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DECRETO no 045/2021, de 21 de juhho de 2021.

"Disp6e     sobre      medidas     salnit6rias

excepeionalis  al  serem  adotadas  do  dia
21   ao  dia   27  de  junho  de  2021,   no
ambito   do   Municipio   de  Sao  Jos6  do
Piaui - PI, voltadas ao enfrentemento dal
COVID-19 e d6 outras providancias".

0   Prefeito   Municipal   de   Sac   Jose   do   Piaui   -   PI,
ADMAELTON  BEZERRA  SOuSA,   no  uso  das  suas  atribuic6es  que  lhes

sao conferidas por Lei e

CONSIDERANDO       a        avaliaeao       epidemiol6gica        e       as

recomendac6es  do  Centro  de  Operac6es  Emergenciais  em  Sadde  Pdblica

do Estado do  Piaui -COE/PI (Comite T6cnico);

CONSIDERAND0    a    constatacao    da    reducao    da    taxa    de

transmissao    da    COVID-19,    bern   como   a    diminuic5o   do   ndmero   de

pacientes  na  fila  de  espera  por  leitos  para  tratamento  da  COVID-19,  be,in
como  o  decrescimo  do  tempo  de  permanencia  em  fila  de  espera  para  o

seu tratamento;

CONSIDERANDO    a     necessidade    de     manter    as    medidas

itarias  de  enfrentamento  a  COVID-19  e  de  contencao  da  propagacao

novo  Coronavirus,  bern como  de  preservar a  preste`¢ao  das atividades

senciais;
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CONSIDERANDO,  por fim,  a  obrigatoriedade  de  o  Municl'pio  de

Sao  Jose  do  Piaui  -  PI  se  adequar e  obedecer  as  determinac6es  contidas

no  Decreto  no  19.782,  de  20  de junho de  2021,  exarado  pelo Governador

do   Estado  do   Piaui,   por  meio   do   qual   foram   impostas   novas   medidas

sanitarias a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19.

DECRETA:

Art.   10   -   Este   Decreto   disp6e   sobre   as   medidas   sanit5rias

excepcionais a  serem adotadas do dia  21  ao dia  27 de junho de  2021,  em

todo o  Municipio de Sao Jos€ do  Piauf -  PI,  voltadas  para  o enfrentamento

da  COVID-19.

Art.  20  -  Fica  determinada  a  adocao  das  seguintes  medidas

para os dias estabelecidos no art.  10 deste Decreto:

I     -     ficar5o     suspensas     as     atividades     que     envolvam

aglomeracao,    eventos    culturais    e    atividades    sociais,    bern    como    o

funcionamento    de    boates,    casas    de    shows    e    quaisquer   tipos    de

estabelecimentos  que  promovam  atividades  festivas,  em  espa¢o  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  22h  e  com  uso  obrigat6rio  de

mascara,    fica    vedada    a    promocao/realizac5o    de    festas,    eventos,

confraternizac6es,   dan¢a  ou   qualquer  atividade  que  gere  aglomeracao,

seja no est

20h;

elecimento,  se].a  no seu entorno;                      ``

11  -  o  comercio  em  geral  podera  funcionar  somente  ate  as
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IV  -  o funcionamento de  mercearias,  mercadinhos,  mercados,

supermercados,  padarias e  produtos alimenticios deve  encerrar-se  ate  as

20h, com as seguintes restric6es:

a) sera vedado o ingresso de clientes no estabelecimento ap6s

este  hofario,  ficando  ressalvado  que,  em  relacao  aos  clientes  que  ja  se

encontrarem  no  interior  do  estabelecimento  ate  o  horario  definido  neste

inciso, sera  permitido o seu atendimento;

b)   o   atendimento   de   clientes   que   ja   se   encontrarem   no

interior  do  estabelecimento  ate  as  20h  deve  se  dar  de   modo  a  evitar

aglomerac6es de final de expediente;

V -  a  permanencia  de pessoas em espacos  ptiblicos 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 e  ao  horario de

vedaeao a circulacao de pessoas determinado pelo art:.  30 deste  Decreto;

§10  -Bares e  restaurantes  poderao funcionar com a  utiliza€5o

de  som  mecanico  interno,  sem  paredao  de  som  e  desde  que  n5o  gerem

aglomeracao.

§20    -    Os   estabelecimentos   e    atividades    devem    cumprir

integralmente  os  Protocolos  de  Recomenda¢6es  Higienicossanifarias  para

a  Contencao  da  COVID-19  expedidos  pela  Secretaria  de  Estado  da  Sadde

do  Piaui /  Diretoria  de Vigilancia  Sanitaria  do  PiaLi  e  publicados em  anexo

aos   Decretos   Estaduais,   complementadas   pelas   normas   da   Vigilancia

Sanitaria  Municipal.

