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DECR ETO N " 005, DE 29 de janeiro de 2021.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE !SAIAS COELHO, Estado do Piauí. no uso de suas
atribuições legais, que lh e são conferida s pela Lei O rgânica do Muni cípio;

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal é direito
de todos e dever do Estado. garantido mediante políticas sociais e econô micas que visem à
redução do risco de doenças e de ouu os agraYos e ao acesso uni,·ersal e igualitário às
acções e serv iços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO que Constituição Federal ta mbém se funda na valorização do
uabalho humano e na livre iniciativa em busca do pleno emprego;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), cm 30 de janeiro de
2020, declarou emergência da Saúde Pública de Importância Internacio nal - ESP I1, dado o
grau de avanço dos casos de co ntaminação pelo novo coronavirus, e classifico u sua
contaminação, no dia 11 de Março de 2020, como uma pandemia, cobrando ações dos
governos compaáveis com a gravidade da situação a ser enfrentada;

CONSIDERANDO que a Lei Federal 13.979/ 2020 dispõe, cm seu art. 3º, que para
enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavirus, as autoridades
poderão adotar, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de atos,
estudo ou investigação epidemiológica;

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que vem o Município de
Isaías Coelho se pautando no enfrentamento da pandemia da COV ID-19 desde o seu
inicio, sempre procurando adotar medidas baseadas na ciência e no permanente clialogo
com os mais diversos setores da sociedade civil;

CONSIDERANDO os números mais recentes da COVID-19 obserYados no Estado do
Piauí e no Município de Isaías Coelho- PI. tornando necessária a intensifica ção e,
sobretudo, a conscientização das pessoas para a impo rtância das medidas de isolam ento
social;

CONSIDERANDO que o momento epidemiológico da COV JD-19 no Estado inspira
cuidados segundo as autoridades da saúde, não sendo recomendável a realização de eventos
que possam causar qualquer tipo de aglomeração;

CONSIDERANDO que aglomerações tem correspondido de forma substancial para~
aumento da COV ID - 19;
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CONSIDERANDO que festividades como exemplo as festas carn a\·alcscas gera m

aglomerações e consec1ucntemente facilita a propagação do drus para desenvolvimento da
COV ID - 19;
CONSIDERANDO ainda que as recomendações dos Órgãos Ministeriais como
Ministério Público do Es tado do Piauí, bem como l\linistério da Saúde recomenda que
evite aglomerações;
CONSIDERANDO a identificação de novas cepas da CO\'ID-19 no território brasileiro
e tomando - se por parâ metro a situação caótica do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO as avaliações epidemiológicas realizadas semanalmente pelos órgãos
municipais competentes;
DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado a SUSPENSÃO em todo o Município de Isaías Coelho a
realização de festas ou eventos comemorativos do carnarnl, incluindo prévias carnavalescas
e similares, em ambiente abertos ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela
inicia tiva privada.
Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas especiais para enfrentamento da
COVID-19 no Município de Isaías Coelho até o dia 28 de Fevereiro de 2021, sem prejuízo
de eventual prorrogação;

§ 1ª - Eventos em área de uso comum;
I - Suspensão de quaisquer eventos sociais e corporativos, privados ou públicos, pagos ou
gratuitos, em ambiente aberto ou fechado no Município, na zona rural ou urbana;
II - Proibição de festas em áreas comuns residenciais, de lazer e mistos;

§ 2ª Restaurantes, bares e similares:
I - Fica estabelecimento as restrições do horário de fechamento dos restaurantes,
bares, comércio em geral e similares nas SEGUNDAS-FEIRAS DO MÊS DE
FEVEREIRO (dias 01, 08, 15 e 22), para o horário de 16hs, salvo os serviços
essenciais;

II - Manutenção de restrição do horário para fechamento dos restaurantes, bares e
similares, para o horário de 22h, vedada a utilização de som ambiente, seja através de
musicas ao vivo, som mecânico ou instrumental, salvo as exceções do parágrafo I;
III - O comércio em geral só poderá funcionar até as 16h; salvo os serviços essenciais
que terá suas atividades normais, à exemplo de (posto de combustível, farmácia e
outros).
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IV - Fica Mantida a concessão de ponto facultativos nas repartições públicas no período
definido em Calendário para o Carnaval, especialmente nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro de
2021;
V - A permanência de pessoas em espaços públicos abertos de uso coletivo. como praças,
parques e outros, fica condicionada a estrita obediência dos protocolos sanitários das
Vigilâncias Sanitárias E stadual e Municipais, especialmente quanto ao uso o brigatório de
n1áscaras;

Art. 3º A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida pela vigilância
sanitária municipal, em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e estadual,
e com o apoio da Policia Militar e Policia Civil conforme decreto do Estado nº 19.445 de
26 de Janeiro de 2021;
Art. 3º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Município de Isaías Coelho, 29 de janeiro de 2021.
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