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DECRETO Nº. 008/2022. 

“Dispõe no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita - PI, sobre as medidas sanitárias 

excepcionais a serem adotadas, e dá outras 

providências”. 
 

O Prefeito Municipal de Nova Santa Rita, estado do Piauí, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art. 58, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município de Nova Santa Rita-
PI. 
 

CONSIDERANDO a autonomia dos Municípios para editar atos administrativos 
sobre temas de interesse local e suplementar a legislação estadual ou federal no que couber, 
incluindo nesses casos temas relacionados à saúde; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias de enfrentamento à 

COVID-19 e de contenção da propagação do novo Corona vírus, bem como de preservar a 
prestação das atividades essenciais; 

 
CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do vírus e suas variantes, 

com informações de surgimento de nova cepa, a Variante Delta, muito mais agressiva, já 
confirmada em vários Estados da Federação; 

 
CONSIDERANDO, finalmente, o número expressivo de positivados nos últimos 

dias; 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º - ficam adotas a partir do dia 4 de fevereiro de 2022, no Município de Nova Santa Rita, 
as seguintes medidas: 

1- Bares e restaurantes, trailers, lanchonetes, lojas de conveniência, depósitos de 
bebidas e similares, poderão funcionar desde que obedeçam às recomendações sanitárias do 
Protocolo Específico nº 021/2020, sendo vedada a realização de festas, eventos, dança, música 
ao vivo, paredão de som, apresentação musical e karaokê, sendo permitido apenas som ambiente. 
Cada estabelecimento é obrigado a exigir o comprovante de vacinação, devendo estender a 
exigência a seus trabalhadores e colaboradores. 

 
2 – Estão proibidos eventos como torneios e campeonatos esportivos, vaquejadas, 

bingos, qualquer tipo de competição que gere aglomeração, sendo permitidos apenas jogos-
treinos de futebol sem plateia.  

 
3 – O Poder Público não poderá promover, financiar ou apoiar festividades e eventos 

que possam causar qualquer tipo de aglomeração, em especial festas pré-carnavalescas ou 
carnavalescas, incluindo desfile de escolas de sambas e blocos de carnaval. 

 
4 – Ficam vedadas a realização de festividades e eventos que possam causar qualquer 

tipo de aglomeração, público ou privado. 
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5 – Ficam vedadas a realização de conferências, convenções, feiras comerciais e 
retiros de qualquer natureza. 

 
6 – Será exigido, para fins de acesso ao atendimento presencial nos órgãos e 

entidades da administração pública, comprovante de vacinação contra a COVID-19, ficando cada 
órgão responsável pela fiscalização; 

 
7 – O comprovante de vacinação será exigido dos servidores e empregados públicos, 

ficando cada órgão responsável pela fiscalização; 
 
Art. 2° - Não estão incluídos neste decreto: 

 
a) Farmácias e drogarias; 
b) Borracharias; 
c) Postos revendedores de combustíveis e distribuidoras de gás; 
d) Hotéis com atendimento exclusivo aos hóspedes; 
e) Serviços de comunicação e rádio difusão; 
f) Funerárias e serviços póstumos. 

 
Art. 3º - Fica vedado a circulação de pessoas no horário compreendido entre as 00h00min horas 
e 05h00min horas, a partir de 04 de fevereiro (quinta-feira), até às 05h00min horas do dia 01 de 
março (terça-feira), ressalvadas as situações de extrema necessidade; 

 
Art. 4º - Fica estabelecido que a Vigilância em Saúde do Município, terá poderes de fiscalização 
e de autuação aos infratores das Medidas Sanitárias Excepcionais previstas neste decreto, 
inclusive de convocar reforço junto a Policia Militar do Estado do Piauí. 

 
Art. 5º - O descumprimento das determinações constantes nesse decreto poderá ensejar a 
interdição do estabelecimento e a cassação do Alvará de Funcionamento, além de caracterizar 
crime de desobediência (art. 330, código penal) ou ainda crime contra a saúde pública (art. 268, 
código penal), além das demais sanções administrativas cabíveis. 

 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Rita - PI, aos três dias do mês de 

fevereiro de 2022.  
 
 
 

Heli Marques de Carvalho 
Prefeito De Nova Santa Rita – PI. 

 
 

 HELI MARQUES DE 

CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI 

MARQUES DE CARVALHO:00830345361 

Dados: 2022.02.03 12:53:49 -02'00'
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