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

ADM: Jati em Boas Maos 

DECRETO nQ 106, de 14 de junho de 2020. 

PRORROGA, NO AMBITO DO MUNICiPIO DE 
JATI, AS MEDIDAS RESTRITNAS DE 
ENFRENT AMENTO A COVID - 19, E DA OUTRAS 
PR OVID ENCIAS. 

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 ceruirio de enfrentamento a 
pandemia do nova coronavirus conforme Decreto Municipal nQ 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, via Decreto Legislativo n" 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERANDO a situafiio de emergencia em saude declarada no Municipio airaoee 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, iambem em razao da COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 0 33.510, de 16 de marco de 2020, que, tambem em 
razdo das dificuldades provocadas pela doenca, declarou situafiio de emergencia em saude no Estado; 
CONSIDERANDO que, par meio do Decreto n. 0 33.519, de 19 de marco de 2020, Joram 
estabelecidas, em todo o territ6rio estadual, diversas medidas de isolamento social que, pautadas na 
ciencia e em recomendacoes das autoridades da saude, siio indispensaoeis para o efeiioo e seguro 
enfrentamento da COVID-19, tendo em vista o impacto que causam na desaceleraciio da pandemia 
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 tern observado tanto do contagio quanta do numero de 
6bitos decorrentes COVID-19, em todo o Estado; 
CONSIDERANDO a expediciio do Decreto Estadual nQ 33.627, de 13 de junho de 2020; 

DECRETA: 
Art. P. Ate o dia 21 de junho de 2020, ficam prorrogadas, no Munidpio de Jati, na forma e 
condicoes estabelecidas neste Decreto, as medidas de isolamento social previstas nos 
Decreto Municipal nQ 090, de 16 de marco de 2020 e Decreto Municipal nQ 098, de 08 de 
abril de 2020, e alteracoes posteriores. 
Paragrafo unico, No periodo a que se refere o "caput", deste artigo, permanecerao em 
vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas no Capitulo II, do 
Decreto nQ 33.608, de 30 de maio de 2020, expedido pelo Governo do Estado do Ceara e no 
Decreto Municipal nQ 103, de 31 de maio de 2020. 
Art. 2Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, 
Paco da Prefeitura Municipal, em 14 de ju 
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