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

ADM: Jati em Boas Maos 

DECRETO N2 103, de 31 de maio de 2020. 

Prorroga as normas de isolamenio social e combate a 
pandemia de COVID19 no Municipio de [ati e adota 
outras providencias. 

A Prefeita do Municipio de Jati (CE), no uso de suas atribuicoes constitucionais e legais 
vigentes; 
CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cendrio de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal n2 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 situarao de emergincia em saude declarada no Municipio atraoee do Decreto 
090 de 16 de marco de 2020 e pelo Esiado do Ceara nos termos do Decreto n. 0 33.510, de 16 de 
marco de 2020, tambem em razdo da COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 0 33.510, de 16 de marco de 2020, que, iambem em 
·razae ·das ·d·ifiouldades prevecadas pela ,doenga, decla1'e-u situagiio de-emergenc-ia em -sau·de no E-si'ado; 
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n. 0 33.519, de 19 de marco de 2020, Joram 
estabelecidas, em todo o terriiorio estadual, diversas medidas de isolamento social que, pautadas na 
ciencia e em recomendacses das autoridades da saude, silo mdispensdoeis para o efetivo e seguro 
enfrentamento da COVID-19, tendo em vista o impacto que causam na desaceleracdo da pandernia 
no Estado, evitando-se o colapso da capacidade de atendimento das unidades estaduais de saude. 
com mais vidas consequentemente podendo ser salvas; 
CONSIDERANDO o crescimento que se iem observado tanto do contagio quanto do numero de 
obiioe decorrentes COVID-19, em todo o Estado; 
'CON'SIDERANDO o decreto 33:6'08 de 30 de maio de 2020, do Governo do Estudo do Ceurti; 

DECRETA 
Art. 12• Ficam prorrogadas ate o dia 7 de junho de 2020 as vedacoes e demais disposicoes 
dos Decreto Municipal n2 090, de 16 de marco de 2020 e Decreto Municipal n2 098, de 08 de 
abril de 2020, e alteracoes posteriores, com as excecoes estabelecidas no presente decreto. 
Art. 22• A partir de 1 o de junho de 2020, serao liberadas, na forma e condicoes do Anexo I, 
deste Decreto, as seguintes atividades: 
I - Fabrica de artigos de couro e calcados: metahirgica: cadeia da construcao civil; corte e 
costura; service grafico: services de apoio; fabrica de arfigos do lar; producao de moveis e 
madeira; logistica e transporte: 
II - Cadeia da construcao civil e da saude: 
§ 12• Devera ser observado a listagem completa das subclasses das cadeias produtivas 
.autorizadas a funcionar na forma deste .aztigo, .a sex publicada pela Secretaria do 
Desenvolvimento Economico e Trabalho do Estado do Ceara. 
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limite 
:triodo 

deverao obedecer a 
simultaneamente de 

liberadas, nos termos deste Decreto, 
de trabalhadores que poderao atuar 

§ 2° As atividades 
percentual maximo 
presencial. 
'§ 3° Nao se sujeitarao ao limite a que se refere o § 2°, deste artigo, as atividades ja Iiberadas 
em legislacao anterior a edicao deste Decreto. 
§ 4° Verificada tendencia de crescimento dos indicadores ap6s liberacao das atividades, as 
autoridades da saude avaliarao o cenario, admitido, a qualquer tempo, se necessario, o 
.restabelecimento das.medidas zestritivas origmazlamente previstas, 
§ 5° As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, serao monitoradas pela Secretaria 
Municipal de Sande, mediante acompanhamento continuo dos dados epidemiol6gicos no 
Municipio. 
Art. 32• A liberacao de atividades, na forma deste Decreto, devera ser acompanhada da 
observancia pelos estabelecimentos autorizados a funcionar de Protocolo Geral de 
medidas sanitarias para impedir a propagacao da COVID-19, assegurando a saude de 
clientes e trabalhadores, e pelas normas sanitarias expedidas pela Secretaria Municipal de 
Saude. 
Paragrefo unioo. Sem prejuizo do cumprimento -das medidas gerais -previstas em -deoretos 
anteriores bem como normas da Secretaria Municipal de Saude, deverao os 
estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia: 
I - Disponibilizar alcool 70% a clientes e funcionarios, preferencialmente em gel; 
II -Zelar pelo uso obrigat6rio por todos os trabalhadores de mascaras de protecao, 
industriais ou caseiras, bem como de outros equipamentos de protecao individual que 
sejam indispensaveis ao trabalho seguro; 
ill - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que nao estejam usando mascaras; 
IV - Adotar regimes de trabalho e/ou jomada para empregados com o prop6sito de 
preservar o distanciamento social dentro do estabelecrrnento: 
V - Preservar o distanciamento minimo de 2 (dois metros) no interior do estabelecimento, 
seja entre clientes e funcionarios, seja entre clientes: 
VI - Manter o ambiente sempre arejado, intensificando a higienizacao de superffcies e 
areas de uso comum: 
VII - Organizar as filas de· dentro e fora dos estabelecimentos, preservando o 
distanciamento social minimo estabelecido no inciso V; 
vm - Orientar funcionarios e clientes quanto a adocao correta das medidas sanitarias para 
evitar a disseminacao da COVID-19; 

