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

ADM: Jati em Boas Maos 
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DECRETO nQ 102, de 20 de maio de 2020. 

PRORROGA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 
JATI, AS MEDIDAS R.ESTRITWAS DE 
ENFRENT AMENTO A COVID - 19, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Prefeita do Municipio de Jati (CE), no uso de suas atribuicoes constitucionais e legais 
-vlgerrtes'! 
CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do novo coronaoirus conforme Decreto Municipal n11 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceard, via Decreto Legislativo nQ 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERANDO a eituactio de emergencia em saude declarada no Municipio atraoee do Decreto 
090 de 16 de marco de 2020 e pelo Estado do Ceara nos termos do Decreto n. 0 33.510, de 16 de 
marco de 2020, tambem em razao da COVID-19; 
CONSlDERAND-0 o dispoeto no Decreio n. 0 33.510, de 16 de marco de 2020, que, tambem em 
raz7io das dificuldades provocadas peia doenca, declarou si?ua<;ito de emergencia em saude no Estado; 
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n. 0 33.519, de 19 de marco de 2020, foram 
estabelecidas, em todo o terriiorio estadual, diversas medidas de isolamento social que, pautadas na 
ciincia e em recomendaciies das autoridades da saude, siio indispensdoeis para o efetivo e seguro 
�P:ta,mm,tQ J}p, CQVllJ- �.,.1.ewiJJ .ew uisia 11 impaao .qw: �'tllnt _tJ.a.o,.esar.e.lettU;@-'14 pandemia 
no Estado, eoitando-se o colapso da capacidade de atendimento das unidades estaduais de saude, 
com mais vidas consequentemente podendo ser salvas; 
CONSlDERANDO o crescimenio que se tem observado tanio do contagio quanta do numero de 
6bitos decorrentes COVID-19, em todo o Estado; 
CONSIDERANDO a expedicdo do Decreto Estadual nQ 33.595, de 20 de maio de 2020; 

DECRETA: · 
Art. 1 Q. Ficam prorrogadas ate o dia 31 de maio de 2020 as vedacoes e demais disposicoes 
do Decreto Municipal n2 090, de 16 de marco de 2020 e Decreto Municipal n2 098, de 08 de 
.abfiliie 2020, -e -a.lte-ra�-ees. �.rio.r-es. 
Art. 2Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 

I • em contrano. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, 
Paco da Prefeitura Municipal, em 20 de maio de 2020. 
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