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DECRETO Nº 014, DE 17 DE JUNHO DE 2020.  

 

 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE LOCKDOWN 

COMO MEDIDA DE ISOLAMENTO SOCIAL 

PARA CONTENÇÃO DO CORONAVIRUS 

(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BOA HORA,  ESTADO  DO  PIAUÍ, 

FRANCIEUDO DO NASCIMENTO CARVALHO, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, em especial, a Lei Orgânica do Município;  

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela 

Organização Mundial da Saúde-OMS; e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional, pela Portaria nº 188/2020, expedida pelo Ministério 

da Saúde;  

CONSIDERANDO o teor dos documentos técnicos expedidos, sobretudo, pelos órgãos locais 

sanitários e de saúde, as recomendações do Ministério Público, e as informações vindas de 

instituições da sociedade civil;  

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública, em exercício de poder de polícia, 

a conformação do direito de particulares com a supremacia do interesse público – conforme 

Lei ordinária municipal (Código de Postura) –, volvendo-se ao caráter coletivo, ao bem-

estar social da comunidade e a incolumidade desta; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal aduz ser “competente o Município 

para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial” (Súmula Vinculante 

nº 38);  

CONSIDERANDO o espraiamento do número de casos confirmados e em investigação 

(Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave), e a constatação do risco iminente 

da proliferação de casos por toda a área do Município: 

CONSIDERANDO que a taxa de isolamento social no Município é uma das menores do 

Estado, quando deveria ser de no mínimo 70% (setenta por cento);  

CONSIDERANDO a necessidade urgente da redução de circulação e aglomeração de 

pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públicos, para fins de contenção da 

pandemia;  

CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de atualização e de consolidação das medidas 

até o momento adotadas. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica vedado a qualquer cidadão a permanência e o trânsito em vias públicas, locais e 

praças públicas, dentro do Município, a partir de 19 de junho até o dia 21 de junho de 2020.  

§1º Para garantir observância deste decreto fica autorizado o bloqueio e interdição de vias e blitz 

fiscalizatória em todos os pontos da cidade, conforme orientação da Vigilância em Saúde.  

§2º A fiscalização do cumprimento do presente Decreto será exercida mediante Força Tarefa de 

Combate ao Coronavírus, que fica criada neste ato, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Saúde, e integração da Vigilância Sanitária com a Polícia Militar. 

 Art. 2º - Ficam excetuadas da vedação prevista no art. 1º as hipóteses de deslocamento por força 

de trabalho, para ida a serviços de saúde ou farmácias, para compra de insumos alimentícios e 

congêneres essenciais à subsistência, bem como para ida a estabelecimentos autorizados a atender 

ao público. 

§1º. Os cidadãos comprovarão por meio de carteira de trabalho, funcional, crachá, contrato de 

trabalho ou qualquer outro documento idôneo o deslocamento em razão de trabalho.  

§2º. Todos os eventuais deslocamentos deverão ser esclarecidos à autoridade pública em caso de 

abordagem.  

Art. 3º - Fica determinada a redução da circulação nos acessos de Boa Hora com Municípios 

vizinhos, de 19 de junho a 21 de junho4 de 2020.  

§ 1º. Fica vedado o acesso e circulação de táxis, Ônibus e transporte por aplicativo de outros 

Municípios, com exceção de retorno de viagem de residentes no município de Boa Hora, desde 

que devidamente comprovada a residência durante a abordagem pelos agentes de fiscalização.  

§ 2º. Fica permitida a circulação de veículos de outros Municípios, desde que vinculados a 

serviços essenciais e atividades que não tenham sido suspensas pelo Município de Boa Hora ou 

pelo Estado do Piauí.  

§ 3º Os trabalhadores e os veículos de prestadores de serviço, que se encontrem na exceção 

prevista no parágrafo anterior, deverão apresentar, quando solicitados: 

I- Para o caso dos trabalhadores: 

 a) declaração do empregador, que confirme o vínculo empregatício, ou liame contratual de 

prestação de serviços e que é necessária a presença do trabalhador para o desempenho de suas 

atividades; 

 b) documento de identidade do trabalhador. 

II - No caso de veículos de prestadores de serviço: 

a) nota fiscal das mercadorias carregadas; b) documento que comprove que o deslocamento tem 

como objetivo a prestação de serviços essenciais, conforme regulamentação federal.  

§ 4º Os cidadãos residentes em Boa Hora e que tiverem se ausentado do Município devem 

apresentar comprovante de residência no retorno ao Município, quando solicitado.  

§ 5º Nenhuma rodovia estadual será objeto de restrição de circulação de pessoas ou veículos por 

conta do presente Decreto, nem haverá qualquer restrição de circulação de pessoas por conta de 

deslocamento para atendimento em serviços de saúde.  
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Art. 4º - Fica suspenso, do dia 19 de junho até o dia 21 de junho de 2020, o atendimento presencial 

ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em funcionamento no 

Município de Boa Hora, inclusive em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres. 

§ 1º Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos do público ao seu 

interior, ficando proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento 

nas portas dos estabelecimentos.  

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos comerciais 

e dos prestadores de serviço, bem como à realização de transações comerciais por meio de 

aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de 

mercadorias em domicílio (delivery).  

Art. 5º - A suspensão a que se refere o artigo 5º deste decreto não se aplica aos seguintes 

estabelecimentos: 

I - Farmácias;  

II - Distribuidores de gás;  

III - Lojas de venda de água mineral;  

IV - Padarias;  

V - Postos de combustível. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, podendo ser revisto, para as 

medidas necessárias, em decorrência de fatos supervenientes no âmbito deste ente.  

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito de Boa Hora, Estado do Piauí, em 17 de junho de 2020. 
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