
DECRETO MUNICIPAL N". 048/2020.

Beneditinos-Pl, 22 de outubro de 2020.

Proíbe evenlos que causem aglomeração, e veds o
consumo de bebidas alcoólicas até o lermino deste
decreto, e dd outras providênciat.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENEDITINOS, Estado do Piauí, cidadão JULLYVAN

MENDES DE MESQUITA, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do

Município e.

CONSIDERANDO que por meio,da Portaria n' 188, de 03 de fevereiro de 2020, o

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em

decorrência da lnfecção Humana pelo Novo Coronaürus, o que exige esforço conjunto de todo o

Sistema de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas

proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 1 I de março

do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-I9;

CONSIDERANDO que o Govemo Estadual daerminou pela Decreto n". 19.085 de 07 de

julho de 2020, e Decreto n" 19.278, de 2l de outubro de 2O20;

CONSIDERANDO que a situação, no Município de Beneditinos, encontra-se controlada,

mas em observância a atual situagão do Estado com o aumento significativo de casos de infectados

com o Novo Coronavírus, em algumas regiões, o Prefeito Municipal;

DECRETA:

Art. l'. Ficam proibidas atividades que foÍmem aglomerações a partir da data de assinatura
deste Decreto até o dia 31 de outubro, a saber:

I - Carreatas, passeatas, comícios;

II Eventos públicos e paÍticulares com mais de dez pessoas;

III O consumo de bebidas alcoólicas ern locais públicos;

IV O consumo de bebidas alcoólicas no entomo de estabelecimentos privados como bares
e restaurantes, dentre outros, ficando ressalvado o consumo de bebidas alcoólicas apenas para os

clientes devidamente sentados em cadeiras e acomodados em mesas, respeitando o distanciamento
mínimo de 2 (dois) metros e as demais medidas higienicossanitárias estabelecidas no Protocolo
EspecíÍico n" 021/2020-Serviços de Alimentação e Bebidas em Geral
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Art. 2'. A fiscalização das medidas determinadas no art. I o deste Decreto será exercida pela
Vigilância Sanitária Municipal, em articulação com os serviços de vigilância sanitária Federal e

Estadual, e com o apoio da Polícia Militar.

§ l"Fica determinado aos Orgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalizagão em
relação às seguintes proibições:

Ill - Aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos;

IV - Direção sob efeito de bebida alcoólica.

Aú. 3". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do PreÍ'eito Munici Beneditinos-P ,22 de bro de 2020.

JULLYVAN SQUITA-
-PREF
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