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

ADM: Jati em Boas Maos 

DECRETO nQ 099, de 20 de abril de 2020. 

PRORROGA, EM A.BITO MUNICIPAL, AS 
MEDIDAS NECESSARIAS AO ENFRENT AMENTO 
DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS 
(SARS-COV-2). 

A Prefeita do Municipio de Jati (CE), no uso de suas atribuicoes constitucionais e legais 
vig�t�: 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de 
enfrentamento a pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal nQ 096, de 06 
de abril de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara. via Decreto 
Legislativo n2 545 de 8 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a situacao de emergencia em saude declarada no Munidpio atraves 
do Decreto 090 de 16 de marco de 2020 e pelo Estado do Ceara nos termos do Decreto n.? 
33.510, de 16 de marco de 2020, tambem em razao da CDVlU-19; 

CONSIDERANDO que, baseadas na eieneia e em reeomendaeoes da eornunidade mediea, 
medidas de isolamento social vem sendo adotadas no territorio estadual no combate a 
cli��Pniinriri:io cln novo roron:nrfrn� oh1Pfrv::1nclo rontPr n r�niclo rrP�riniPnto cln n11n1Pro -�-.c...----�- -· _...>._,,. . .,_,.. _..,_ ------.--- ............ _...--.,.----.----"----, .,__ ... _j..,r.--...,-,..-·-....- . ..,.._ ....... "-- - ----r---- -- ............. --�---------- _. --------� 

de infectados pela doenca e, assim, dar condicoes para que a rede de saude estadual e 
municipal, publica ou privada, possa suportar a demanda de pacientes que precisarao de 
atendimento medico por conta de complicacoes decorrentes da pandemia; 

CONSIDERANDO que os dados em todo o mundo relativos ao avanco da doenca so 
comprovam que o isolamento social constitui altemativa mais adequada a ser adotada 
pelos govemantes como politica responsavel de enfrentamento da COVID-19, dado seu 
impacto direto e significativo na curva de crescimento da pandemia, permitindo que mais 

CONSIDERANDO a loquiza�ao geografica do Munidpio estando proximo ag Estado de 
Pemambuco, sendo atravessado pela BR 116, de onde transitam inumeras pessoas de 
outros Estados, o que pode contribuir para crescimento do numero de pacientes infectados 
a precisar de cuidados medicos especializados, fazendo com que as unidades hospitalares 
municipais cheguem a trabalhar no limite da capacidade de atendimento; 

CONSIDERANDO que, diante da crise que se instala na saude, o compromisso com a 
vida do cidadao nao da qualquer margem de decisao para que as auroridades pub'" 

RUA CARMELITA GUIMARAES N°. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 
FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 



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

ADM: Jati em Boas Maos 

relaxem as medidas de isolamento social da populacao, haja vista o atual cenario de 
iWfil!�Q g� g9�n��; 

CONSIDERANDO ainda o impacto social decorrente da COVID19, o que tern feito o 
Munidpio promover diversas acoes nessa area, especialmente em favor da populacao 
socialmente mais vulneravel, provocando preservar, ao maxima, a dignidade dessas 
pessoas durante esse complicado memento; 

CONSIDERANDO a neceB:;;Jade alual de dar continuidade -� polftlca de isolai.nento 
social ate entao praticada e que vem se mostrando eficaz no enfrentamento da pandemia; 

CONSIDERANDO a importancia, ademais, de definir medidas de seguran<;a para o 
desempenho das atividades essenciais autorizadas a funcionar durante o periodo da 
pandemia, buscando evitar a propagacao da doenca: 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual 33.544 de 19 de abril de 2020; 

DECRETA: 

Ari. 1!? Fieam prorrogadas ate o Elia 0§ de maio de 2020 as vedaeoes e demais disposieoes 
do Decreto Municipal ng 098, de 08 de abril de 2020, e alteracoes posteriores. 

