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Calamidade

Art 'l°. Em decorrência ·da -~ ~
É~o de
Pública no MuniCípio de
Guadalupe contida no Art. l • deste Decreto. ficam IIWlTi!UcarnrPl omn:Pl»(ks pelo mes,rp prazo,
as med"Klas esJ3be1eckias no Decreto 06V2020 de 25/IE/2020 que di5põe sobre a regulamentaÇllo
acefca da uti\izaç3o de som autornotivo no Município de Guadalupe enquanto perdurar o E5tado de
Calamidade Pública causado pela proliferaçk> do Sars-CoV-2 {COVID-19) e dá outras prowlências_
Plrigrafo Primeiro. Bares, restaurantes e similares, podem funcionar cm horário lillre. corrido
ou fracionado, com encerramento das atividades até as 24 horas.
P.ag,afo Segundo. Restaurantes. serviços de alimentae.'lo de deliYefy tais como f(J!;[ food e
similares podelao funcionar após o horál1o estabelecido no parágrafo anterior, com por1aS fectudas.
em sistema eidJsivamente de de!M!ly, sendo vedada, após as 24h, a retirada de alimenlos pelos
clientes e o oonsumo no local

Güãi_lal11pe
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
llECRE10 N"Oli2/2IRO
DispOe sobre a prcrr~ do ESlado de
calamidade l'l:tllica no Munidpiode Guadak.,pe

(Pl)edãaJ!rasprowlêooas.

An. 3". A Secretaria de Saúde do MunicfpiO e/ou Comitê Municipal de Resposta Rápida ao
Coronavin.Js (CMRR COVID 19) pode,ao expedir normas complementares para melhor e<ecuçllo deste
Decreto.

A Prefeita Municipal de Guadakipe, Estado do Piaul no U50 de suas atribuições legais
previstas em Lei e CONSIDERANDO a declaração da O!ganizaçlio Mt.ndiill de Saúde (OMS). que
classificou como pandemia a doença causada pelo Nollo Coronavlrus (COVID-19), e as orientações
emanadas pelo Minisléno de, Saúde e Secretaria Est.ldual de Governo;

Verba Volant ,
Escripta Manent

M 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua pubr,caçao.

CONSIOERANOO que a classificação da silua<;ão mundial do Novo Coronavlrus como
PANDEMIA significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a poputaçao mundial de forma
simultânea, não se limitando a locais que jã tenham sido identificadas como de t r a ~ inte,na;

Registre-se, publique-se e O.Hnpra·se

Gabinele da Prefeita Municipal de Guodol.,p,,. Es1ado d o ~ aos 31 dios do~ de ag<>SID de doós mi e""'"'-

CONSIDERANDO que. em 30.01.2020, a Organizat;ao Mundial da Saúde (OMS) declarou
que o ~rto da doença causada pelo Coronavlrus {COVID-19) constitui Emerg4ncia de Saúde Públka
de importancia Internacional (ESPII);

Marta ~ m a
Prefeita Municipal

DOM

CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos tC!TnOS do Reguamento Sanitário
Internacional (RSI), ·um evento emaordmrio que pode constituir um risco de saúde pública para
outros palses devido a disseminaçllo internacional de doenças; e potencialmente requer uma ~
internacional coordenada e imediata";

~

Gl
_~l'-'pe

CONSIDERANOO a lei rf' 13.979, de 6 de fevefeiro de 2020, que dispõe sobre medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de import:ância internacional decorrente do Novo
Coronavlrus;

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRJA

DECRE10 N"06312QZO

CONSIDERANDO a publlcaçllo da Portafia MS rf' 356/2020, que estabelece a
regulamentaçao e operacionalizaçlio do dispOSto na Lei rf' 13.979/2020, que traz medidas para
enfrentamento da efnergência de saúde pwlica de ifll)Ortància, internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a situaç3o de emergência e de calamidade pública no Estado do
Piauf tomou necessária a expedição de medidas sanitárias destinadas ao enfrenlameoto da COVlD-19;

atiVidades econômicas , levando em considerar;ao as novas regras sanitâlias..conlidãsnos protocolos
gerais e especlficos e principalmente o controle de aglomeraçao de pessoas, como forma de evitar a

CONSIDERANDO o CalerldMio de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais no
ambito do Estado do Piauí aprovado pelo Decreto n" 19.085 de 07 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Nota Técnica n" 10, de 16 de julho de 2020, do Corritê PRO PIAUÍ,
submetida à apreciaçao e a ~ do Comitê de Operações Emergenciais - COE - em reuniclo do
dia 20 de julho de 2020, recomendando adequaçao do Calendário de Retomada das AIMdades;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.116, de 22 de julho de 2020 o qual dispõe
sobre a adequação do Calendário de Retomada das AtividadeS Econômicas e Sociais, e dá outras
prOVidências.
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de continuar a estabelecer medidas aptas a
continuar a evitar contamínaç/Jo e restringir os riscos do COVI0-19;