-VID - Tlsar preferencialmente meios digitals para a realizacao de reunioes de trabalho, 
assembleias e demais atividades que exijam o encontro de funcionarios. 
Art. 42• As instituicoes bancarias deverao adotar boas praticas para evitar a disseminacao 
da COVID-19, dentre as quais: 
I - Obrigatoriedade do uso de mascaras por todos os tzahalhadores, inclusive tercei · 05y 

e por clientes que estejam dentro do estabelecimento; 
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Il - Oferta de alcool 70%, preferencialmente em gel, a funcionarios e usuarios, inclusive no 
local reservado para caixas de autoatendimento; 
ill - Responsabilizacao quanta a organizacao .e a orientacao das filas, observado sempre -0 

distanciamento minimo de 2m entre as pessoas; 
IV - Definicao de um quantitative maximo de clientes em atendimento no interior da 
agencia ou correspondente; 
V - Estabelecimento de um horario exclusivo para o atendimento de clientes do grupo de 
risco da pandemia 
§ 1 ° Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, as lotericas e demais unidades de 
atendimento bancario. 
§ 2° A inobservancia ao disposto neste artigo sujeitara os estabelecimentos as penalidades 
previstas rra legislacao. 
Art. 52• Em todo o periodo de situacao de emergencia, flea mantido o clever de isolamento 
social domiciliar, especia1mente para as pessoas integrantes do grupo de risco da COVID- 
19, sendo recomendavel a circulacao de pessoas apenas em casos estritamente necessaries. 
Paragrafo unico. As pras:as e demais espacos de uso coletivo, publico e privado, nao 
poderao, no periodo de emergencia em. saude, ser utilizados para a pr-0m0<;ao de qualquer 
atividade. 
Art. 62• Ficam acolhidas atraves desse decreto, no que nao lhe for contrario, as disposicoes 
e anexos previstos no decreto 33.608 de 30 de maio de 2020, do Govemo do Estado do 
Ceara. 
Art. 72• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas disposicoes em 
contrario, 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Paco da Prefeitura .Municipal, em 3J de .maio de 2020A 

MARIAD S DINIZ NOGUEIRA 
Pre eita Municipal 
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ANEXOI 
LISTA DE ATIVIDADES LIBERADAS E PERCETUAL DE TRABALHO PRESENCIAL 

METALURGICA 3-0% 

CADEIA DA 30% - . CONS1RU<;AO 
CIVIL 
SERVI<;O DE 20% 
COSTURA 

Fabricacao de ferramentas, -07:00 as 17:00 
maquinas, tubos de aco, 
usina em, tomearia e solda 
Construcao de edificios ate 07:00 as 17:00 

. 100 operarios por obra, cadeia 
rodutiva com 30°/o 

Industria textil, confeccoes e 07:00 as 17:00 
de redes 

SER\71<;0 GPJ .. FICO 30% Impressao de livros, material 
publicitario, e services de 
acabamento rafico 

07:00 as 17:00 

INDUS1RIA E 
SERVI<;OS DE 

. APOIO 

30% 
. , . escritorio 

industrial. 
e manutencao 

Cabeleireiros, 

Services 08:00 as 
20:00. 
Atividades 

Industria de artigos de 

manicures e barbearias. vinculadas as 

ARTIGOS DO LAR 30°/o Pabricacao 
domes ti cos 

de 

outras cadeias: 
07:00 as 17:00. 

artigos 07:00 as 17:00 

/ 

MOVF.TS R MADRTRA 20% Pabricacao de moveis e 07:00 as 17:00 
rodutos de rnadeira 

LOGISTICA 
TRANSPORTE 

E 30% manutencao de bicicletas e 07:00 as 17:00 
motocicletas 

CADEIA DA SAUDE 100°/o Comercio medico e 10:00 as 16:00 
ortopedico, oticas, podologia 
e tera ia ocu acional 

Outros setores de atividades: 
-Servicos essenciais em funcionamento atualmente continuam com horario regular 
-Instituicoes de Ensino ainda com atividades suspensas 
"Em funcao da demanda pelas atividades economicas, os setores poderao aju tar os 
horarios de saida da form.a mais adequada. 
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