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DECRET0 N°.103/2021, DE 05 DE MARCO DE 2021.

•-_)   h4[Si     ##

"Estabelece     i!nedidas     preveutivas     de

disseminaptio e de combate de Covid-19 no
Muhic{pio    de    SGo    JuliGo-PI    e   ardataL

outras providencias".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SA0 JULIAO - ESTAD0 D0 PIAui,
Sr.  SAMUEL  DH  SOUSA  ALENCAR,  no  uso  de  suas  atribuig6es  legais  e  com
fimdamento no artigo 99 da Lei Organica Municipal, incisos Xvrty XLI E XLII,

CONSIDERANDO    a   necessidade   de    se   manter   controle   rigoroso   do
desempenho de atividades econ6micas e comportamentos com potencial de geragfro de
aglomerap5es, numa fase que ja se intitula de "nova onda" no Brasil e nas mais diversas
nap6es;

CONSIDERANDO que a COVID-19 gera alta demanda por leitos hospitalares
e  de  terapja  intensi.va  em  decorrfencia  da  velocidade  com  a  qunl  6  capaz  de  gerar
hospitalizapdes e do tempo medio de permanencia que tais pacientes ocupam os leitos
hospitalares;

CONSIDERAND0   os   dados   levantados   pela   Diretoria   da   Uhidade   de
Descentralizagao  e  Organizapao  Hospitalar  (DUDOH)  em  reunifro  extraordinaria  do
COB em 20/02/2021, evidenciando aumento substancial de ocupapfro de leitos de UTI
COVID ptiblicos nas macrorregi6es de sadde do Meio Norte (84.7%), Litoral (84%) e,
na macrorregifro  do Cerrado, elevada ocupapao na regiao do Vale  do Piaui e Itaueira
(90%);

CONSIDERANDO que os dados levantados evidenciaram aumento substancial
de ocupapao de leitos clinicos de COVID pdblicos nas macrorregi6es de sahde do Meio
Norte  (78.8%),  Litoral  (91.9%)  e,  na macrorregiao  do Cerrado,  elevada ocupapao na
regiao do Vale do Piaui e Itaueira (100%);

CONSIDERANDO que tats dados de ocupacao sao considerados criticos para a
manutengao da assistencia sadde no Estado;

CONSIDERAND0 a necessidade de adotar medidas sanitinas mais rigorosas,
visando o enfrentamento da COVID-19 e o risco iminente de esgotamento do Sistema
de Salde no estado do Piaui;

CONSIDERAND0 a necessidade de intensificar as medidas de contengao da
propagapao  do  novo  coronavirus  e  preservar  a  prestapao  de  servigos  das  atividades
essenclais;
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CONSIDERAND0  o Decreto Estadual n°  19.494,  de  03  de  margo de 2.021,
que  altera o Decreto  n°  19.462/2021,  de  18  de  fevereiro  de  2.021,  que  disp5e  sobre
medidas sanitatas excepcionals a serem adotadas para enfrentamento do COVID-19;

CONSIDERAND0 o que foi decidido na Reclanaeao n° 42591-MG em tramite
no  Supremo  Triburral  Federal,  que  determina  que  a  pandemia  causada  pelo  novo
coronavirus   exorbita   do   mero   interesse   local,   estabelecendo   que   a   competencia
legislativa do Municf pio e meramente suplementar no que tange a protegao e defesa da
satde, prevalecendo a competencia Federal e Estadual.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica proibido, em todo Municipio de S5o Juliao-PI, a realizapao de festas ou
eventos,   em  ambientes  abertos  ou  fecit`iados,  promovidos  por  entes  priblicos  ou pela
iniciativa privada, das 00:00h do dia 5 as 5h da manha do dia 15 de margo 2021.