DECRETA:

CONSIDERANDO Nota Técnica n<> l{), de 16 de julho de 2020, do Comité PRO PIAUÍ,
à apreciaçllo e aprovação do Comitê de Operações Emergenciais - COE - em reunião do
dia 20 de julho de 2020, recomendando adequaçáO do Calendário de Retomada das Atividades bem
como o DECRETO Nº 19.nf~ DE 22 DE JULHO DE 2020 que dispõe sobre a adequa{3o do Calendário
de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais, e~ outras providências;
~

CONSIDERANDO que a atividade "'5ic.i. apno5ellta· se. em especial no atual cenário do novo
norma~ corno forma de melhoria da qualidade de vida e saúde fisica e rnerrtat

DECRETA:
Art. 1" - Aca autPó>'adP o funcionamento da$ Agdemja< de Gjnãstiça e demaí< SerWl$ de
Niridi!de:i fkl@<. no âmbito do Munidpio de Guadalupe, a partir do dia 0V09/2020.

Art. 'J!' - As Academias de Ginástica e demais Serviços de Atividades Físicas. deverão seguir _o
PIQlorokl Geral de Reooo'.JeQdaa'. HjgienjçossaoUOas com Er(oque QgA"tlOaf frerte à Pal)demja
pyblcado atJayés do Deqetp E<iadi ra1D" J9 Q40 de l9 de
de 2020.

wbo

Art. 3" - Para complementar a segurança necessària, as orientaÇões e precauções específicas
contidas no M:lfXQJ deste Decreto devem ser obsenradas.

dos

calendário de reabertura das atMdades econômicas e sociais, aprovado pelo Comitê
de Operações Emergenciais - COE, pubílCado através do Decreto Estadual nº 19.116, de 22 de
julho de 2020, deverllo ser rumpridas no âmbito do Município de Guadalupe.
§ l!' O Comitê Municipal de Resposta Rápida ao Coronavirus (CMRR COVID 19), deverá
planejar, de acordo com o calendário de reabertura das atividades econômicas e sociais,
aprovado pelo Comitê de Operações Emergenciais - COE, a flexibUizac;ao e o consequente
retomo gradual das atividides Econômicas, Sociais e Medídas Sanitárias determinadas pelos.
§ 1" O

Decretos indicados neste artigo.
em caso de crescimento da transmissíbilidade da doenc;a ou aumento da
taxa de ocupaçao de leitos. a regressão da flexibilização para nlveis mais rigorosos, nos quais
sejam permitidas apenas atividades essenciais discriminadas nos decretos citados
anteriormente.

A Prefeita MJnicipal de G..oadalupe, Estado do Piauí no uso de suas atribuições legais previstas em
Lei e CONSIDERANDO a dedaraçao da Organiza,;30 Mcndíal de Saúde (OMS), que dassmcou com:, pandemia
a doença cau<ada p,,lo N<:Ml Coronavlrus (COVID-19). e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual de Governo;

Art. 4" - Fica a Vigilância Sanitária do Município de Guadallpe auto!1zada a proceder à
fiscalização e a realizar todos os atos necessários à implementaçao do objeto deste Decreto.

Art 1". Ficam prorrogadas até 30/09/2020, as medidas sanitárias determinadas pelos decretos
Municipais rf' 01V2020, nº 012/2020, rf' 013/2020, rP 014/2020, n" 015/2020, nº 016/2020, rf' 022/2020
e nº 033/2020.

§ 3º Poderá ocorrer,

disseminaçllo SARS-COV-2 - CovicFl9 e dà

outras providências.

16 Anos

CONSIJERANOO que o Pacto pela Retomada Orgaràada das Atilridades Econômiç.as.
COVlD-19 (PRO PIAU~. define estratégias para o retomo gradua~ regiona!. e seg.!.!)_t:AlildÕdâs

propagaçao doença;

o;sp0e sot,,e o funcionamento e orlentaçõe•
para ...-np,egador" !rabalhadores e dienteS
das .,,,..,,..,.,. e <Mliços de atMdades ff$ieas.:
meáodas de prevenç3<> e conlrole da

Art. S" - Sempre que julgar necessário para o rumpfimento deste Decreto. a autoridade
competente solicitará auxilio das Polkias Militar e CMl que ~ competência para atuar de offcio.

Art f1' - Podero ocorrer, em caso de crescimento da transmissibilidade da doença ou at.menlo
da taxa de ocui>açao de leitos no Municlpio ou seu entorno, a regressão da presente llexíbílízaçao para
nlveis mais rigorosos ou até o fechamento dos estabelecimentos.
Art. 7" Este Decreto entra em vigor na data de sua pubicaçAo.

Registre-se, publlqUe-<e e a.rnpra-<e
Gabinete da Prefeita Mooidpal de Guadalupe (PI) aos 31 dias do mês de agosto de dois mil e vinte.
Maria Jou.~:de.-tina
l'relelta Ml.lliàpal
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