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DECRET0 N° 172/2021 - GP

SA0 JULIA0ml,10 de agosto de 2021.

DISPOE S0BRE AS MEDIDAS SANITARIAS
A SEREM ADOTADAS N0 MUNIcipI0 DE
SA0 JULIA0 PELO PERfoD0 D0 DIA 10
DH  AGOST0  A  22  DE  AcOST0  DE  2021
VOLTADAS   A0   ENFRENTAMENTO   DO
COVID-19 E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE SA0 JULIAO - PI, no un de sun atribuigivs
legals, previstas na Lei Orgahica do Mulicipio, no uso ainda do Poder Regulamentar inerente a
Administrapao Piiblica Municipal

CONSIDERAND0 o Decreto n° 19.909 de 08 de agosto, do Govemo do Estado do
Piaui, que disp6e sobre as medidas sanitarias adotadas;

CONSIDERAND0 que¢ o Supremo Tribunal Federal - STF, no bojo da ADI n°
6.341  reconheceu a competencia concorrente da Urifro, Estades, DF e     unicipios para adotar
medidas  de  policia  sanifaria,  como  isolamento  social,  quarentena,  restri¢o  de  locomogfro  e
defihieao de atividades essenciais, em razao da pandemia da Covm-19;

CONSIDERAND0 a necessidade de manter as restrig6es das medidas sanifarias de
enfrentanento a COVID-19 e de contengao da propagapao do novo coronavirus na cidade de Sao
Juliaoffl, hem como de preservar a prestapao das atividades essenciais;

DECRETA:

Artigo 1° - As medidas sanitarias excepeionais a serem adotadas, voltadas para o
enfrentamento da COVID-19, vigorar5o do dia I oro8/2021 a 22/08Z2021.

Artigo 2° - Fica determinada a adoeao das seguintes medidas para os dias  10/08 a
22/08 de 2021 :

I - ficarao suspensas as atividades que envolvam aglomeracao, eventus culturais,
atividades sociais, ben como o funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer tipos de
estabelecimentos  que  promovam  atividades  festivas,  em  espaco  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  promogfro/realizacao  de  festas,  eventos,  confraternizag6es,  danga  ou
qualquer atividade que gere aglomerag5es, seja no estabelecimento, seja no seu entomo;

IH -o com6rcio em geral poderf funcionar somente ate as 18h;

§1°  -   Apds   os   hordrios   estabelecidos   no   incjsos   11   e   Ill,   poded  hover  a
comercializapao somente mediante delivery;
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Artigo 3° - No horario compreendido entre as 24h ate as 05h de cada dia, ficard
proibida a circulacao de pessoas em espacos e vias pdblicas, ou em espacos e vias privadas
equiparadas a vias ptiblicas, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade referentes:

I - a unidades de sahde para atendimento medico ou deslocamento para flns 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 legislapao;

Ill - a entrega de produtos alimenticios, farmaceuticos;

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

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

§1° -Para a circulapao excepeional autorizada na forma dos incisos do caput deste
artigo,   deverao   as   pessoas   poftar   documento   ou   declarapao   subscrita   demonstrando   o
enquadramento da situap5o especifica na excegao informada, admitidos outros meios id6neos de
Prova.

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

§ 1° -Os 6rgaos envolvidos na fiscalizag5o das medidas sanitarias deverao solicitar a
colaborapao do Ministerio Ptiblico Estadunl.

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

I - aglomerapao de pessoas;

11 - consumo de bebidas alco6licas em locais pdlilicos ou de circula€ao ptiblica;

Ill - diregao sob efeito de alcool;

TV -circu]apfro de pessoas no horan.o compreendido entre as 24h e as 5h, que n5o se
enquadrem nas exceg6es previstas mos incisos I a V do caput do art. 4° deste Decreto.

§3° - 0 reforco da fiscalizapao devefa se dar tamb6m em relapao ao uso obrigatorio
de mascaras mos deslocamentos ou permanencia em vias ptiblicas ou em locals onde circulem
outras pessoas.
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§4°-0poderptibliconaopoderafinanciarouapoiareventosnoperiododevigencia
das restrig6es impostas por este Decreto.

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

Artigo 6° -Fica autorizado ainda a realizapao de jogos esportivos`

Artigo 70 - A Secretaria de Satide do Estado do Piaui podera estabelecer medidas
complementares as determinadas por este Decreto.

Artigo 8° -Este decreto entrard em vigor na data de sun publica¢o.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sao Juliaoml, 10 de agosto de 2021.
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