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DECRETO N2 026/2020, DE 21 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação, até dia 07 de
junho de 2020, das medidas sanitárias
previstas no Decreto Municipal n°
02312020, de 04 de maio de 2020, em
todo território do município de Vila Nova
do Piauí-PI, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia da Covid-19, e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ, Estado do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, em especial o art.80, IV, na Lei Orgânica do Município, e:
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância
internacional pela OMS em janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pela
COVI D-19;
CONSIDERANDO o estabelecimento das medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19,
disposto na Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; regulamentada pela Portaria
n o 356 GM/MS, de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 18.984/2020, 20 de maio de 2020, que
prorrogação e vigência do Decreto n 2 18.901, de 19 de março de 2020, do Decreto n 2
18.902, de 23 de março de 2020, do Decreto n 9 18.913, de 30 de março de 2020, e do
Decreto n 2 18.947, de 22 de abril de 2020, visando combater a COVID-19.
CONSIDERANDO os Decretos Municipais n 2 012/2020, 016/2020, 019/2020,
020/2020, e 023/2020, que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19, bem como declara
estado de calamidade pública, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir e agilidade e fornecer a resposta
rápida à Emergência em Saúde Pública de Importância internacional (ESPIN);
CONSIDERANDO a Decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n°6.341 que, em
interpretação conforme à Constituição ao § 99 do artigo 32 da Lei n 2 13.979/2020,
reconheceu a atribuição de cada ente da Federação para dispor sobre os serviços públicos e
atividades essenciais e medidas sobre saúde;
CONSIDERANDO a Recomendação PGJ-PI n° 03/2020, da Procuradoria Geral de
Justiça do Estado do Piauí, que tem por objeto a necessidade de observância, pelos
municípios, das normas estaduais que determinam a suspensão de atividades comerciais e
prestação de serviços como forma de combate à pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2,
causador da Covid-19;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 18.984/2020, 20 de maio de 2020, que
prorrogará a suspensão das atividades comerciais no Estado até o dia 07 de junho de 2020;
DECRETA:
Art. 1. Fica prorrogação da suspensão das atividades comerciais em todo o
território do Município de Vila Nova do Piauí-PI, até dia 07 do junho de 2020.
Art. 2. Fica determinada a prorrogação da suspensão das atividades coletivas ou
eventos realizados pelos órgãos públicos ou entidades da administração pública municipal
direta e indireta que impliquem aglomerações de pessoas até o dia 07 de junho de 2020.
Art. 32• Fica prorrogada a suspensão de banhos em barragens e visitas a locais
turísticos com o objetivo de evitar aglomerações e circulação de pessoas, por questão de
saúde pública, até o dia 07 de junho de 2020.
Art. 42• Permanecem em vigor os Decretos Municipais n 9 012/2020, 016/2020,
20/2020, e 023/2020, que tratam de medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da Covid-19.
Art. 59 Serão observadas, de forma complementar, as disposições previstas nos
decretos e atos normativos do Governo do Estado do Piauí.
Art. 6. O Comitê de Gestão de Crise, a vigilância sanitária do município e as
Forças de Segurança serão os órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento das
obrigações constantes neste Decreto.
Art. 79• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-e. Cumpra-se
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Gabinete do Prefeito de Vila Nova do iau1í2íí de4naio de 2020.
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