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DECRETO N"' 126, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 

Prorroga as medidas de isolamento social em 
todo Munidpio de Jati, e adota outras 

'd" . pro1..11 _encias. 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus conforme Decreto Municipal n11 0961 de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceard, via Decreto Legislativo n2 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de o Municipio promover medidas de protecao a uida ea saude 
da poputaciio, segundo recomendacoes de especialistas da saude; 
CONSIDERANDO a ediciio de decretos anteriores determinando medidas restritioas, com vistas 
ao isolamento social, que afetaram direiamente o funcionamento do comercio e da indusiria, 
preservando, assim, uidas, 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 inquestiondtel o merito que as medidas de isolamento social rlgido tiveram e ainda 
tern, junta a todos os investimentos publicoe que vem sendo Jeitos na saude, para possibilitar um 
maior controle do auanco da doenca, ensejando ainda muito cuidado dado o aoanco no numero de 
casos e 6bitos; 
CONSIDERANDO que neste momenta ndo se pode prescindir das medidas de isolamento social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no Municipio de Jati; 
CONSIDER.Al\/uO a imporiiincia de, ao lado das ar;oes de combate a pandemia, se pensar iambem, 
atraoes de um planejamento responedoel, em um caminho seguro, a ser definido segundo 
pariimetros da saude, para a retomada progressiva das atividades economicas no Municipio de Jati, 
setor que inegavelmente e muito afetado pela pandemia e cuja releodncia se sabe fundamental para 
preseroacdo dos empregos e da renda da populacao; 
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de· retomada da economia a 
obserodncia por parte do comercio e da indusiria de medidas saniidrias definidas pelas autoridades 
da saude federais, esiaduais e municipais, coma necesstirias para evitar qualquer minima retrocesso 
no trabalho dese·nvolvido ate hoje pelo Municipio no combate a COVID-19, o qual sempre se baseou 
na ciencia e pautado em aroes responsaoeis e, sobretudo, seguras para a vida da populacao; 
CONSIDERANDO as disposicoee e protocolos estabelecidos pelo Decreto 33.717 de 15 de junho de 
2020, do Governo do Estado do Cearti, acera dos protocolos sanitdrioe e setoriais a serem observados 
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar na Jase 2 do Plano de Retomada Responsdoel das 
Aiioidades Econbmicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.742, de 20 de setembro de 2020, do Governo do Estado do Ceara, 
que permaneceu o Municipio de [ati, integrante do Regiiio da Saude do Cariri, na Jase 4 do Plano de 
Retomada Responeaoei das Atividades Econbmicas do Estado do Ceara; 
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DECRETA 
Art. 12. Ate o dia 27 de setembro de 2020, ficam prorrogadas 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 municipais 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, 
ill - Manutencao do <lever geral de permanencia domiciliar; 
§ lQ. Na prorrogacao de que trata este artigo, flea mantido, o dever geral de protecao 
individual relative 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 intramunicipal 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 julho de 2020; 
II - a circulacao de pessoas, para a pratica esportiva individual, em espacos 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.32• 0 municipio de Jati, integrantes da Regiao de Saude do Cariri, permanecerao na 
Fase 4 do Processo de Abertura Responsavel das Atividades Economicas e 
Comportamentais, conforme orientacao do Govemo do Estado do Ceara, ficando liberadas 
as atividades previstas na Tabela Anexo I deste Decreto. 
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§ 1° N . ' . d J . . d ( \ • • o muruc1p10 e ati, passam a ser autonza o a,s: 
I - as atividades fisicas em academias, clubes e estabelecimentos similares, desde que 
restrito o funcionamento a 30% (trinta por cento) da capacidade de atendimento, devendo 
ser observadas as medidas de sanitarias previstas no Protocolo Geral e Setorial constantes 
deste Decreto; 
II - a celebracao de cerimonias religiosas com ocupacao de 100% ( cem por cento) da 
capacidade do espac;o e uma pessoa por cada 7m2, atendidas as medidas de seguranc;a 
definidas em protocolo especifico para a atividade; 
III - a utilizacao, em condominios verticais ou horizontais, de espac;os reservad a 
academias, desde que limitado o uso a 30°/o (trinta por cento) da capacidade do local; 
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N - a realizacao de aulas praticas por centres de formacao de condutores, desde qt1e 
atendidas as medidas sanitarias previstas no Protocolo Geral e Setorial constantes deste 
Decreto; 
v - 0 funcionamento do comercio no horario de 9h as 17h, a excecao dos postos de 
gasolina, que retornarao ao funcionamento em horario normal, segundo as normas 
aplicaveis a atividade. 
§ 2Q Continuam vedado(a)s: 
I - a realizacao de eventos e espetaculos: 
II - as aulas presenciais em escolas da rede de ensino publico e privado, ressalvado o 
disposto no .;.,.......:�- n, .r., c 5° do art 92 do Decreto Estadual - 2 "3 '7.,.., de 1...., de setembro V.::>lV J. V ul\..J..::>V J. YI U.V :::J 1 • I I.. .&..:, lc:IUUQ J.l • .J ,I .JI I U J.L .:>Cl J. 

de 2020. 
§ 3° Continuam autorizadas as atividades referentes as demais Fases do Processo de 
Abertura Responsavel das Atividades Economicas e Comportamentais, sem prejui'.zo das 
atividades previstas nos §§ 3° e 42, do art. 92, do Decreto Estadual n.2 33.737, de 12 de 
setembro de 2020. 
§ 4° 0 desempenho de quaisquer atividades ja liberadas devera guardar absoluta 
conformidade com as medidas sanitarias previstas nos correspondentes protocolos gerais 
e setoriais, devidamente homologados pela Secretaria da Saude. 
Art. 4Q". A fiscalizacao das medidas determinadas nos artigos anteriores sera feita pela 
Secretaria de Saude, Vigilancia Sanitaria, com apoio da Poli'.cia Militar e acompanhamento 
dos profissionais constantes nas barreiras sanitarias. 
Art. 52• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Paco da PrefeituraMunicipal de Jati/CE, em 21 de setembro de 2020. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeita Municipal • 
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_i\.NEXO I 

FASE 4 DO PROCESSO DE ABERTURA RESPONSA VEL DAS A TIVIDADES 
ECONOMICAS E COMPORTAMENTAIS NO ESTADO 

Assistencia Social 100% Defesa de direitos sociais, e 
services de assistencia 
social sem aloiamento 

Alimentacao Fora do Lar Restaurantes na forma do 
Protocolo Setorial. 

Atividades Religiosas 100°/o Celebracoes religiosas com 
20% da ca acidade 

Comercio de produtos nao 100% 
• • 

Completa a cadeia 
essenciais 
EDUCA�AO E C,T&I 100% Agente de propriedade 

industrial e Pesquisa e 
desenvolvimento 
experimental em ciencias 
sociais e humanas 

ESPORTE, CULTURA E 100% 
LAZER 

INDUSTRIA E SERVI�OS 100% 
DEAPOIO 
LOGISTICA 
TRANSPORTE 

E 100% 

Producao artistica e cultural 
sem publico. Eventos 

ermanecem vedado 
Services educacionais para 
formacao de condutores 
Completa a cadeia 

TURISMO E EVENTOS 100°/o Services turisticos em geral, 
exceto eventos, espetaculos 

. . . , . e transporre aquaviano . , . ara asseios turisticos 
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