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DECRET0 N° 168/2021 -GP

SA0 JULIAO-PI, 26 de julho de 2021.

DISPOE SOBRE AS MEDIDAS SANITARIAS
A SEREM ADOTADAS NO MUNIcfpI0 DH
SA0 JULIAO PELO PHRfoD0 D0 DIA 26
DE  JULH0  A  08  DH  AGOST0  DE  2021
VOLTADAS   AO   HNFRENTAMENT0   DO
COVID-19 E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SA0 JULLio - PI, no uso de sue atribuig6es
legais, previstas na Lei Organica do Municipio, no uso ainda do Poder Regulamentar inerehte a
Administracao Ptiblica Municipal.

CONSIDHRAND0 o Decreto n°  19.656 de  16 de maio de 2021, do Govemo do
Estado do Piaui, que disp6e sobre as medidas sanitdrias adotadas pelo periodo do dia 17 de maio
a 23 de maio de 2021 ;

CONSIDERAND0 a avaliacao epidemiol6gica e as recomendap5es apresentadas na
reuniao do Centro de Operac6es Emergencials em Satide Ptiblica do Estado do Piaui   COE/PI
(Comite Tdenico) do cia 24 de al]ril de 2021 ;

CONSIDERAND0 que o  Supremo Tribunal Federal - STF, no bojo da ADI n°
6.341  reconheceu a competencia concorrente da Uniao, Estados, DF e Municipios para adotar
medidas  de  policia  sanitina,  como  isolamento  social,  qLrarentena,  restrigao  de  locomogao  e
definigfro de atividades essenciais, em razao da pandemia da COVID-19;

CONSIDERAND0 a necessidade de manter as restrigdes das medidas sanitariis de
enfrentamento a COVID-19 e de contengao da propagapao do novo coronavims na cidade de Sfro
JuliaopI, bern como de preservar a prestapao das atividades essenciais;

DECRETA:

Artigo  1° - As medidas saritatias excepcionais a serem adotadas, voltadas para o
enfrentamento da COVID-19, vigorarao do dia 26/07/2021 a 08/08#021.

Artigo 2° - Fica determinada a adocfro das seguintes medidas para os dias 26/07 a 08
de agosto de 2021 :

I -  ficarao  suspensas as atividades  que  envolvaln aglomerapao,  eventos culturals,
atividades sociais, bern como o funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer tipos de
estabelecimentos que promovan atividades festivas, em espaap ptiblico ou privado, em ambiente
fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso;

11 - bares, restaurantes, lanchonetes e dep6sitos de bebida poderao funcionar ate as
24h,  ficando  vedada  a  promogao/realizapao  de  festas,  eventos,  confratemizag6es,  dance  ou
qunlquer atividade que gere aglomeragdes, seja no estabelecimento, seja no seu entomo;
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Ill -o comercio em geral poderf funcionar somente ate as 18h;

§  1° Poderao ser realizadas atividades sociais, culturais e artisticas em audit6rios e
espagos  de  eventos,  em  ambientes  abertos  e  semiabertos,  com  pdblico  maximo  de  100  (cem)
pessoas,  observado o  distanciamento minimo de 2  metros,  podendo haver a utilizagao de  som
mecarico,  instrumental  ou  apresentagao  de  mdsico,  desde  que  nao  gerem  aglomerapao,  nem
permitam danga.

§2°  -   Ap6s   os   horinos   estabelecidos   no   incisos   11   e   Ill,   podefa   haver   a
comercializacao somente mediante delivery;

Artigo 30 - No horario compreendido entre as 24h ate as 05h de cada dia, ficard
proibida a circulacao de pessoas em espacos e vias ptiblicas, ou em espacos e vias privadas
equiparadas a vias ptiblicas, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade referentes:

I - a unidades de satide para atendimento medico ou deslocamento para flns de satide
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 legislagao;

Ill - a entrega de produtos alimenticios, farmaceuticos;

IV - a estabelecimentos que prestam servigos essenciais ou cujo funcionamento esteja
autorizado mos termos da legislagao;

V - a outras atividades de natureza analoga ou por outros motivos de forga maior ou
necessidade impreterivel, desde que devidamente j ustificados.

§ 1° -Para a circulapao excepcional autorizada`na forma dos incisos do caput deste
artigo,   deverao   as   pessoas   portar   documento   ou   declaracao   subscrita   demonstrando   o
enquadramento da situapfro especifica na excecao informada, admitidos outros meios id6neofs de
Prova.

Artigo 4° - A fiscalizapao das medidas determinadas neste decreto sera exercida de
forma ostensiva pela vigilancia sanitaria municipal.

§ 1° -Os 6rgaos envolvidos na fiscalizagao das medidas saritarias devefao solicitar a
colaborapao do Ministerio Pdblico Estadual.

§2° - Fica determinado aos 6rgaos indicados neste artigo que reforcem a fiscalizapao,
em toda extensao territorial do municipio, no periodo de vigencia deste decreto, em relapao as
seguintes proibig6es :

I - aglomerapao de pessoas;

11 - consumo de bebidas alco6Iicas em locais pdblicos ou de circulacao ptiblica;

Ill - direcao sob efeito de alcool;

IV - circulacao de pessoas no horario compreendido entre as 24h e as 5h, que nao se
enquadrem nas exceg5es previstas mos incisos I a V do caput do art. 4° deste Decreto.
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§3° - 0 reforgo da fiscalizapao devefa se dar tamb5m em relapao ao uso obrigat6rio
de mascaras mos deslocamentos ou permanencia em vias ptiblicas ou em locais onde circulem
outras pessoas.

§4° - 0 poder ptiblico nao podera financiar ou apoiar eventos no periodo de vigencia
das restrig5es impostas por este Decreto.

Artigo 5° - Fica autorizado o funcionamento da FEIRA LIVRE  de Sao JuliaoAII aos
sabados de 8h as 14h.

Artigo 6° - Fica autorizado ainda a realizapfro de jogos esportivos.

Artigo 7° - A Secretaria de Satide do Estado do Piaui poderd estabelecer medidas
complementares as determinadas por este Decreto.

Artigo 8° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicapao.

GABINETE  DO  PREFHITO  MUNICIPAL  DE  SA0  JULIAO-PI,  26  DE
JULH0 DE 2021.
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