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

ADM: Jati em Boas Mios 

DECRETO n2115, de 03 de agosto de 2020. 

Prorroga as medidas de isolamenio social em 
todo Municipio de Jati, e adota outras 
prouidencias. 

• 

CONSlDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do nova coronavirus conforme Decreto Municipal nf1 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislatioa do Esiado do Ceara, via Decreio Legislaiioo nQ 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERA!v7JO a neceseiaaae de o Municfpio promoter medidas de protefao a tnda ea saade 
da populacao, segundo recomendacces de especialistae da saude; 
CONSlDERANDO a edicao de decretos anieriores determinando medidas restritivas, com vistas 
ao isolamento social, que afetaram diretamente o funcionamento do comercio e da industria. 
preservando, assim, tndas, bem como evitando o colapso do sistema municipal de saude; 
CONSIDERANDO que, embora ainda sejam preocupantes o numero de casos de COVID-19 no 
Municipio, e inquestionauel o meriio que as medidas de isolamento social rigido tiveram e ainda 
iem, [unto a todos os inoestimentos publicos que oem sendo Jeitos na eaade, para possibitiiar um 
maior controle do aoanco da doenca, ensejando ainda muito cuidado dado o aoanco no numero de 
casos e 6bitos; 
CONSlDERANDO que neste momenta nao se pode prescindir das medidas de isolamento social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no Municipio de Jati; 
CONSIDERANDO a importtincia de, ao lado das acoee de combate a pandemia, se pensar tambem, 
atraves de um planqamento reeponsaoel, em uni caminho seguro, a ser definido segundo 
pariimetros da saude, para a retomada progressiva das atividades econbmicas no Municipio de [ati, 
setor que inegavelmente e muito afetado pela pandemia e cuja releoiincia se sabe fundamental para 
preseroacdo dos empregos e da renda da populacdo; 
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da economia a 
obserotincia por parte do comercio e da indusiria de medidas eanitarias definidas pelas auioridades 
da saude Jederais, estaduais e municipais, coma necessdrias para evitar qualquer minima retrocesso 
no trabalho desenuoioido ate hoie pelo Munidpio no combate n COVID-19, o qual sempre se baseou 
na ciencia e pautado em a9oes responsdoeie e, sobretudo, seguras para a vida da populadio; 
CONSIDERANDO as diepoeicoe» e protocolos esiabelecidos pelo Decreto 33.617 de 06 de junho de 
2020, do Gooerno do Estado do Ceara, acera dos protocolos sanitdrios e seioriais a serem observados 
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar na Jase 1 do Plano de Retomada Responsauel das 
Atividades Econbrnicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.700, de 01 de agosto de 2020, do Gouerno do Estado do Ceara, 
que colocou o Municipio de Jati, integrante da Regiiio da Saude do Cariri, na Jase 1 do Plano de 
Retomada Responsaoei das Atividades Econbmicas do Estado do Ceard; 
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DECRETA 

Art. 1 Q. Ate o dia 9 de agosto de 2020, ficam prorrogadas, no Estado do Ceara, as medidas 
de isolamento social previstas no Decreto Municipal n2 098, de 08 de abril de 2020, e suas 
alteracoes posteriores, sem prejuizo da observancia ao disposto neste Decreto. 

Art. 22• No periodo a que se refere o artigo anterior, permanecerao em vigor todas as 
medidas gerais e regras de isolamento social previstas nos decretos mencionados no caput 
deste artigo as quais estabelecem: 
I - Suspensao de eventos ou atividades com risco de disseminacao da COVID - 19, 
II - Manutencao do dever especial de protecao em relacao a pessoas do grupo de risco da 
COVID-19, 
III - Manutencao do dever geral de permanencia domiciliar; 
§ 12• Na prorrogacao de que trata este artigo, fica mantido, o dever geral de protecao 
individual relativo ao uso obrigat6rio de mascara por todos aqueles que precisarem sair de 
suas residencias, especialmente quando do uso de transporte publico, individual ou 
coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao publico. 
§ 22. Durante o isolamento social, estao autorizadas as seguintes atividades: 
I - a operacao do service de transporte intermunicipal de passageiros, regular e 
complementar, desde que cumpridas todas medidas de sanitarias especificas para o setor, 
sem prejuizo do atendimento ao disposto no § 6°, do art. 2°, do Decreto Estadual n.? 
33.645, de 4 de iulho de 2020; 

; • 

II - a circulacao de pessoas, para a pratica esportiva individual, em espacos publicos e 
privados acessfveis ao publico, desde que observadas pelos frequentadores todas as 
medidas de protecao previstas neste Decreto, tais como uso obrigat6rio de mascara e 
distanciamento minimo, vedando-se, em todo caso, qualquer tipo de aglomeracao. 

