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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 

CNP"°': 07.413.255/0001-25 

• 

DECRETO N2 123, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 

Prorroga as medidas de isolamento social em 
todo Municipio de J ati, e adota outras 
prouidencias. 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal n" 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 necessidade. de o Municipio promover medidas de protecdo a vida e a saude 
da populacdo, segundo recomendaciies de especialistas da saude; 
CONSIDERANDO a ediciio de decretos anteriores determinando medidas restritivas, com vistas 
ao isolamento social, que afetaram diretamente o funcionamento do comercio e da indusiria, 
preservando, assim, vidas, bem como evitando o colapso do sistema municipal de saade; 
CONSIDERANDO que, embora ainda sejam preocupantes o numero de casos de COVID-19 no 
Municipio, e inquestiondoel o merito que as medidas de isolamento social rigido tiveram e ainda 
tern, junta a todos os investimentos publico» que vem sendo feitos na eaude, para possibilitar um 
maior controle do aoanco da doenca, ensejando ainda muito cuidado dado o auanco no numero de 
casos e 6bitos; 
CONSIDERANDO que neste momenta nlio se pode prescindir das medidas de isolamento social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no Municipio de Jati; 
CONSIDERANDO a importitncia de, ao Zada das a<;oes de combate a pandemia, se pensar tambem. 
airaoes de um planejamento responsduel, em um caminho seguro, a ser definido segundo 
purttmetros da saude, para a retomada progressiva das atividades economicas no Municipio de Jati, 
setor que inegavelmente e muito afetado pela pandemia e cuja releudncia se sabe fundamental para 
preseroadio dos empregos e da renda da populacao; 

• 
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da economia a 
obserottncia por parte do comercio e da industria de medidas eanitdrias definidas pelas autoridades 
da saude federais, estaduais e mun�cipais, coma necessarias para evitar qualquer minima retrocesso 
110 trabalho desenvolvido ate hoje pelo Municipio no combate a COVID-19, o qual sempre se baseou 
na ciencia e pautado em a<;oes responsaueis e, sobretudo, seguras para a vida da populacia; 
CONSIDERANDO as dispasuiie« e protocolos estabelecidos pelo Decreto 33.717 de 15 de junho de 
2020, do Governo do Estado do Ceara, acera dos protocolos saniuirios e setoriais a serem observados 
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar na Jase 2 do Plano de Retomada Responsduel das 
Atividades Econtimicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.736, de 05 de setembro de 2020, do Governo do Estado do Ceara, 
que colocou o Municipio de Jati, iniegrante do Regido da Saude do Carin, na Jase 3 do Pla de 
Retomada Reeponsaoei das Atividades Econbmicas do Estado do Ceara; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

DECRETA 
Art. lQ. Ficam prorrogadas ate o dia 13 de setembro de 2020, em todo o Munidpio de Jati, 
as disposicoes contidas no Decreto Municipal nQ 119, de 17 de agosto de 2020. 
Art. 22• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 

, . em contrario. 
Paco da Prefeitura Municipal, em 08 de setembro de 2020. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeita Municipal 
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