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

ADM: Jati em Boas Maos 
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Decreto? 111, de 06 de julho de 2020. 

Prorroga as medidas de isolamento social rigido em todo o 
Municipio de Jati, e adoia outras prooidencias. 

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 cenario de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal nfl 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Esiado do Ceara, via Decreto Legislatioo nQ 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSlDERANDO a necessidade de o Municfpio promover medidas de protecao a vida ea saude 
da populacao. segundo recomendacoes de especialistas da saude; 
CONSlDERANDO o crescente aumento de casos confirmados e suspeitos no Munidpio de Jati e 
nos Municipios circunvizinhos; 
CONSlDERANDO que a9i5es desceniralizadas visam atender peculiaridades de cada local do 
Municipio, objetivando diminuir o coniagio da infeccno, com vistas a preservar a saude de todo o 
Municipio de Jati; 
CONSLDERANDO a politica de isolamento social rigido proposta pelo Estado do Ceard a alguns 
Municipios, em especial no Municipio de Brejo Santo, bem como a recomendaciio para adocao de 
medidas mais rigidas nos municipios vizinhos; 
CONSIDERANDO a recomendadio do Governo do Estado do Cearti, atraves do Decreto n11 33645, 
de 05 de julho de 2020, 

DECRETA: 
Art. 1 Q. Ficam prorrogadas ate o dia 12 de julho de 2020, em todo o Municipio de Jati, as 
medidas de isolamento social rigidas impostas por meio do Decreto Municipal n2 110, de 
29 de junho de 2020. 
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, ·revogadas as disposicoes 

, . em contrano. 
Paco da Prefeitura Municipal, em 06 de julho de 2020. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 

MARIAD S DINIZ NOGUEIRA 
Prefeita Municipal 
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