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• DECRETO �112 127, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020. 

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

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em tnrtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do novo coronaoirus conJorme Decreto Municipal nQ 0961 de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, via Decreto Legislativo nQ 545 de 8 de 
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aoru ae L.UL.u; 
CONSIDERANDO a necessidade de o Municipio promoter medidas de proiecao a oida ea saude 
da populaciio, segundo recomendacoes de especialistas da saude; 
CONSIDERANDO a edi<;ii.o de decretos anteriores determinando medidas restritivas, com vistas 
ao isolamento social, aue a{etaram diretamente o funcionamento do comercio e da indusiria, . , , 
preservando, assim, oidas, bem coma evitando o colapso do sistema municipal de eaude; 
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 ri gido tiveram e ainda 
tern, junta a todos os investimentos publicoe que vem sendo Jeitos na saude, para possibilitar um 
maior controle do aoanco da doenca, ensejando ainda muito cuidado dado o aoanco no numero de 
casoe e 6bitos; 
CONSIDERANDO que neste momenta nilo se pode prescindir das medidas de isolamento social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no Municfpio de Jati; 
CONSIDEF�A,NDO a importtincia de, ao lado das a<;i5es de combate a pandemia, se pensar iambem, 
atraoee de um planejamento reeponsatel, em um caminho seguro, a ser definido segundo 
pariimetros da saude, para a retomada progressiva das atividades econbmicas no Munidpio de [aii, 
setor que inegavelmente e muito aJetado pela pandemia e cuja releoiincia se sabe fundamental para 
preseroacdo dos empfegos e da renda da populacno; 
CONSIVERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da economia a 
obeeroiincia por parte do comercio e da industria de medidas sanitdrias ·definidas pelas autoridades 
da saude [ederais, estaduais e municipais, coma necessdrias para evitar qualquer minima retrocesso 
no trabalho desenvolvido ate hoje pelo Municfpio no combate a COVID-19, o qual sempre se baseou 
11a citncia e pautado e;11 afoes responsaoeie e1 sobretudo, segriras para a oida da populaciio; 
CONSIDERANDO as disposi9oes e protocolos estabelecidos pelo Decreto 33.717 de 15 de junho de 
2020, do Governo do Estado do Ceara, acera dos protocolos sanitdrioe e setoriais a serem observados 
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar na Jase 2 do Plano de Retomada Responsdoel das 
Atividades Econbmicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.7511 de 26 de setembro de 2020, do Governo do Estado do Ceara, 
que permaneceu o Municipio de [aii, integrante do Regiao da Saude do Carin, na Jase 4 do Plano de 
Retomada Responeauel das Atividades Economicas do Estado do Ceara; 
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• Art. 1°. Ate o dia 04 de outubro 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• 0 munidpio 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 nos decretos anteriores. 
§ 1° No municipio de Jati, passam a ser autorizado(a)s: 
I - a operacao dos onibus/veiculos de fretamento e turismos com a capacidade total, 
observados os protocolos gerais e setoriais de medidas sanitarias previstas para a 
atividade; 
II - a ampliacao do horario de encerramento dos sal6es de beleza de 16h para 20h; 
§ 2° 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. 39• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 
Paco da Prefeitura Municipal de Jati/CE, em 28 de setembro de 2020. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Prefeita Municipal 
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