
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001�5 

ADM: Jati em Boas Mios 

DECRETO n11 101, de 05 de maio de 2020. 

" , PRORROGA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 
]A11, AS MEDlDAS RESTR111VAS DE 

' , ENFRENTAMENTO A COVID - 19, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Prefeita do Municipio de Jati (CE), no uso de suas atribuicoes constitucionais e legais 
vigentes: 
CONSlDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do nova coronaoirus conforme Decreto Municipal no. 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, via Decreto Legislativo no. 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSlDERANDO a situar;iio de emergencia em eaude declarada no Municipio airaots do Decreto 
090 de 16 de marco de 2020 e pelo Estado do Ceard nos termos do Decreto n. 0 33.510, de 16 de 
marco de 2020, tambem em razao da COVID-19; 
CONSlDERANDO o disposto no Decreto n. 0 33.510, de 16 de marco de 2020, que, tambem em 
razuo das dificuldades prouocadas pela doenca, declarou situacao de emergencia em saude no Esiado; 
CONSlDERANDO que, por meio do Decreto n. 0 33.519, de 19 de marco de 2020, Joram 
estabelecidas, em todo o terriiorie estadual, diversas medidas de isetamento soeial que, pauiadas na 
ciencia e em recomendacoes das autoridades da saude, sao indispensdoeis para o efetivo e seguro 
enfrentamento da COVID-19, tendo em vista o impacto que causam na desaceleraciio da pandemia 
no Estado, eouando-se o colapso da capacidade de atendimento das unidades estaduais de saude, 
com mais vidas consequentemente podendo ser salvas; 
CONSlDERANDO o crescimento que se tem obseroado tanto do coniagio quanto do numero de 
6bitos decorrentes COVID-19, em todo o Estado; 
CONSlDERANDO a expedieso do Decreto Estadual n11 33.575, de 05 de maio de 2020; 

• 

DECRETA: 

Art. lQ. Ficam prorrogadas ate o dia 20 de maio de 2020 as vedacoes e demais disposicoes 
do Decreto Municipal nQ 098, de 08 de abril de 2020, e alteracoes posteriores. 
§ 1 °, Q Munic;jp!Q de [at] adotara todas as medidas estabelecidas pelas autoridades 
sanitarias estaduais para enfrentamento da COVID-19. 
§ 2°. Quando necessario, mediante entendimento das autoridades competentes, flea 
autorizada o estabelecimento de barreiras sanitarias e Iimitacoes a entrada de pessoas e 
veiculos provenientes no territorio do Municipio, seguindo sempre as orientacoes e 
informacoes tecnicas definidas pelas autoridades sanitarias. , 
Art. 22• E obrigatorio, em todo o Municipio, a partir de 6 de maio de 2020, o uso de 
mascaras de protecao facial, industriais ou caseiras, por todas as pessoas que pre · 
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sair de suas residencias, principalmente quando dentro de qualquer forma de transporte 
publico, individual ou coletivo, em espacos ou locajs publicos, ou no interior de 
estabelecimentos abertos ao publico. 
Paragrafo unico. Sem prejuizo de outras sancoes cabiveis, aqueles que nao observarem o 
disposto neste artigo serao impedidos de ingressar em espa<;os e locais publicos, em 
transporte publico, individual ou coletivo, bem como de adentrar em quaisquer 
estabelecimentos que estejam em funcionamento. 
Art. 3Q. Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, as determinacoes contidas no Decreto 
Municipal n2 091/2020. 
Art. 4Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao 

Prefeitura Municipal de Jati/CE, OS de maio de 2020. 

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

Prefeita Municipal 
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