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Decreto nº 059, de 19 de outubro de 2020. 

“Determina as medidas excepcionais 

voltadas ao enfrentamento da grave 

crise de Saúde pública decorrente da 

COVID-19 e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA/PI, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 64 inciso VI da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela organização Mundial de Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), bem como a 

Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da 

Portaria nº 188/GM/MF, de 03 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal nº 

7.616, de 17 de novembro de 2011;  

CONSIDERANDO o estabelecimento das medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, por 

meio da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020;  

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO nº 036, de 11 de maio de 2020, do Presidente 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) com recomendações para a adoção, em casos 

críticos de avanço da doença e de ocupação de leitos de UTI, de medidas que garantam 

pelo menos 60% da população em isolamento social, podendo chegar a medidas mais 

rigorosas de contenção comunitária ou bloqueio; 

CONSIDERANDO que o Piauí é o único estado da Federação que registra alta na 

média móvel de transmissão e de mortes por Covid-19, tendo como possível causa as 

aglomerações em campanhas políticas; 

CONSIDERANDO a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre 

saúde pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), especialmente no combate 

à Covid-19, consoante referendo da medida cautelar deferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6341; 

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 05/2020, da Promotoria de Justiça de Elesbão 
Veloso, que “RECOMENDA AOS PREFEITOS, dentro do Poder de Tutela à saúde de 
que dispõem que BAIXEM DECRETO PROIBINDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
DE CAMPANHA ELEITORAL QUE TENHAM POTENCIAL DE AGLOMERAÇÃO 
PELOS PRÓXIMOS 15 (QUINZE) DIAS, como tentativa de conter citada onda de 
contaminação”; 
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CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus no Município de Barra D’Alcântara/PI, especialmente na Zona Rural; 

CONSIDERANDO os festejos religiosos do município entre os dias 23 de outubro e 2 

de novembro, bem como os demais eventos religiosos neste período; 

CONSIDERANDO que os eventos de campanha eleitoral têm grande potencial de 

disseminação do vírus neste município, que não possui leitos de UTI; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º. Fica determinada a suspensão, a partir das 18h de 19 de outubro de 2020 até 

18h de 03 de novembro de 2020, como tentativa de conter a segunda onda de 

contaminação pelo coronavírus (COVID-19): 

 I – de eventos de campanha eleitoral, especialmente reuniões e carreatas; 

II – de todos os eventos religiosos presenciais com mais de 10 (dez) pessoas;  

III - de todas as atividades em bares, academias e casas de espetáculo;  

IV – de todas as atividades de restaurantes, salvo delivery; 

V - de eventos esportivos e culturais; 

VI – das atividades comerciais de produtos não essenciais à comunidade, podendo, no 

entanto, funcionar o comércio de produtos em geral pelo serviço de entrega em 

domicílio; 

VII - de montagem de barracas em locais públicos e de aglomeração de pessoas, 

inclusive na comercialização de animais. 

 Art. 2º. A fiscalização deste decreto será realizada pela Vigilância Sanitária Municipal 

e pelo Grupamento de Polícia Militar (GPM) no Município. 

 §1º A Secretaria Municipal de Saúde deverá compor a equipe e escala de trabalho 

para a realização de exames, aferição de temperatura corporal e detectar sintomas de 

possíveis infecções por coronavírus dos passageiros que estejam adentrando o 

Município. 

 §2º Para fins de controle de fluxo, fica determinado o registro de todos os passageiros 

que adentrarem o Município nessas condições, anotando qualquer ocorrência de 

sintomas que sugiram infecção pelo coronavírus.  
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§3º Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização em 

relação às seguintes proibições: 

I – aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos;  

II – direção sob efeito de bebida alcoólica. 

 

Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar os atos normativos 

complementares necessários à execução deste Decreto. 

Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município, ressaltando-se que, 

de início, tais medidas serão mantidas até 3 de novembro de 2020.  

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor em 19 de outubro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra D’Alcântara, 19 de outubro de 2020.  

 

_____________________________________ 

Francisco Claudison de Brito Sousa 
Prefeito Municipal 

CPF. 770.760.793-72 
 

Numerado, registrado e publicado o presente Decreto aos dezenove dias, do 
mês de outubro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a Lei Orgânica do Município.  

 
Vilma Maria Rodrigues da Silva 

Secretária Municipal de administração 
CPF. 420.485.243-20 
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