ADM: Jati om Boas Maos 

DECRETO 094 de 01 de abril de 2020. 

PRORROGA POR 05 (CINCO) DIAS O PRAZO DE 
VIGENCIA DO DECRETO N° 09112020. 

A Prefeita do Munidpio de [ati (CE), no uso de suas atribuicoes constitucionais 
e legais vi gen tes: 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da ernergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus: 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e <lever do Estado, garantido 
mediante politicas sociais e econornicas que visem a reducao do risco de doenca e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e services para sua prornocao. 
protecao e recuperacao, na forma do art. 196 da Cons ti tu ic;ao da Republics: 

CONSIDERANDO a classificacao pela Organizacao Mundial de Saude, no dia 
11 de marco de 2020, como pandemia do novo Coronavirus - COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta e 
tarnbern para estabelecer a estrategia de acompanhamer.to e suporte dos casos suspeitos e 
confirmados; 

CONSIDERANDO que a situacao demanda o ernprego urgente de medidas de 
prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar 
a disserninacao da doenca: 

CONSIDERANDO a publicacao do Decreto Estadual n12 33.532, de 30 de marco 
de 2020; 

DECRETA: 

Art. 12. Fica prorrogado por 05 (cinco) dias o prazo de vigencia do Decreto n° 091/2020. 
Art. 20. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Jati/CE, 01 de abril de 2020. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Paco da Prefeitura Municipal. 
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