ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01
DECRETO Nº 005/2022

JARDIM DO MULATO – PI, 27 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre as medidas sanitárias
excepcionais a serem adotadas do dia 27
de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, no
município de Jardim do Mulato-PI, voltadas
para o enfrentamento da COVID-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de JARDIM DO
MULATO – PI;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas,
visando o enfrentamento da COVID-19 e o risco iminente de esgotamento do
Sistema de Saúde no Estado do Piauí; e
CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de contenção da
propagação do novo coronavírus e preservar a prestação de serviços das
atividades essenciais,
CONSIDERANDO que mesmo as atividades essenciais podem ser afetadas
pelas medidas sanitárias limitativas de funcionamento, em face da necessidade
de conter a propagação da covid-19,

DECRETA

Art. 1º - Este decreto dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais a
serem adotadas do dia 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, no município de
Jardim do Mulato-PI, voltadas para o enfrentamento da COVID-19.
Art. 2º - Fica determinada a adoção das seguintes medidas:
I – ficarão suspensas as atividades que envolvam aglomeração, eventos
culturais, atividades esportivas e sociais, utilização de paredões de som e similares,
confraternizações, aniversários e quaisquer atividades festivas, em espaço público
ou privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso;
II – bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, balneários e estabelecimentos
similares poderão funcionar apenas na modalidade Delivery;
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III – o comércio em geral (incluindo padarias) poderão funcionar até às 20h;
IV – a permanência de pessoas em espaços públicos abertos de uso
coletivo, fica condicionado à estrita obediência aos protocolos específicos de
medidas higienicossanitárias das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal,
especialmente quanto ao uso obrigatório de máscaras e ao distanciamento social
mínimo.
Art. 3º - Fica determinado que não haverá a paralisação dos
serviços/atendimentos médicos nas UBS e Postos de Saúde do Município de Jardim
do Mulato-PI durante a vigência deste decreto.
Art. 4° - templos e igrejas poderão funcionar sendo observado o público
limitado a 30% (trinta por cento) da sua capacidade.
Art. 5º - Os fiscais de vigilância sanitária com apoio da Policia Militar deverão
observar e adotar fiscalização das normas sanitárias, bem como realizar
advertência, aplicação de multas e sansões estipuladas no presente decreto.
Art. 6° - Fica determinado aos agentes indicados no art. 4º que reforcem a
fiscalização, em todo o município de Jardim do Mulato-PI, no período de vigência
deste Decreto, em relação às seguintes proibições:
I – aglomeração de pessoas;
II – consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação
pública;
Parágrafo Único: O reforço da fiscalização deverá se dar também em
relação ao uso obrigatório de máscaras nos deslocamentos ou permanência em
vias públicas ou em locais onde circulem outras pessoas.
Art. 7º - No caso de descumprimento do estabelecido neste Decreto, as
pessoas físicas e jurídicas ficam sujeitas à aplicação de infrações, sem prejuízo da
adoção de medidas administrativas como a apreensão, interdição, cassação de
alvará e o emprego de força policial; assim como, da responsabilização penal pela
caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código
Penal, bem como os incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n° 6.437,
de 20 de agosto de 1977.
Art. 8° - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto
serão definidos pelo Prefeito Municipal.
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Art. 9º - Ficam suspensas as disposições em contrário enquanto vigorar este
Decreto.
Art. 10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardim do Mulato-PI, 27 de janeiro de 2022.

