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Decreto nQ 142, de 21 de dezembro de 2020. 

Prorroga as medidas de isolamento social em todo 
Municipio de [aii, e adota outras prooidincias. 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica em virtude do cenario de enfrentamento a 
pandemia do nova coronavirus conforme Decreto Municipal n" 096, de 06 de abril de 2020, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, via Decreto Legislativo nil 545 de 8 de 
abril de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de o Municipio promover medidas de protecdo a vida ea saude 
da popuiacdo, segundo recomendacoes de especialistas da saude; 
CONSIDERANDO a edicio de decretos anteriores determinando medidas restritivas, com vistas 
ao isolamento social, que afetaram diretamente o funcionamenio do comercio e da industria, 
preservando, assim, uidas, bem coma evitando o colapso do sistema municipal de saude; 
CONSIDERANDO que, embora ainda sejam preocupantes o numero de casos de COVID-19 no 
Municipio, e inquestiontivel o merito que as medidas de isolamento social rigido tiveram e ainda 
tem, junta a todos as investimentos publicoe que vem sendo feitos na saude, para possibilitar um 
maior controle do aoanco da doenca, ensejando ainda muiio cuidado dado o aoanco no numero de 
casos e 6bitos; 
CONSIDERANDO que neste momenta niio se pode prescindir das medidas de isolamento social 
para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no Municipio de Jati; 
CONSIDERANDO a importttncia de, ao lado das a9oes de combate a pandemia, se pensar tambem, 
airaois de um planejamento responsaoel, em um caminho seguro, a ser definido segundo 
pardmetros da saude, para a retomada progressiva das atividades econbmicas no Municipio de Jati, 
setor que inegavelmente e muito afetado pela pandemia e cuja releudncia se sabe fundamental para 
preseruacdo dos empregos e da renda da popuuuiio; 
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da economia a 
obserodncia par parte do comercio e da industria de medidas sanittirias definidas pelas autoridades 
da saude [ederais, estaduais e municipais, coma necessarias para evitar qualquer minima retrocesso 
no irabalho desenvolvido ate hoje pelo Municipio no combate a COVID-19, o qual sempre se baseou 
na ciencia e pautado em ar;oes responsaoeis e, sobretudo, seguras para a uida da populacdo; 
CONSIDERANDO as disposir;oes e protocolos estabelecidos pelo Decreto 33.717 de 15 de junho de 
2020, do Governo do Estado do Ceara, acera dos protocolos sanitdrios e setoriais a serem observados 
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar na Jase 2 do Plano de Retomada Responstivel das 
Atividades Econiimicas do Estado; 
CONSIDERANDO o decreto 33.858, de 19 de dezembro de 2020, do Governo do Estado do Cearti, 
que permaneceu o Municipio de Jati, integrante do Regiiio da Saude do Cariri, na Jase 4 do Plano de 
Retomada Responstivel das Atividades Econbmicas do Estado do Ceara; 
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DECRETA 
Art. 12• Ate o dia 27 de dezembro 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• Na prorrogacao do isolamento social, permanecem em vigor todas as medidas 
gerais e regras de isolamento social previstas nos decretos municipais, observado o 
seguinte: 
I- suspensao de eventos ou atividades com risco de disseminacao da COVID -19; 
II - manutencao do <lever especial de protecao em relacao a pessoas do grupo de risco da 
COVID-19, ressalvada a possibilidade da pratica de atividades fisicas individuais 
realizadas ao ar livre, desde que com o uso de mascara de protecao: 
III - recomendacao para a perrnanencia das pessoas em suas residencies como forma de 
evitar a disseminacao da COVID-19; 
IV - vedacao a entrada e permanencia em hospitais de pessoas estranhas a operacao da 
respectiva unidade, a excecao de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que 
trabalhem no local; 
V - adocao pelas atividades e services liberados, inclusive os prestados por orgaos e 
entidades publicas, de meios remotos de trabalho sempre que viaveis tecnica e 
operacionalmente. 
§ 1 ° Durante o estado de calamidade publica decorrente da COVID19, permanece em 
vigor o <lever geral de protecao individual consistente no uso obrigat6rio de mascara de 
protecao por todos aqueles que, independente do local de destine ou naturalidade, 
ingressarem no territ6rio estadual, bem como por 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, ficando excepcionado(a)s dessa 
vedacao: 
I - as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiencia intelectual, com 
deficiencies sensoriais ou com quaisquer outras deficiencies que as impecam de fazer o 
uso adequado de mascara de protecao facial, conforme declaracao medica: II - as criancas 
com menos de 3 (tres) anos de idade: 
III - aqueles que, utilizando mascara de protecao, estiver sentado a mesa de 
estabelecimento para alimentacao fora do lar e tiver de retira-la exclusivamente durante a 
consumacao. 
§ 22 Continuam autorizadas a voltar ao trabalho as pessoas em atividades liberadas acima 
de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham comprovacao de 
imunidade ou de adoecimento ha mais de 30 (trinta) dias. 
§ 3° 0 <lever especial de protecao a que se refere o incise II, do "caput", deste artigo, em 
relacao as pessoas de idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, segue sendo aplicavel 
somente aquelas que forem portadoras de cardiopatia grave, diabetes lino 
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dependente, de insuficiencia renal cronica, asma grave, doenca pulmonar obstrutiva 
cronica, obesidade m6rbida, doencas neoplasias malignas, imunodeprimidas e em uso de 
medicacoes imunodepressores ou outras enfermidades que justifiquem, segundo avaliacao 
e atestado medico, o isolamento mais restritivo. 
§ 4 ° Durante o isolamento social, perrnanecerao autorizadas as seguintes atividades: 
I - a operacao do service de transporte intramunicipal de passageiros, desde que 
cumpridas todas as medidas sanitarias especificas para o setor; 
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 mfnimo, vedando-se, em todo caso, qualquer tipo de aglomeracao: 
§ 52 Fica vedada a realizacao de festas em ambientes fechados. 

Art. 32• 0 municfpio de Jati permanece na Fase 4 do Processo de Abertura Responsavel das 
Atividades Economicas e Comportamentais, conforme previsao do Governo do Estado do 
Ceara. 
§ 1 Q Permanecem vedado(a)s: 
I - o comercio ambulante ou em banca/estrutura provisoria de bebidas alco6licas; 
II - a realizacao de eventos; 
III - a realizacao de espetaculos; 
IV - as aulas presenciais em universidades e nas escolas da rede de ensino publico e 
privado do Estado; 
V - o fundonamento de bares e clubes. 
§ 2° Continuam liberadas as atividades ja autorizadas anteriormente a publicacao deste 
Decreto. 
§ 3° 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. 42• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Paco da Prefeitura Municipal de Jati/CE, em 21 de dezembro de 2020. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. 

MARIA DEJ S DINIZ NOGUEIRA 
»<::» 

Prefeita Municipal 
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