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• SÃ.OJ 
Deci'eto n" 04512020, de 08 de dezembro de 2020. 

"DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO 
SOC'IAL A SE1REM APLICADAS NO MUNICIPIO 
DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ ATÉ O DIA 01 DE 
J.ANEIRO DE 2021, NECESS.ÁRIAS AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDêNCIAS.» 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUI - PI no uso das su.ae; 
atribuições que lhe são confer idas em lei pel:a Constituição Federal, Constllulçãa 
Estadual e Lei O rgênice do Município e . 

CONSIDERANDO a grave crise de sa.úde pública em decorrência da pandemia da 
COVID-19, e o seu caráter absolutamente excepcional a impor medidas de combate 
à d isseminação do surto pandêmico; 

CONSIDERANDO o aumento dos casos de COVID• 19 no Município de sao José de 
Piauí e a neoeuidade de dimmuir a circulação de p,i,ss.oas., para COM iuo, evitar a 
propagação do noV0 coronavírus - covid19; 

CONSIDERANDO O$ ReQi$troG d&$ pnmeiras morte8 (1m oeoorrênc~8 d0$ CE\$0$ de 
COVlD-19 no munlclplo de São José do P laul- PI. 

CONSIDERANDO as reoomendações do Governo do Estado do Piaul atra.vés da 
nota téo'lica da D iretoria de V lgllâncla SanltArla do Govemo do Estado do Plauí. com 
uma séne de orientações sobre comportamentos que elevem ser adotados pelos 
plaulenses durante as oonfralemizaç.ões e festas de final de ano. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização do ato solene de posse doa 
membros do pooer executivo e legislativo m unicipal que ocorrerá no d ia 01 de 
janeiro de 2021 ; 

DECRETA: 

CAPITULO! 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Este Deaeto dl;spõe sobre as medlda.s de Isolamento social a serem 
aplicadas no município de São J=é do Piauí - PI até o dia 01 dê jan&iro d& 202 '11 
necessárias ao enfrentamento da COVID-19. 

§ 1• - Em cumprimento es recomendações do Governo do Estado do Pieuf através 
da nora técnica da Diretor ia de Vigil.l!oncia Sanitária, oom una série de Ol'ienteçõe11 
sobl'B comportament= que d&vem ser adotados pelos p iauienses durante aa 
cx:>nfrat:emizeções e festas de f in1;1I de ano, O objetivo é eviter os riSCX>s de 
conta.minaçêo pelo novo cOl'onav'lrus durante os momentos festivos . 

CAPITULO li 
DAS MEDIDAS RELATIVAS AS RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO: 

Art. 2" • Fica determ,inado a suspensão, a pal1il' das 24 hOl'as do dia 08 de de2'.embra 
2020 até as 24 horas do dia 01 de janeiro de 2021 , das seguintes alMdadas a 
S8"ViÇOS; 

1 - Atividades comerciais de bares. clubes. praças, piscinas e similares. 

li - Reali.:eção das atividades coletivas ou eventos (culturais, esportivos, artisticos, 
shows) e demais atividade$ de qualquer natureza que oc::asionem aglomerações dei 
peS$08$. 

Ili - As atividades comerciais no Mercado Público Municipal1 e Feira Livre 

IV - Consumo de bebidas alc::c::ólicas em IOC:ais púbtic::os e pnve®s 

V - Estão proibidas todas as condições de aglomerações que são ,relacionadas às 
.atividades de final de ano, ficando proib ida qualquer produção de restas, de shows e 
similares, seja p,.íblico Ol.i p rivado. 

CAPITULO Ili 
DAS MEDIDAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO: 

Ar1. 30 - A Comarçlallzaçao de frutas, verduras e slmllares poderão ser 
realizadas, de s-egunda a sexta.feira em seus respe,c::tivos veículos ou ttans,portes. 
obedecendo o distanciamento e as medidas de prevern,ao e combate ao 
coronavírus. 

Art. 4° - O Açougue Municipal será aberto normalmente no domingo para a 
c::omercializ:açao de c::ame8, obedeoendo o distanciamento e as medidas dei 
prevenção e combate ao coronavfrus. 

Art. 5° - As atividades econõmicas de Supennercados1 mercados. farmAclas 
podert>o t,.incionar de segunda e domingo das 07;00h as 19;00 hora8, obedec::endO o 
d istanciamento e as m edidas de prevenção e combate ao coronavín.is. 

Art. 6• - As atividades econõmicas de restaurant- e lanchonetes poderão 
funcionar de segunda a domlngo das 07:00h as 22:00 horas, obedecendo o 
distanciamento e as medidas de preV8f"lção e combat.e ao coronavírus, observando. 
t:ambém as seguintes restrições: 

1 - Noo poderão consumir bebidas alcoólicas nos estabelecimentos: 

li - Deverá ser raalizeda. e higienizaçêo de mesas, c:ac:re,ras e demais obje tos após; 
utilizados por cada cliente: 

Ili - Deverá ser mantido o distanciamento entre as mesas do estabelecimento: 

IV - Os clientes deverão c ircular no estabelecimento util~ndo máscaras de 
proteção facial , onde somente poderão retirá-las quando estivem senl.ados nas 
mesas. 

