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ESTADO DO PIAUf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAU( 
C NPJ (MF): 0 1.612.754/0001-65 
E - mail: prcfcib.Jramunicipaldccampolá.rgo@outJook.com 

DECRETO n º006/2021, ;/e 04 ;/e Março de 2021. 

Oít;J>i:ie sobl'e a$ med.lda.t s.anitAria!I a $en!!rt111 

ad01ada..s a panir da.s 24h do dia .S a1é &.$ S h d ai 
rrtflnh l do dh11 1 S de mo.rço de 2021 . voh.ada.s para. 
o e:n.lh::n1;w.mc.n to dn COVlO- 19 no Mu1ticípio dei 
Campo LMgo do Pio.ui- PI . 

O PREFEITO DO MUNICWIO O E CAMPO 1..ARGO DO PlA i - Pl. no uso d..,,_ 
atribuições que lhes sao con.f"c:ridas pela Con stituiçao Federal. Constitu.içao Estadu.al e Lei 
Orgânica d o Munic-ípio. e 

C ONS .lDE RANDO a avaUoç.Bo epidemiológica e a.s recomendações do CQm _itê científico, 
apresentada.~ nl'I reunião do Centro de Operações Emergcnciais em Solide Públíco do Estado do 
Pia.ui - O E/PI do dia 3 de março de 20·21 ; 

C O S LDERANDO a cx.pcd.ição do Occ-rcto nº l 9 .494 ~ de 03 de murço de 202 t . pelo Governo 
do Estado do Piauí que altera o Decreto aº l 9 .462, de l 8 de fevereiro de 202 1, pm-u dispor .sobre 
as mcdi,;L,~ sanitárias a serem adotadas a partir cfa!ji 24 h do dia .5 até as .5 h da manhã do dia I 5 de 
março de 202 1. voltodas paro o co..trcntamcnc·o da COVID- J 9: 

C O S IDERANDO n necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas no Município de 
Campo Largo do Piau..l ... P l . visando o cnCrentarocnto da COVI.D-19 e o risco ioliocotc do 
esgotum.enco do Sist·erna de Saúde no Estado do Piou.f; e 

C O S IDERA.NDO a necessidade de intensificar as medidas de conteoçao da propogaçAo do 
novo coronavirus e preservar a prcscaç.ilo de serviços du.s atividades essenciais no Município d e 
Campo Largo do Piauí - PI , 

DECRETA: 

Art . 1 ° Fica proibida.. em codo o Município de Compo LOl'80 do Pioul- PI. o rcalizoç o de festas 
ou cvencos. cm ambientes abertos ou fechados.. promovidos por en.tcs púbUcos ou pela iniciativa 
privada,. das 24h do dia S às Sh da manhã do dia l .S de março 202 l. 

An . 2º A lém do disposto no urt .. 1° deste Decreto, ficu detenniuodo a adoç4o dos seguintes 
medi~: 

l - fic.arão sw.--pen.s.as as atividádeg que envolvwn ag.l.ome:roção. eventos c ulturais .. atividades 
esportivas e sociais, bem como o funcion amento de boates~ Cásàs de show$ e qutúgquer tipos dei 
es:tnbclecimcntos que promovmn atividades fc:!ii;-tiVH.!j,:, C'ITI ~paço pllb1ico o u privàdo~ ern 
ambience feebado ou aberto. com ou sen, venda de i.ngresso: 

11 - b~es. restaurantes, traiters,. lanc h o netes., ba:JTacas de praia e cstabclccimen:tos sú:n.i.larcs 
bem como lojas de cooveni~11cia e depósitos de bebidas. só poderão runcion ar a té as 2 l h , 
ficando vedada a promoç:Jlo/reali:zaç!lo de festas. e-vemos. con&ntern.fUç6es, dança o u qualquer 
atividade que geTc ª_ glom crnçilo. seja no estnbcle<.;mento. seja no seu entomo; -~ 

Ili - o com=io em gemi poderá fw,cionar somente "'é as 17h; ~ '- , 

lV - n penn.anência de pessoas cm espaços públicos abertos d e uso coletivo .. como parques,. 
praças, praías e o utros,. fica condicionada à estrita obedii!neia aos protocolos específicos de 
medidas hig.iêJÚcossanitárias das VigiJiincios Sanitárias Estadual e Municipal. especialmente: 
quanto ao uso o brigatório d e 1nâscarn.s e ã delimitação d e horário determinada pelo art. 3° deste 
Decreto; 

V - os ôrgãos da Administração Pública f-.mcionarik>. pref(.."TenCi.almentc:, por modelo de telei 
trabalho, mantendo contingente de 30°/4 (trinta por cento) de servidores cm atividade presencial. 
com exceção d os serviços de saúde. de segurança pública e daque les considerados esseoeiais. 

§ 1 ° o horário definind o no inciso li, d o caput deste artigo, bares e restt1urantcs podc.."Tão, 
fu.ncíonar com a utili zação de som mecânico, instrumental ou apresentação de músico. desde 
que não gerem aglomeração. 

§ 2º As medidas detenninadas neste artigo deverão vígorar do dia 5 ao dia 15 de março de 202 1. 