§ 1 ° As atividades consideradas essenciais, observarao, no respective funcionamento, 
todas as medidas de seguran�a recomendadas pelas autoridades publicas, objetivando 
garantir a saude de clientes e funcionarios: 

§ 2° Sem prejuizo de outras medidas necessarias, os estabelecimentos que desenvolvem as 
atividades de que trata o § 1 °, deste artigo, deverao: 
I - Evitar a aglomeracao de pessoas e manter o distanciamento minima do publico, 
organizando as filas de dentro e fora do estabelecimento; 

ill - Promover o uso obrigatorio por todos os trabalhadores de mascaras de protecao, 
mc:livi<;l,t.rni� ou caseiras, bem como cl� outros �qmpc:1m�nto� de prnt�c;a,o m<:liviJµc.1:! g_µ� 
sejam indispensaveis ao seguro desempenho laboral 

Art. 2° Fica recomendado o uso de mascaras de protecao, industriais ou caseiras, por 
quern, durante a pandemia, precisar sair de suas residencias, principalmente quando 
estiverem em espa<;o e locais publicos, dentro de transporte coletivo ou em 
estabelecimentos em funcionamento. 
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Art. 3° No periodo de enfrentamento a COVID-19, as instituicoes bancarias deverao atuar 
$�gµing9 as pr�tk�? 4� $�gµ:rnrn;� r��gm�nQ)!Q�-� Q;J$ autoridades ?Wt�riP? � g� .sf!1J4�f, 
buscando evitar a disseminacao da pandemia e resguardar, acima de tudo, a seguranca de 
usuarios e funcionarios. 
§ 1 ° Para atendimento ao disposto neste artigo, deverao os estabelecimentos bancarios 
observar o seguinte: 
I- Obrigatoriedade do uso de mascaras por todos os trabalhadores, inclusive terceirizados, 
e por clientes que estejam dentro do estabelecimento; 
TT �� • 1 ,, 1 ,-,nn/ r • , . 1 r • , • ' • • 1 • .u - xzrerra ue aicoor I vzo, prtrerencia1me1ue em ger, a rurrcronarros e usuarios, irtciusrve nu 
local reservado para caixas de autoatendimento; 
m = Responsabilizacao quanta a organizacao e a orientacao das filas, observado sempre a 
distanciamento minima de 1,Sm entre as pessoas; 
IV - Definicao de um quantitative maxima de clientes em atendimento no interior da 
agenda ou correspondente; 
V - Estabelecimento de um horario exclusivo para o atendimento de clientes do grupo de 
risco da pandemia. 
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, as lotericas e demais unidades de 
atendimento bancario. 
§ 3° A inobservancia ao disposto neste artigo sujeitara os estabelecimentos as penalidades 
pre-vistas na legislacao, sem prejuize da revogaeae espeeifiea ela 11evega(;ae de alvara 
sanitario pela autoridade municipal competente. 

Art. 4° Para evitar a disseminacao da COVID-19, as empresas que trabalhem ou que, de 
qualquer outra forma, viabilizem services de entrega em domicilio para outras empresas, 
inclusive por aplicativos, deverao adotar todos os cuidados necessaries para a preservacao 
da saude e da integridade de seus entregadores e clientes, promovendo, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I - Orientar devidamente os trabalhadores para que: 
a) Adotem, durante a atividade, de form.a eficaz, as medidas de protecao e observem 
condicoes sanitarias definidas pelas autoridades publicas da saude, objetivando reduzir ou 
"1;""""""� .................. " .....:r-.....," ,..:.t"" ,....."��,{,...,..:" ,..:.t,.. ,..:.t'""""�,-t"" 

"C-.ll.U:tiltCf..t v .i.i.0'-,:V -UC \ .. :V1U;Q'.51.v 1.A:ct ·u:vc::t1"'5-«, 

b) Evitem o contato fisico direto com os clientes ou terceiros que forem receber os 
Pr9Q\lt9�; 
c) Facam a entrega das mercadorias nas portarias de condominios ou portas de entrada de 
residencias, nao adentrando as suas dependencies comuns; 
II-Fomecer para uso dos profissionais alcool 70%, preferencialmente em gel; 
ill - Disponibilizar meios e espac;os para a higienizacao obrigat6ria de veiculos, 
compartimentos para transporte de mercadorias, capacetes e quaisquer � 
instrumentos de trabalho. 

� 
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Art. 5° As determinacoes contidas no Decreto n" 091/2020 ficam prorrogados ate o dia 30 
4� �1:>!"H 4� io�o, 
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao 

Prefeitura Municipal de Jati/CE, 20 de abril de 2020. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 
T"\ 1 � r •• ir.. ,c- 1 r a.i;o ua. r-rerertura 1V1wuc1pa.1. 

MARIA DE 

J�NIZ 

NOGUEIRA 
Prefeita Municipal 
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