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DECRETO Nº 02/2022, 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí/ 

PI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição do Estado 

e Federal, e, ainda, conforme Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado garanti-la; 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Lei Federal nº 13.979 (06 de fevereiro de 2020); 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 

2020, em virtude da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (em público acima 

de 100 pessoas); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, 

em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo Coronavírus, causador 

da COVID-19, caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado 

nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com 

a finalidade de conter a expansão do número de casos em nosso município; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 41.053, de 23 de fevereiro de 2021, 

que dispôs sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO ser imprescindível a união de esforços para buscar 

achatar a curva de casos confirmados e da taxa de ocupação de leitos, 

mobilizando a população com alerta da necessidade de se respeitar 

estritamente as medidas de contenção de propagação do novo Coronavírus 

recomendadas pela comunidade científica nacional e internacional e 

adotadas pelo Estado da Paraíba e seus Municípios; 

CONSIDERANDO que em meio aos desafios e hipóteses que ainda 

cercam a pandemia de Covid-19, está claro que o isolamento social rigoroso 

é a ação mais eficaz para evitar a rápida disseminação da doença e o 

consequente colapso do sistema de saúde, tanto da rede pública quanto da 

rede privada; 

CONSIDERANDO que   a   transmissibilidade   da   COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou 

mesmo em ambientes abertos aglomerados; 

CONSIDERANDO o agravamento do cenário 

epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção 

de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número 

de casos em nosso município. 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1º O presente Decreto dispõe sobre a prorrogação das medidas temporárias e 

às alterações necessárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito Municipal. 

 

Art. 2º Fica declarada a existência de situação atípica caracterizada como Situação 

de Emergência, em Saúde Pública no Município de Juazeiro do Piauí/PI, em razão 

da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), por um período de 20 

(vinte) dias, assim sendo, durante este período: 

 
 

 
§ 1º Cultos e quaisquer cerimônias religiosas, devem limitar-se em até 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade, bem como os estabelecimentos 

comerciais, como supermercados, academias, salão de beleza, manicure e pedicure 



ou qualquer outro estabelecimento de prestação de serviços devem funcionar com 

sua capacidade reduzida a 50% e atendendo a todos os protocolos exigidos pelas 

autoridades de saúde, sendo obrigatório a utilização de álcool 70%, e só sendo 

permitido a permanência nos citados estabelecimentos com a utilização de máscara. 
§ 2º Da mesma forma, fica expressamente proibido a utilização de carros de som, 

paredões ou qualquer outro instrumento barulhento que possa provocar a 

aglomeração de pessoas em via pública. 
§ 3º Os equipamentos de som ou qualquer outro tipo que estejam sendo utilizados 

em situações que contrariem o presente decreto, poderão ser apreendidos pela 

Polícia Militar e encaminhados a autoridade competente para a instauração do 

procedimento cabível. 

§4º Ficam liberadas atividades esportivas, sem público e seguindo todas as medidas 

necessárias de prevenção; 

§5º Bares, restaurantes, trailers, lanchonetes e estabelecimentos similares, bem 

como lojas de conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até às 00h 

de segunda a domingo; 

§6º Fica vedada a realização de festas, eventos, bingos, uso de paredão de som ou 

qualquer tipo de atividade que gere aglomeração, apenas som ambiente do próprio 

estabelecimento; 

§7º Estão proibidas a realização de festividades e eventos que possam causar 

qualquer tipo de aglomeração, públicos ou privados, especialmente eventos pré-

carnavalescos ou carnavalescos, incluindo blocos de carnaval, e a concessão das 

respectivas licenças e autorizações. 

§8º Farmácias, drogarias, serviços de saúde, serviços de imprensa, serviços de 

segurança e vigilância, serviços de alimentação preparada e bebidas exclusivamente 

para delivery ou drive-thru, distribuidora de gás, autoatendimento bancário, 

funerárias, atividades agrícolas agroindustriais, panificadoras e padarias, 

borracharias e oficinas poderão funcionar de segunda a domingo, das 05h às 22h; 

§9º Comércio de gêneros essenciais mercearias, mercadinhos, supermercados, 

lojas de conveniência e de produtos alimentícios, lojas de produtos sanitários e de 

limpeza, lavanderias, hotéis - poderão funcionar de segunda a domingo até às 21 

horas; 

 
Art. 3º Para garantir a observância das normas deste Decreto, fica autorizado o 

uso da polícia civil e militar em ronda por todos os pontos da cidade para cobrar e 

observar o cumprimento dessas medidas, conforme orientação das vigilâncias 

municipais em saúde. 



 
§ 1º O descumprimento às normas aqui estabelecidas, poderá implicar em pena de 

prisão de um mês a um ano, e multa por crime contra a saúde pública, previsto no 

Art. 268, do Código Penal Brasileiro. 

 
Art. 4º O paciente que for notificado como suspeito de Covid-19, deverá permanecer 

em isolamento residencial até a realização dos exames determinados para a 

confirmação ou descarte de possibilidade, devendo retornar ao convívio social após 

a liberação médica, seja por resultado negativo, ou por alta médica em caso de 

confirmação de contágio. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Juazeiro do Piauí/PI, 08 de fevereiro de 2022. 
 

 
 
 

_________________________________ 
JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 


