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V- viablli zar a 1nfraestrutura necessária p ara a r eal1zação da con ferê n cia; 

VI• e laborar- pr-opostas de divulgação e d e e straté g ia s de comunicação . 

Panlarafo único. O Regiment o a que se refere o caput deverá ser aprovado durante a confe r ê n cia. 

An. 89 Para organização e realização dos trabalhos d a Conferência Municipal ficam 
Instituídas as seguintes comissões: 

1- Comissão Organizadora Municipal; 

n - Comissão Especial de Mobilização e Oiwlgação : 

m - Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização; 

IV- Grupo Temporário de LOgística Tecnologias; e1 

V- Grupo de Trabalho que se fizer necessarto. 

Panlgrafo único. As atribuições de cada comissão serã o d escritas e defin idas no Regimento da 
con ferê nd a . 

Art. ,. Este Decreto e n tra e m vigor na data d e sua pub licação. 

São Ju lião (PI), 31 de Jan e ir o d e 2022. 
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DECRETO N º 009/2022 • GP 

SÃO JULIÃO/PI, 03 D E FEVEREIRO D E 2022. 

DISPÕE SOBRE AS M ED IDAS SANITÁRIAS 
A S EREM ADOTADAS NO MUNICÍPIO D E 
SÃO JULIÃO VO LTAD AS AO 
ENFRENTAMENT O DO CO VID-19 E D A 
OUTRAS PROVID llN CIAS. 

O PREFEITO M UNICIPAL D E SÃO JULIÃO - PI, no uso de suas atribuições 
legais, previstas na Lei Orgânica do Município, no uso ainda do Poder Regulamentar inerente a 
Administração Pública Municipal 

CONSIDERANDO o Decreto nº 20.525 de 01 de fevereiro de 2022, do Governo do 
Estado do Piau í, que dispõe sobre as medidas sanitárias adotadas; 

CO NSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - SfF, no bojo da ADI nº 6.341 
reconheceu a competência concorrente da União, Estados, DF e Municlpios para adotar medidas 
d e polícia sanitária, como isolamento social, quarentena, restrição de locomoção e d efinição de 
atividades essenciais, em razão da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter as restrições das medidas sanitárias de 
enfrentamento à COVID-19 e de contenção da propagação do novo coronavlrus na cidade de São 
Julião/PI, bem como de p reservar a prestação das atividades essenciais; 

D ECRETA: 

Artigo 1 ° • As medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas, voltadas para o 
enfrentamento da COVID-19, vigorarão a partir do dia 04/02/2022. 

I - bares, restaurantes, lanchonetes e depós itos de bebida poderã o funcionar até as 
Olh, desde que obedeçam às recom endações sanitárias constantes do Protocolo Especifico nº 
021/2020, ficando vedada a promoçãofreali:zação d e festas, ev entos, confraternizações, dança 
ou q ualquer atividade q ue gere aglomerações, seja no estabeled mento, seja no seu entorn o; 

II - o comércio em geral poderá fun cionar somente a té as 18h ; 

m - o funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, 
hipermercados, padarias e produtos alimentícios d eve encerrar-se até as 24h. 

§1 ° - Obedecidos os protocolos e m edidas sanitárias de enfren tamento à covid-19, 
poderão ser realizados atividades e eventos esportivos, sociais, culturais e artísticos, com as 
seguintes restrições de público, de métrica e de imunização: 

J. o público admitido será de até 30% (cinquenta por cento) da capacidade, devendo 
ser exigido dos participantes imunização por vacina (duas doses ou dose única) ou teste negativo 
(antígeno ou RT PCR, realizad o 48 horas antes do evento); 

Il - jogos de futebol, jogos d e quadra e similares: o ptíblico admitido será de até 30% 
(trinta por cento) da capacidade d o espaço (todos sen tados); 

m - em todos os eventos e atividades, serão exigid os o distanciamento núrúmo de 
1,5 metros entre as pessoas e uso obrigatório de máscara; 

IV - Será exigido passaporte de vacinação para as seguintes atividades: 

a) em eventos sociais, cul turais e artfsticos; 

b) academias, piscinas, centros d e treinamentoe e clubes; 

c) estádios e ginásios esportivos; 

§2:° Bares e restaurantes poderão funcionar com a utilização de som mecânico, 
instrumental ou apresentação de músico/artista, desde q ue não gerem aglom eração. 

Artigo 2º • Respeitados os critérios de segurança sanitária para professores, 
estudantes e demais trabalhadores, fica autorizado o retomo das aulas presenciais. 

Pad.gafo Único - Os critério de segurança exigidos no caput deste artigo devem ser 
fundados em: 

I - comprovante de vacinação para professores, demais trabalhores e alunos, 
conforme cronogram a do Plano Nacional de Imunização; 

II - indicad ores do nível de transmissibilidade d o vírus (RO) abaixo de 1 e taxa de 
oucupação da rede hospitalar inferior a 50% (cinquen ta por cen to). 

Artigo 3° - A fiscalização das medidas de terminadas neste Decreto será exercida de 
forma ostensiva pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal, com o apoio da Policia Militar, 
da Policia Civil e da Guarda M unicipal, on de houver. 

§1° Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a 
colaboração da Policia Federal, da Policia Rodoviária Federal e do Ministério Público Estadual. 

§2:° Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização, 
em todo o Estado, no período de vigência deste Decreto, em relação às seguintes p roibições: 

1 - aglomeração de p essoas; 

II • consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação pública; 

m -d ireção sob efeito de álcool. 

§3º O reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de 
máscaras nos deslocamentos ou permanência em vias ptíblicas ou em locais onde circu lem outras 
pessoas. 

Artigo 4° - Fica suspensa o funcionamento da FEIRA LIVRE de São Julião/PI no 
período de vigência deste decreto . 

Artigo 5° - A Secretaria de Saúde do Estado do Piau.f poderá estabelecer m edidas 
complementares às detenninadas por este Decreto, os casos omissos serão resolvidos pelo 
Decre to Estadual n º 20.525/22 do Governo do Estado do Piaul. 

Artigo 6° - Este decreto en trará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Julião/PI, 03 de fevereiro de 2022. 
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Dispõe sobre a alteraçao da composlçao do 
Fórum Municipal da Educação do Munlclplo da 
Alagrate do P laul a dé outras providências. 

O Prefeito do Munlclplo de sao Jullao, no uso de suas a tribuições a prerrogativas 
legais e a partir da necessidade de institucionaliza r mecanismos de planejamento 
educacional participativo, democrático e cons iderando: 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar a organização da Composição do Fórum Municipal de Educação: 

1. Representante Secret a ria Municipal de Educação 
Maria Nauda de Sousa 
CPF: 341 .863.603-91 

li . Representante de Pais das escolas da rede pública e privadas 
Maria do Socorro Alves de Sousa Beniz 
CPF: 959.420.683-73 

Il i . Representante S indicato de Profissionais de Educação 
Shir1eide Ocil ia da S ilva .• 
CPF: 758.175.863-09 

IV. Representante do Poder Executivo 
Antonio Francelina Sobrinho Junior 
CPF: 012.439.493-09 

V . Representantes de Assembléia de Deus 
Maria do Socorro Cezar Coelho de O liveira 
CPF: 010.344.703-72 

VI. Repres entante de Educação Secundarista 
Lidiane Cha gas de Carvalho 
CPF: 852.392.593-00 

Vll. Representes do Conselho Munic ipal de Educação - CME 
Evanete da Rocha Carvalho 
CPF: 823.705.323-00 


