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DECRETO N9 O30/2020, DE 19 DE JuNHO DE 2020

Disp6e sobre 。S medid。S de応oIamen亡o socicJ/ 。∵Serem

aplicadas∴entre dias 22 e 29 de junho de 202q e dd

Outm5 prOVidきnci。S.

O PR醒!TO MUN!CiPAしDE VIしA NOVA DO PIAUL no uso das atribuic5es c。nferidas

PeIa Constitu嘩o Federal′ em eSPeCiaI o art.80′一V′ daしei Org鉦ca Municipal e peIa Lei ng

13.979′ de 6 de fevereiro de 2020, e

CONSIDERANDO a grave crise de sa的e p踊ca em decorr全ncia da pandemia da covid-

19′ e O Seu Car轟er absoiutamente excepciona- a impor medidas de combate a dissemina軍o do

SurtO Pandemico;

CONSID駅ANDO a quantidade de casos confirmados de pessoas contaminadas pelo

Covid-19 em nosso municfpio;

CONSIDERANDO a emiss宕o deしaudo Sa暁irio pela VigilarlCia Epidemio-ogica MunicipaI

e pelo M6dico responsaveI peIo PSF Municipa一, em que Se Sugere O LOCKDOWN como medida

Viivel a conte喧O da circulacao do Sars-Cov-2 causador da COVID-19;

CONSIDERANDO a decis害o plen轟a do Supremo Tribuna- Federa一- STF, aCerCa da

Medida Provis6ria 966/2020′ em que fixou tese no sentido de que os atos de agentes p踊cos

em reia蜂o a pandemia da Covid-19 devem observa「 crit緬os t6cnicos e cientificos de entidades

m6dicas e sanit計ias;

CONSIDERANDO a decis着o plen5ria do Supremo Tribuna圧ederaI -STF, em COnfirmar o

entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federa- na Medida Provis6ria (MP)

926/2020 para o enfrentamento do novo coronav血s n§o afastam a compet釦cia concorrente

nem a tomada de p「ovid釦cias normativas e administrativas pelos estados, Pe-o Distrito Fede「al

e peIos munic(pios;

CONSID駅ANDO a decisfo do Supremo TribunaI FederaI - STF, que eStabeceIe que

estados e munic申yos′ nO ambito de suas compe亡全ncias e em seu territ6rio, POdem adotar,

reSPeCtivamente′ medidas de restri軍o alocomo軍o intermunicipal e local durante o estado de

emergencia decorrente da pandemia do novo coronav血s′ Sem a neCeSSidade de autorizacao do

Minist6rio da Sa的e para a decretacao de isolamento′ quarentena e OutraS PrOVidencias.

CONSIDERANDO a RECOMENDACÅo ng o36, de ll de maio de 2020, do Presidente do

ConseIho NacionaI de Sa的e (CNS) com recomendac5es para a ado垂y em casos criticos de

avan90 da doenca e de ocupacao de leitos de UT一′ de medidas que garantam peIo menos 60% da

POPuIa軍o em isoIamento sociaI′ POdendo chegar a medidas mais rigorosas de contenc昌

COmunitdria ou bloqueio,

DECRETA:

CAP什UしO I

DAS DISPOSIC6ES PR帥MINARES
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CAPITUしOli

DAS MEDIDAS RELATIVAS Ås ATIVIDADES ECON6M!CAS E SOC!AIS削TRE OS DIAS 22 E 29 DE

JUNHO DE 2020.

Art. 29. A pa面r das 24 horas do dia 21 de junho at6 as 24 horas do dia 29 dejunho.

somente poder5o funcionar as seguintes atividades:

I. Farmacias, droga「ias, SerVjaps de s孔de, imprensa, SerVicos de seguranca e vigilancia;

=. Com6rcio de alimenta軍o e =mpeza, Servi印s de aiimenta肇o, eXIcusivamente por

meio de delive「y;

=l. Borracharias, POStOS de combutiveis e produtos de alimentac5o′　desde que

iocalizados as margens de rodovias.

Par縫rafo dnico. As atividades comerciais previstas no inciso = poder訃o funcionar

exIcusivamente por meio de servi印de entrega′ delivery′ devendo seus estabeIecimento

pe「mencerem fechado e sem atendimento ao p的lico・

A「t. 39 0s pontos de alimenta肇o Iocalizados nas rodovias destinam-Se eXCiusivamente para

o atendimento de motoristas em tr鉦sito, e S6 funciona「fo se devidamente autorizados pelo

munICIPIO.

Art. 4g Nos escrit6rios vinculados　おtransportadoras s6　funcionar登o as atividades

indispensiveis ao transporte de cargas, Carga e reCarga.

Art. 59　Nenhuma atividade ou estabeIecimento discriminado neste capituto podera

funcionar desrespeitando as medidas sanit計ias de combate atovid-19.

CAP叶UしO i‖

DAS MEDIDAS RELAJ!VAS AOS SERVICOS PUBし1COS

Art. 6g Os servi印s p謝olicos tais como energia e16trica′ SaneamentO basico′ funer狛os′

seguran印　p心blica, telecomunicac6es e radiodifus辞y dever5o funcionar entre os dias

estabelecidos no caput do a面go lg respeitando as dete「minac6es sanit鉦as expedidas para a

conten9aO da Covid_19, inciusive quanto aos atendimentos emergenciais"

Art. 7g Continuar菖o suspensos, OS Servicos de transporte intermunicipal de passageiros na

modaiidade rodovi緬o, Classificados como Servico Convencional′ Alternativo′ Sem主Urbano ou

Fretado.

§ 19 O descump「imento da suspensfo determinada neste artigo sujeitara o infrator a

pena=dade de reten軍O do ve血看o, Sem Prejuizo da aplica軍O de muita ou de outra san鋳o cab(vei,

conforme art. 77, incisos I eVl, da Lei n9 5.860, de 2009,

§ 29 A reten串o ser評eita de imediato, e O Ve「Culo ficararetido em loca=ndicado peIo 6rgfo

ou agente responsiveI pela fiscaiiza軍0′ PeIo perfodo que dura「 a suspensfb'

§ 39 Fica ressalvado da suspensao determinada neste artigo, O SerVi印de transporte fretado

de pacientes para realizacao de servisos de sa的e.

CAPITUしO IV

DA F!SCAしIZACÅo DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS ENTRE OS

DIAS 22 E 29 DEJUNHO DE 2020
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§ 19 Os 6rgaos envoIvidos na fiscalizagao das medidas sanit緬as deverg。 SOlicitar a

COlabo「ac§o da Po闇a Federal e da Policia Rodovi羅a Federal;

§ 2g Fica determinado aos 6rgaos indicados neste a巾go que reforcem a fisca`izac5o em

「e【a軍o as seguintes p「oibis6es:

l - agiomeracao de pessoas ou consumo de bebidas em Iocais p踊cos;

= - direcfo sob o efeito de bebida alco6=ca,

CAPiruしO V

DAS DISPOSIC6ES FINA!S

Art. 99' Sem prejuizo das determina亭6es contidas em outros Decretos Municipais acerca do

COmbate e prevensao do Covid-19′ PreValecerわentre os dias 22 e 29 de junho as medidas

dete「minadas por este Decreto,

§ 29 Fica a Secretaria Municipal de Sande autorizada a compIementa「 este Dec「eto,

POdendo ampIiar・ reStringir ou adequar as medidas sanit訪as em vigor, Visando maior efic細a

nas a亭6es de combate atovid-19.

Art.10・ Este Decreto entra em vigor na data de sua pu輔ca亭fo.

Registre-Se. Pub!ique-Se. Cumpra-Se.