Art.   30   -   No   periodo   abrangido   por   este   Decreto,   ficara

proibida   a   circulac5o   de   pessoas   em   espacos   e   vias   pulblicas,   ou   em
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espacos    e    vias    privadas    equiparadas    a    vias    ptlblicas,    no    horario

compreendido  entre  as  24h  e  as  5h,   ressalvados  os  deslocamentos  de

extrema necessidade referentes:

I    -    a    unidades   de   sadde    para    atendimento    medico   ou

deslocamento   para   fins   de   sadde   humana   e   animal   ou,   no   caso   de

necessidade de atendimento presencial,  a unidades policial  ou judiciaria;

11  -  ao trabalho  em  atividades  essenciais ou  estabelecimentos

autorizados a funcionar na forma  da legislacao;

Ill - a entrega de produtos alimentfcios e farmaceuticos;

IV  -  a  estabelecimentos  que  prestam  servicos  essenciais  ou

cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da legislac5o;

V  -  a  outras  atividades  de  natureza  analoga  ou   por  outros

motivos    de    fonga     maior    ou     necessidade    impreterivel,    desde    que

devidamente justificados.

§10  -  Para  a  circulacao  excepcional  autorizada  na  forma  dos

incisos  do  caput  deste  artigo,  deverao  as  pessoas  portar  documento  ou

declaracao    subscrita    demonstrando    o    enquadramento    da    situacao

especifica   na   exce€ao   informada,   admitidos   outros   meios   id6neos   de

Prova.

§20  -  A  veda¢ao  a  circulacao  de  pessoas  a  partir das  24h  do

dia  14 de junho se estenderd ate as 5h do dia  27 de junho de 2021.

Art.  40  -  No  dia  27  de junho  de  2021  fica  suspensa  a  feira  livre

e  todas  as  atividades   presenciais  econ6mico-sociais,   com  excecao  das

seguintes atividades consideradas essenciais:                      ``

I-farmacias, drogarias,  produtos sanitarios e de limpeza;
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11   -   postos   revendedores  de  combustivel   e   distribuidoras  de

gas;

Ill- servicos de seguranca e vigilancia;

IV     -     servicos     de     alimentacao     preparada     e     bebidas,

exclusivamente para sistema de delivery ou drive-thru;

V-   servicos   de   telecomunicacao,   processamento   de   dados   e

imprensa;

VI  -  servj¢os  de  sadde,  respeitadas  as  normas  expedidas  pela

Secretaria  Municipal  de Satlde;

VII-  servicos de saneamento basico, transporte de passageiros,

energia el6trica e funefarios;

VIII -templos,  igrejas, centros espiritas e terreiros.

Art.   50   -   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.

§10   -   Os   6rg5os   envolvidos   na   fiscalizacao   das   medidas

sanit5rias   dever5o  solicitar  a   colaboracao  da   Policia   Federal,   da   Policia

Rodoviaria  Federal  e do  Minist6rio  Pdblico  Estadual.

§20  -  Fica  determinado  aos  6rgaos  indicados  neste  artigo  que
reforcem a fiscaliza€5o,  em todo o  Municipio,  no  perfodo de vigencia  deste

Decreto, em rela¢ao as seguintes proibic6es:

I  - aglomerac5o de pessoas;

11  -  consumo  de  bebidas  alco6licas  em  locals  ptlblicos  ou  de

cao  pdblica;

Ill -direcao sob efeito de alcool;
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IV  -  circula¢5o  de  pessoas  no  hor5rio  compreendido  entre  as

24h e as 5h, que n5o se enquadrem nas exces6es previstas nos incisos I a

V do capuf do art.  30 deste Decreto.

§30  -  0  refongo  da  fiscalizacao  devera  se  dar  tamb6m  em
relacao    ao     uso    obrigat6rio     de     mascaras     nos    deslocamentos    ou

permanencia em vias pdblicas ou em  locais onde circulem outras pessoas.

§40  -  0  poder  ptlblico  nao  podera  financiar ou  apoiar eventos

no periodo de vigencia das restri€5es impostas por este  Decreto.

Art.   60   -   Permanece   proibida   a   realjzacao   de   festas   ou

eventos,   em   ambientes   abertos   ou   fechados,   promovidos   por   entes

pdblicos ou  pela  iniciativa  privada.

Art.  70  -  A  Secretaria  Municipal  de  Sadde  podera  estabelecer

medidas complementares as determinadas por este Decreto.

Art.   80   -   Este   Decreto   entrara   em   vigor  a   partir  de   sua

publicacao.

REGISTRE-SE,  PuBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE.