Art.  20 - A16m  do  disposto  no  art.  1°  deste Decreto,  flea determinada a adoeao das
segui ntes medidas:

I    -  ficafao  suspensas  as  atividades  que  envolvam  aglomerapao,  eventos
culturals,atividades esportivas e sociais, bern como o funcionameuto de boates, casas de
shows  e  quaisquer  tipos  de  estabelecimentos  que  promovam  atividades  festivas, em
espago  ptiblico  ou  privado,  em  ambiente  fechado  ou  aberto,  com  ou  sem  venda  de
ingresso;

11  -   bares,    restaurantes,    trailers,    1anchonetes,    barracas    de    prala    e
estabelecinentos similares bern como lojas de conveni6ncia e dep6sitos de bebidas, s6
poderao funcionar ate as 21h, ficando vedada a promocao/realizap5o de festas, eventos,
confratemizag6es,   danga   ou   qualquer   atividade   que   gere   aglomerapao,   seja   no
estabelecimento, seja no seu entomo;

Ill -o comercio em geral podefa funcionar somente ate as  17h;
IV - a permarfencia de pessoas em espagos ptiblicos abertos de uso coletivo,

como  parques,  pragas,  praias  e  outros,  fica  condicionada  a  estrita  obediencia  aos
protocolos   especificos   de   medidas   higienicossanitarias   das   Vigilancias   Sanitarias
Estadunl  e  Municipais,  especialmefite  quanto  ao  uso  obrigatdrio  de  mascaras  e  a
delimitapao de hofario determinada pelo art. 2°-A deste Decreto;

V  -  os  6rgaos  da  Administrapao  Ptiblica  funcionarao,  preferencialmente,
por  modelo  de  teletrabalho,  mantendo  contingente  de  30%  (trinta  por  cento)  de
servidores  em atividade presencial,  com excegao  dos  servigos  de  sadde, de  seguranca
priblica e daqueles considerados esseliciais.

VI-  ficam  vedadas  as  atividades  relacionadas  a  feira  livre  ate  a  data
estabelecida no § 20 deste artigo.
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§ 1° No horino definindo no inciso H, do caput deste artigo, bares e restaurantes poderfro
funcionar com a utilizapao de som mecanico, instrumental ou apresentacao de mdsico,
desde que nfro gerem aglomeragao.
§ 2° As medidas determinadas neste artigo devefao vigorar do dia 05 ao dia 15 de margo
de 2021.
Art. 3° - A Fica vedada, no hordrio compreendido entre as 22h e as 5h, a circulapao de
pessoas em espagos 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 fins
de  assistencia veterinaria  ou,  no  caso  de  necessidade  de  atendimento  presencial,  a
unidades policial ou j udiciaria;

11  - ao trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a
funcionar naforma da legislapao;

Ill - a entrega de beus essenciais a pessoas do grupo de risco;
IV-    a    estabelecimentos    que    prestam    servigos    essenciais    ou    cujo

funcionamento esteja autorizado mos termos da legislapao;
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 docunento .ou  declaracao  subscrita demonstrando  o
enqundramento  da  situapfro  especifica na excecao  infolmada,  admitidos  outros  meios
id6neos de prova.

§  2° - As medidas  determinadas neste  artigo  deverao vigorar a partir da publicapao
deste Decreto ate as 5h da manna do dia 15 de mango de 2021.

Art. 4° - Nos finais de semarra, ficarao suspensos todos os servicos, com excegao dos
seguintes servicos considerados essenciais:

I   -  mercearias,  mercadinhos,  mercados,  supermercados,  hipermercados,
padarias eprodutos alimenticios;

11  - farmacias, drogarias, produtos sanifarios e de limpeza;
Ill - oficf nas mecanicas e borracharias;
IV -lojas de conveniencia e de produtos alimentfcios, situadas em

rodovias e BRs, nazona rural;
V  - hoteis, com atendimento exclusivo dos h6spedes;
VI -  distribuidoras  (exclusivamente  para  recebimento  e  armazenamento

de  cargas)  etransportadoras;
VII            -servigos de seguranga priblica e vigilaricia;
VIII          -servicos  de  alimentapao  preparada  e  bebidas  exclusivamente

para sistema de delivery ou drive-thru;
IX-  servicos  de telecomunicapao,  processamento  de  dados,  call  center e