Art.3Q. 0 municipio de Jati, integrantes da Regiao de Saude do Cariri, ingressa na Fase 1 
do Processo de Abertura Responsavel das Atividades Economicas e Comportamentais, 
conforme orientacao do Governo do Estado do Ceara, ficando liberadas as atividades 
previstas na Tabela Anexo II deste Decreto, 
§ 1 ° A liberacao de atividades a que se refere este artigo dar-se-a conforme as regras 
previstas no Decreto Estadual n.? 33.617, de 06 de junho de 2020, a excec;ao do disposto nos 
§§ 7° e 8°, do seu art. 3°. 
§ 2° 0 desempenho das atividades liberadas sera submetido a continua monitoramento da 
Secretaria da Saude, sem prejuizo da rigorosa fiscalizacao por parte orgaos estaduais e 
municipals competentes quanto a observancia de todas as medidas sanitarias evistas 
para o funcionamento. 

Art. 4°. A fiscalizacao das medidas determinadas nos artigos anteriores sera ita pela 
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Secretaria de Saude, Vigilancia Sanitaria, com apoio da Policia Militar e acompanhamento 
dos profissionais constantcs nas barreiras sanitarias. 
Art. 52. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Jati/CE, em 03 de agosto de 2020. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. • 

MARIAD S DINIZ NOGUEIRA 
Prefeita Municipal 

• 

• 
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ANEXOI-ATIVIDADESLIBERADASFASEl 

Industria 
correlates 

I • qumuca e 40% Industria de quimicos inorganicos, 
plastico, borracha, solventes, 
celulose e a el 

Arti o de couros e calcados 40°/o Industria e Comercio 
Cadeia metalmecanica e 40% 
a fins 

Fabricacao de ferramentas, 
maquinas, tubes de aco, usinagem, 
tomearia e solda e comercio 
atacadista 

Saneamento e recicla em 
Cadeia energia eletrica 

40o/o 
40% 

Recu eracao de materiais 
Construcao para barragens e 
estacoes de energia eletrica, 
eradores 

Cadeia da construcao 40% ate 100 operarios obra, escrit6rio e 
cadeia rodutiva com 40% 

Texteis e rou as 4070 Industria e comercio 
Comunicacao, publicidade 40% 
e editoracao 

Comercio de livros e revistas 

• 

Industrias e services de 40% 
• apo10 

Arti os do Iar 40% 

Comercio de artigos de escritorio, 
armas e services de manutencao . 
Contabilidade, auditoria e direito 
(maximo de 03 trabalhadores por 
escritorio) 
Industria e comercio 

Cadeia agropecuaria 40% Comercializacao de £lores e 
lantas, couros 

Cadeia moveleira 40% Industria e comercio 
Tecnolo · a da informacao 40% Industria e comercio 
Lo tstica e trans orte 400/o Comercio de bicicletas 

Comercio e services de 40% 
hi iene e lim eza 

Cadeia automotiva 
Comercio de 
rodutos 

40% 
outros 40°/o 

Industria, comercio e services 
Comercio de saneantes, livraria, 
brechos, a elarias, doces e caixoes 
Comercio de hlgiene e Cosmeticos 

Pabricacao e comercio de aparelhos 
esportivos, instrumentos e 
brin uedos 
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ANEXO II- HORARIOS E ESCALONAMENTO DAS A TIVIDADES LIBERADAS 

Construcao Civil e Industria de Transformacao 
-07:00 as 17:00 
Services (excetuando atividades vinculadas a outras cadeias) 
-08:00 as 20:00, ajustando as jornadas as caracteristicas dos diversos segmentos 
Comercios 
-10:00 as 16:00 
Outros setores de atividade 
-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 ajustar os 
horarios de saida da forma mais adequada 

• 
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