An. 3° Fica veda~ no horário compl'"eendido entre as 22h e as 5h, a circulação de pe...;;.soas em 
espaços e vias públicas. ou cm espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados. 
os deslocamentos de extrema necessidade referentes: 

1 - a unidades de saúde para atendimento módjco ou de:s.locame.nto para fins d e assistêncía 
veterinária ou. no caso de necessidade de atendimento presencial, a unidades policial ou 
judiciária; 

li - ao trabalho em atividad es essenciais o u estabelecimentos autori zados a funcionar na fonna 
da legislação: 

Ili .. a entrega d e bens essenciaís a pessoas do grupo de risco; 

1V - a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamen to esteja 
autoriz.ado nos tern1.os da legis lação; 

V - a outras atividades de n atureza anàloga ou por o utros motivos de fOTÇ,3 maior ou 
n ecessidade impreterivel, desde que devidamente just ificados. 

§ 1 º Para a circuJaçao excepcional autorizada na fonna d os incisos do caput d este artigo, 
deverão as pessoas port·ar docwnento ou declaraçi[o subscrita demonstrando o enquadramento 
da s ituação especifica na exceção inf"onna~ .admitidos outros meios idôneos d e prova.. 

§ 2° As medida~ determinadas neste artigo devt..--rtlo vigor.ar a partir da publicação deste Decreto 
até as 5h da manhã do dia 15 de março de 2021 . 

Art . 4° os finais de semana. ficar-Ao su spen.so.s. coei.os os serviços., com cxccçio dos seguintes 
serviços considel'"ados essenciais: 

1 - mercearias. mercndinhos., mercados,. supermercados. hipermercados. padarias e produtos 
a l imentícios~ 

li - farmácias~ drogarias, p rodutos sanitários e de lim.peZCI.'., 

111 - oficinas mecânicas e borracharias~ 

IV - lojas de conveniência e de produtos alimentícios. situadas em rodovias e BRs, na zona 
rural ; 

V - hotéis., com atendimento exclusivo dos hóspedes; 

VI - distribuidoras (ex.clus i. vamcnte para recebimento e annaz.cnlllncnto de cargas) e 
transportadoras; 

VII - serviços de segurança pública e v ig-ilância; 

VIII - serviços de alimentação preparada e bebidas exclusivamente para sistema de delivery ou 
drive-llvu; 

LX - serviços de telecomunicação, processamento de dado~ call center e impren~ 

X - serviços de urgência e emergência, hospitais, laboratórios~ sCTViços radiodiagnósticos; 

XI • serviços d e saneamento bãsico, transporte de passageiros. energia e létrica e funerários; 

XII - agricultura. pecuária e c><trarivismo. 

XIII - atividades religiosas. CQm públiCQ limitudo n 30% (lrintn por cento) da capacidade de 
templos e igrejas. 

§ 1° o perfodo definido no caput deste artigo. fica determinado que: 

l - será vedado o conswno d e alimentos e bebidas no local do próprio estabelecimento; 

li - nos hotéis. as re-feições serão fornecidas e-xclusivameme por meio de serviço de quarto; 

111 - nos estabelecimentos e atividades cm funcionamcnlo, é obrigatório o controle do fluxo d e 
pessoas, de modo a impedir aglomerações; 

IV - os serviços públicos de saneamento básico. trwlSpOrte de p assageiros, energia e létrica, 
forneci mento de água potável, funerários. telecomunicaçõe~ segurança púbLica e coleta. de 
resíduos deverão funcionar observando as determinações higienicossanitárias expedidas para a 
contenção do novo coronavirus; 

V - os e s tabelecimentos e atividades d evem cumprir integralmente os Protocolos de 
Recomendações Higienicossanitárias para a Contenção da COVlD-19 e><pedidos pela Secretaria 
de Estado da Saúde do Piauí / Diretoria de Vigilância San.itária do Piaui, Secretaria Municipal 
de Snúde de Campo Largo do Piaul- PI e pubfü:ados em unexo aos Decretos Estaduais e 
Municipais. 
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li • a partir das 24h d o dia 12 até as 5h da manhã do dia 15 d e março d e 2021. U 
Ar1. 5º A fiscal.1uação das medidas detenrunadas ue-ste Decreto será exercida de íonua ostensiva 

pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal, com o apoio da Policia Militar e da Polícia 
Civil e da Guarda Municipal, onde 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 detenninado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização, em todo o 
Estado, no período de vigência deste Decreto, em relação às seguintes proibiç&s: 

1 - aglomeração de pessoas; 

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

III - direção sob efeito de álcool; 

IV - cirçulação de pessoas no horário compreendido entre as 22h e as Sh, que nio se 
enquadrem nas exceções previstas nos incisos I a V do caput do art. 3° deste Deaeto. 

§ 3° O reforço da fiscalimção 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. 

§ 4 ° O Poder pÍlblico não poderá financiar ou apoiar eventos no período de vigência das 
restrições impostas por este Decreto. 

Art. 6° A fiscalização das medidas adoladas neste IJeçreto será exercida pela Vigilância. 
Sanilária Municipal, com o apoio da Policia Militar e da Policia Civil. 

Art. 7° A Secretaria de Saúde do Município de Campo Largo do PiauJ- PI e a Diretoria de 
Vigilância Sanitária poderio estabelecer medidas complementares às determinadas por este 
Decreto. 

Art. 8" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiç&s em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Muaidpal de Campo Largo do Piauí- PI, 04 de março de 2021. 

-~ÃO 
Prefeito~ ~o do Piauí - PI. 