imprensa;
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X-    servicos    de    urgencia    e    emergencia,    hospitais,laborat6rios,       servicos
radiodiagn6sticos;
XI-  servicos  de   saneamento  basico,  transporte  de  passageiros,  energia

eletricae funerdrios;
XII             -agricultulra., pecLI.aria e extrativismo.
XIII          -atividades religiosas,  com  pbblico  limitado  a  30%  (trinta por

cento) da capacidadede templos e igrejas.
§ 1° -No periodo definido no caput deste artigo, fica determinado que:
I - sera vedado o consuno de alimentos e bebidas no local do pr6prio estabelecimento;
TT  -  mos  hotels,  as  refeic,des  serao  fornecidas  excli_I.sivam_ente  por  meio  d.e  sewigo
dequnrto;

Ill - nos estabelecimentos e atividades em funcionanento, e obrigat6rio o
controle dofluxo de pessoas, de modo a impedir aglomerapdes;

IV -os servigos pdblicos de saneamento basico, transporte de passageiros3
enereda eletrica, fomecimento de agua pothvel, funerarios, telecomunicapdes, seguranga
ptiblica   e   coleta   de   residuos   deverao   funcionar   observando   as   determinap5es
higienicossanitdriasexpedidas para a contengao do novo coronavirus;

V  -  os  estabelecimentos  e  atividades  devem  cumprir  integralmente  os
Protocolos  de  Recomendap6es  Higienicossanifarias  para  a  Conteng5o  da  COVID-19
expedidos  pela  Secretaria  de  Estado  da  Satide  do  Piaui  /  Diretoria  de  Vigilancia
Sahitaria do Piaui e publicados em anexo aos Decretos Estaduals.

§ 2° - As medidas determinadas neste artigo deverao vigorar mos finais de semana na
formaa seguir:

I-apartirdasOO:00hdodia5ateas5hdamanhadodia8demaxpode2021;
11-a partir das 00:00h do dia 12 ate as 5h da manna do cia 15 de mango de 2021.

Art. 5° - A fiscalizapao das medidas determinadas neste Decreto sera exercida de forma
ostensiva  pelas  vigilancias  sanitinas  estadual  e  municipal,  com  o  apoio  da  Policia
Militar e da Policia Civil e da Gunrda Municipal, onde houver.
§  1° - Os 6rgaos envolvidos na fiscalizapao das medidas sanitatas deverao solicitar a
colaborapao da Policia Federal, da Policia Rodoviaria Federal e do Ministerio Ptiblico
Estadunl.
§ 2° - Fica determinado aos 6rgaos indicados neste artigo que reforcem a fiscalizapao,
em  todo  o  Estado,  no  periodo  de  vigencia  deste  Decreto,  em  relapao  ds  seguintes
proibie6es:

I   -aglomerapao de pessoas;
11  -  consumo  de  bebidas  alco61icas  em  locais  ptiblicos  ou  de  circulapao

priblica;
Ill - dire9ao sob efeito de alcool;
IV - circulapao de pessoas no horario compreendido entre as 22h e as 5h,

que nao  seenqundrem nas excec5es previstas mos incisos I a V do caput do art.
2°A deste Decreto.
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§3°-0reforgodafiscalizagaodeverasedartamb6m.emrelapaoaousoobrigat6riode
mascaras  nos  deslocamentos  ou  permanencia  em  vias  phblicas  ou  em  locals  onde
circulem outras pessoas.

§4°-0poderptlbliconaopoderafinanciarouapoiareventosnoperiododevigencia
dasrestric5es impostas por este Decreto.

Art.  6°  -   A  Secretaria  de   Sahde  do  Municipio  de  Sao  Juliao  e  a  Diretoria  de
Vigilancia   Sanitaria  Municipal   poderao  estabelecer  medidas  complementares  as
deteminadas por este Decreto.

Art. 7° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicapao.

GABINETE   DO   PREFEITO   MUNlclpAL   DE   SAO   .IULino,
ESTAD0 D0 PIAui, HM 05 DE MARCO DH 2021.

Registre+se, Publique-se e Cumpra-se.

CONCHICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestao e Financas