Art. 7" - As Ativildades Retlglosn. poo.erao funcionar presencialmente. devendc 
obedeoer o distanciamento de dois metros entre os partb .dares, a lém da obrigação 
de utilização de máscaras de proteçllo facial. 

PuAgrafo llnlco: na entrada dos estabelecimentos relig iosos deverá ser olertado 
l'oc::al de higieni.:eção das mãos ou álcool em gel para os participantes dos cultos e 
eventos relig iosos. 

Ar1. 89 - Ficam permitidas as atividades flslcas nos campos, quadras e similares, 
,até o dia 15 de dezembro de 2020, mas sem aglômerações de pe:;$0aS, 

Art. 9" - As demais atividades e serviços essenciais nao mencionados neste decrete 
fic::am autoriuidos a funcionar, desde que respeitem as medidas sanitárias de 
combate é covid-19. 

CAPITULO Ili 
DAS MEDIDAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Ar1. '100 - Os serviços públicos permanecem funcionando normalmente: tais como 
energia elétrica, saneamento básico. funerários, segurança pública. 
telecomunicações e radiodifusão, órgêOG pyblicos e demais serviço públicos. 

PuAgra.do único: Deveriio respeitar as determinaçõe:; sanitárias expedidas para a 
conten9A<> do novo coronavírus, inclusive quanto aos atendimentos emergenciais. 

Art. 11º • A cerlmõnia de posse dos vereadores que assumirão as cadeira.s da 
Cêmara Municipal para a Legi!llatura 20.21 -2024 e do novo prefeito e vic::e-prefeitc 
municipal, que ocorre em reunião solene no d ia 01 de janeiro de 2021, d8\lerá 
ocorrer sem aglomerações, com público reduzido e limita,do, em deoorréncia d,a 
pandemia ocasionada pelo novo coronavlrus. 

§ 1°: os responsáveis pelo evento de posse cios eleitos d everão adotar todas as 
medidas de combate ao coronavirus, diminuindo ao máximo os r iscos de 
contam inação. 

§ 2"; reoomenda-$8 que o evento seja transmitido através das rede$ sociais, para 
que o público possa acompanhar e que no local do evento perman.eçam apenas os 
candidatos que serão empossados. com o mínimo de convidados poss(vel. sempre 
respeitando o distanciamento de 2,0 (dois melros), aferição de temperatura n a 
enttada cio evento , utilizaçêo de máscaras de proteção facial e de álcool em gel. 

§ 3°: fica proib ida a realização de evento festivo de comemoração da posse dos 
eleítos, como medida necessária para o combate e propa,gação da covid-19. 

Art. 12" - A fiscaltução das medidas determinadas nos capítulos li e Ili deste 
Decreto será exercida. pela vigilênci,a sanitária municipal oom o apoio da Policia 
Militar. 

§ 1° • F ica det.erminado aos órgãos indicados neste a11igo que reforcem a 
fiscalização em relação às seguintes proiblções: 

1 - aglomeração de pessoas ou oonsumo de bebidas em locais püblioos e privados; 

li • dlreção sob efeito de bebida alcoólica. 

Ar1. 13º - o cumprimento das medidas c::onstantes neste decreto constitui medida 
sanitária de:;tinada a proteger a saüde e impedir a propagação da COVID-19. e sue 
transgressão constitui infraçêo sanitária, com pena de aplicaçêo de multa, 

§ 11° - Sem prejuiro da responsabil idade civíl ou penal, responderá pela infração 
sanitária aquele que por açã.o ou omissão lhe deu causa. conc01'1'8u para a sua 
prática ou dela se beneficiou. 

§ 2" - A multa pela transgrassa.o das medidas de isolamento constantes neste 
decreto será graduada de acordo com a gravidade da conduta e da condição 
econõmica do infrator , podendo variar de 

1 - R$ 300,00 (trezent.OG reais) a RS 800,00 (oitocentos reais), para pessoas fisicas; 

li - R$ 1 .000,00 (um m il reais) a RS 2 .000,00 (dois mil reais) para pes.soas jurídicas. 

Art. 14" - Os estabelecimentos, serviç,os e atividades a que se referem este Decreto, 
devem reforçar as medidas de controle <1e aoesso e de limitação de pessoas naa 
áreas intemas e extemas, d istanciamento olxigat6(io de no mínimo 2,0 mettos. de 
modo a evitar aglomera.9Õ8s, além da exigência de utilíza,ção de máscaras de 
proteção fac4al e da permanente higienizaçêo do local, sujeitando-se, no caso de 
descumprimento, a aplica.çao, cumulativamente, das penalidades de multa. 
interdiçao da atividade e cassação de alvará, na fonna da legislaçêo vigente. 

Art. 15° - E ste D8Cl'eto entra em v~,or na data de sua publicação, flc::ando revogadas 
as d isposiç6es em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal da São José do Piauí - PI , 08 de de2'.embro de 2020. 

__.. ~ B~RRA NETO 
Prefeito MunlCipal 

Silo José do P iauí- PI 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


