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DECRETO n° 066/2021, de 27 de Setembro de 2021.

"Disp6e sobre medidas sanitarias excepcionais

a serem adofadas do dia 27 de setembro ao dia
03 de outubro de 2021, no ambito do Nlunicipio

de   S5o   Jost   do   Piaui   -   PI,   voltadas   ao
enfrenfamento    da    COVID-19    e    da    outras

providencias".

0   Prefeito   Municipal   de   Sao   Jos6   do   Piaui  -   Pl,   ADMAELTON

BEZERRA SOUSA, no uso das suas atribuig6es que lhes sao conferidas por Lei e

CONSIDERANDO  a  avaliagao  epidemiol6gica  e  as  recomenda96es  do

Centro de Operag6es Emergenciais em Sadde Pdblica do Estado do Piaui - COE/PI

(Comite T6cnico);

CONSIDERAND0 a constatagao da  redugao da taxa de transmissao da

COVID-19,  bern como  a  diminuigao  do  nt]mero de  pacientes  na  fila  de espera for

leitos   para   tratamento   da   COVID-19,   bern   como   o   decfescimo   do   tempo   de

permanencia em fila de espera para o seu tratamento;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manter  as  medidas  sanitarias  de

enfrentamento  a  COVID-19  e  de  conteneao  da  propagaeao  do  novo  Coronavirus,

bern como de preservar a prestacao das atividades essenciais;

CONSIDERANDO, por fim,  a obrigatoriedade de o Municipio de Sao Jos6

Piaui - Pl se adequar e obedecer as determinac6es contidas no Decreto n°
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20.019,  de 26 de setembro de 2021,  exarado pelo Govemador do  Estado do Piauf,

por  meio  do  qual  foram  impostas  novas  medidas  sanitarias  a  serem  adotadas  no

enfrentamento da COVID-19.

DECRETA:

Art.  1° - Este Decreto disp6e sobre as medidas sanitarias excepcionais a

serem  adotadas  do  dia  27 de setembro  ao  dia  03  de  outubro  de 2021,  em  todo  o

Municipio de Sao Jos6 do Piaui - Pl, voltadas para o enfrentamento da COVID-19.

Art.  2° -  Fica  determinada  a adogao das seguintes  medidas  para os dias

estabelecidos no art.  1° deste Decreto:

I   -   ficarao   suspensas   as   atividades   que   envolvam   aglomeragao,

funcionamento de  boates,  casas de  shows e  quaisquer tipos de  estabelecimentos

que  promovam  atividades  festivas,  em  espaap  pdblico  ou  privado,  em  ambiente

fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso;

11   -   bares,    restaurantes,   trailers,    lanchonetes   e   estabelecimentos

similares,  bern  como  lojas  de  conveniencia  e  dep6sitos  de  bebidas,  s6  poderao

funcionar   ate   as   Ooh   e   com    uso   obrigat6rio   de    mascara,    fica   vedada   a

promoeao/realizacao   de   festas,   eventos,   confraternizag6es,   dance   ou   qualquer
atividade que gere aglomeragao, seja no estabelecimento, seja no seu entorno;

Ill -o com6rcio em geral podefa funcionar somente ate as 20h;

lv    -    o    funcionamento    de    mercearias,    mercadinhos,    mercados,

supermercados,  padarias e produtos alimenticios deve iencerrar-se ate as 20h,  com

as seguintes restrig6es:

a)  sera vedado  o  ingresso  de  clientes  no  estabelecimento ap6s este

ofario,  ficando  ressalvado que,  em  relacao aos clientes que ja se encontrarem  no

interior do estabelecimento ate o hofario definido neste inciso,  sera  permitido o seu

atendimento;



SAD IOSE  DO  PIAuiCada `rez rr.e]hor~r
End. Av. Central, 309, Centro, Sao Jos6 dc> Piaui-PI

CEP: 64.625-000 I CrupJ: o6.5S3.838/Oooi-99
b)  o  atendimento  de  clientes  que  ja  se  encontrarem  no  interior  do

estabelecimento ate as 20h deve se dar de modo a evitar aglomerag6es de final de

expediente;

V  -  a  permanencia  de  pessoas  em  espaaps  poblicos  abertos  de  uso

coletivo,  como parques,  pracas e outros,  fica condicionada a estrita obediencia aos

protocolos  especificos  de  medidas  higienicossanitarias  das  Vigilancias  Sanitarias

Estadual  e  Municipal,  especialmente  quanto  ao  uso  obrigat6rio  de  mascaras,  ao

distanciamento social minimo.

