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DECRETO NQ 119, DE 17 DE AGOSTO DE 2020. 

Prorroga as medidas de isolamento socud em 
todo Municipio de ]ati, e adota ouiras 
prooidencias. 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cendrio de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal n12 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceard, via Decreto Legislativo n12 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de o Municipio promover medidas de protecao a vida e a saude 
da populaciio, segundo recomendacoes de eepecialisiae da saude; 
CONSIDERANDO a ediciio de decretos anteriores deierminando medidas restritivas, com vistas 
ao isolamento social, que afeiaram diretamente o funcionamento do comercio e da industria, 
preservando, assim, oidas, 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 inquesiionauel o merito que as medidas de isolamento social rigido tiveram e ainda 
tern, [unto a todos os investimentos puolicoe que vem sendo feitos na eaude, para possibilitar um 
maior conirole do avanro da doenca, enseiando ainda muito cuidado dado o aoanco no numero de 
casos e 6bitos; 
CONSIDER.ANDO que neste momenta nao se pode prescindir das medidas de isolamenio social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-191 no Municipio de Jati; 
CONSIDERANDO a imporiiincia de, ao Lado das a9oes de combate a pandemia, se pensar iambem, 
airaoe« de um planejamento responsdoei, em um caminho seguro, a ser definido segundo 
para.metros d« saiide, para a retomada progressit« das otioidades economicas no Mi�nicipio de Jati, 
setor que inegavelmente e muito afetado pela pandemia e cuja releotincia se sabe fundamental para 
preseroactio dos empregos e da renda da popuiaciio; 
CONSIDERANDO a neeessidade de condicionar esse processo de rreiomada da economic a 
obserodncia por parte do comercio e da indusiria de medidas saniidrias definidas pelas autoridades 
da eaude federais, estaduais e municipals, coma necesearias para eoitar qualquer minima retrocesso 
no trabalho desenvolvido ate hoje pelo Municipio no combate a COVID-19, o qual sempre se baseou 
na ciincia e pautado em afoes reeponsaoeis e, sobreiudo, seguras para a vida da populacao; 
CONSIDERANDO as disposir;oes e protocolos estabelecidos pelo Decreto 33.717 de 15 de junho de 
2020, do Gove;no do Estad» do Cenrn, ncl:,u dvs protocoio» sanitario» e setoriais 12 serem obsenmdos 
pelos estabelecimentos auiorizados a funcionar na Jase 2 do Plano de Retomada Responsdoei das 
Atividades Econbmicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.7171 de 15 de agosto de 20201 do Governo do Estado do Ceard, 
que colocou o Municipio de [aii, integrante do Regiao da Saade do Carin, na Jase 2 do Plano de 
Retomada Responeduel das Atividades Econbmicas do Estado do Ceard; 

RUA CARMELITA GUIMARAES N°. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 
FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 



: EM BOAS MAOS 

• 

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

ADM: Jati em Boas Mi�s 

�,o ••-t. 
� 0 
� 4 

i } 

* unicef 
101µ4) 100�1016 

DECRETA 
Art. lQ. Ate o dia 23 de agosto de 2020, ficam prorrogadas, em todo o Municipio de Jati, 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. T-. 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 <lever geral de permanencia domiciliar; 
§ 12. Na prorrogacao de que trata este artigo, fica mantido, o dever geral de protecao 
individual relativo ao uso obrigatorio de mascara por todos aqueles que precisarem sair de 
suas residencies, 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 sanitaries especificas para o setor, 
sem prejuizo do atendimento ao disposto no § 6°, do art. 2°, do Decreto Estadual n.? 
33.645, de 4 de julho de 2020; 
II - a circulacao de pessoas, para a pratica esportiva individual, em espa<;os publicos e 
privados acessiveis 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 2 
do Processo de Abertura Responsavel das A tividades Bconomicas e Comportamentais, 
conforme orientacao do Govemo 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 excecao do disposto nos 
§§ 7° e 8°, do seu art. 3°. 
§ 2° 0 desempenho das atividades Iiberadas sera submetido a continue monitoramento da 
Secretaria da Saude, sem prejufzo da rigorosa fiscalizacao por parte orgaos estaduais e 
municipais competentes quanto a observancia de todas as medidas sanitarias previstas 
para o funcionamento. 
§ 3° No Municipio de Jati passam a ser autorizadas as seguintes atividades: 
I - a pratica esportiva individual de corridas, sendo vedados pelot6es e aglomeracoes: 
II - a pratica esportiva individual e os services de assessoriais esportivas desde que as 
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atividades sejam praticadas em ambiente privado, nao comercial, aberto ao ar livre (sem 
cobertura), observadas as demais condicoes previstas no § 4°, do art. 4°, do Decreto 
Estadual n.? 33.631, de 20 de junho de 2020, a excecao do disposto no incise m, desse 
paragrafo. 
§ 4° Os estabelecimentos para alimentacao fora do lar nao poderao disponibilizar aos 
clientes em atendimento musica ao vivo nem transmissao de "lives", shows, jogos de 
futebol, lutas ou qualquer outro evento esportivo ou de entretenimento. 

Art. 4Q. No municipio de Jati continuarao liberadas as atividades previstas na Fase de 
Transicao, na Fase 1 e na Fase do Processo de Abertura Responsavel das Atividades 
Economicas e Comportamentais no Estado, conforme previsto nos Decretos n? 33.608, de 
30 de maio de 2020 e n2 33.700, de 1° de agosto de 2020. 

Art. 52• A fiscalizacao das medidas determinadas nos artigos anteriores sera feita pela 
Secretaria de Saude, Vigilancia Sanitaria, com apoio da Polfcia Militar e acompanhamento 
dos profissionais constantes nas barreiras sanitarias. 

Art. 6Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Jati/CE, em 17 de agosto de 2020. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 

MARIA DE .:�'/J DINIZ NOGUEIRA 
a Municipal 
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