§   1®   Poderao   ser   realizadas   atividades   artisticas,   criativas   e   de

espefaculos   para   eventos  em  cinemas,   teatros,   circos,   casas   de  espetaculos,

espaaps   de   eventos,   casas   de   shows  e   audit6rios,   em   ambientes   abertos   e

semiabertos,   com   pablico   maximo   de   200   (duzentas)   pessoas,   observado   o

distanciamento  minimo de 2  metros,  podendo haver a  utilizagao de som  mecanico,

instrumental   ou   apresentagao  de   mdsico,   ate   as   Ooh,   desde   que   nao   gerem

aglomeragao, nem permitam dance.

§2°  -   Bares  e  restaurantes   poderao  funcionar  com   a   utilizagao  de  som
mecanico,    instrumental   ou   apresentagao   de   mtisico,   desde   que   nao   gerem

aglomeragao.

§  3°  -  Os  estabelecimentos  e  atividades  devem  cumprir  integralmente  os
Protocolos de Recomendag6es  Higienicossanitarias  para  a Contengao  da COVID-

19 expedidos pela Secretaria de Estado da Sadde do  Piaui / Diretoria de Vigilancia

Sanifaria do Piaui e publicados em anexo aos Decretos Estaduais, complementadas

pelas normas das VIgilancias Sanifarias Municipais.

Art.  3°  -No  dia  03  de  outubro  de  2021,  domingo,  ficafa  permitida  a

comercializagao  de  alimentos  e  derivados  ate  00h.  A  partir  desse  hofario  ficafao

suspensas  todas  as  atividades  presenciais  econ6mico-sociais,  com  exceeao  das

seguintes atividades consideradas essenciais:

I -farmacias, drogarias, produtos sanitarios e de limpeza;

-postos revendedores de combustivel e distribuidoras de gas;
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Ill- services de seguranca e vigilancia;

lv -serviaps de alimentagao preparada e bebidas,  exclusivamente para

sistema de delivery ou drive-thru;

V-servigos de telecomunicagao, processamento de dados e imprensa;

Vl - servi9os de sat]de,  respeitadas as normas expedidas pela Secretaria

Municipal de Satlde;

VII- serviaps de saneamento basico,  transporte de  passageiros,  energia

el6trica e funefarios;

VIII - templos,  igrejas, centres espiritas e terreiros.

Art. 4° - A fiscalizacao das  medidas determinadas neste  Decreto sera

exercida de forma ostensiva pelas VIgilancias Sanitarias Estadual e Municipal, com o

apoio da Policia Militar e da Policia Civil.

§1°  -  Os  6rgaos  envolvidos  na  fiscalizagao  das  medidas  sanitarias
deverao solicitar a colaboragao da  Policia  Federal,  da  Policia  Rodoviaria  Federal  e

do Ministerio Pt]blico Estadual.

§2° - Fica determinado aos 6rgaos indicados neste artigo que reforcem
a  fiscalizagao,  em  todo  o  Municipio,   no  periodo  de  vigencia  deste  Decreto,   em

relagao as seguintes proibig6es:

I - aglomeragao de pessoas;

11  - consumo de  bebidas alco6Iicas em  locais ptJblicos ou de circulagao

pdblica:

Ill -diregao sob efejto de alcool;

§3°  -  0  refongo  da  fiscalizagao  devera  se  dar tambem  em  relagao  ao
uso obrigat6rio de  mascaras  nos deslocamentos  ou  permanencia  em  vias  pdblicas

ou em locais onde circulem outras pessoas.

§4°  -  0  poder  ptlblico  nao  podefa  financiar  ou  apoiar  eventos  no
eriodo de vigencia das restric6es impostas por este Decreto.
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Art.  5°  -  Permanece  proibida  a  realiza9ao  de  festas  ou  eventos,  em

ambientes  abertos  ou  fechados,  promovidos  por  entes  pdblicos  ou  pela  iniciativa

privada.

§1° -A realizacao de festas e eventos podefa ser aprovada, por meio de

projetos de eventos-testes, nas areas cultural, desportivas, agropecuaria, desde que
tenha sido:

a)  aprovados   previamente   pelas   vigilancias   sanitarias   estadual   e

municipal;

b)   apresentados ate 30 (trinta) dias antes da data do inicio do anuncio

e vendas de ingresso para o evento.

§2°    -    A    qualquer    momento,    havendo    agravamento    da    situagao

epidemiol6gica,   a  vigilancia  sanifaria  estadual  ou  municipal  podera  suspender  a

realizaeao do evento-teste.

Art.  6® - A Secretaria  Municipal de  Sadde  podefa estabelecer medidas

complementares as determinadas por este Decreto,

Art. 7° - Este Decreto entrafa em vigor a partir de sua publicagao.


