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"Dispõe sobre noüas medidas de combate e

enÍTentamento ao Couid-19, uisando a dimÍnuição da
propagação do nouo coronauíras no municípío de
Francísa Macedo, e dá outras prouidências."

O PR.E,FEITO MUNICIPAL DE FRÂNCISCO MACEDO, ESTADO DO PIAUÍ, SOb

uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Muuicípio;

CONSIDERANDO o estado do Piauí voltou a registrar um aumento do número de casos

positivos do novo C.oronaüms, com riscos de produzir danos à saúde da coletividade;

CONSIDERANDO a Portaria no 188/2o2o, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a

Declara@o de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da infec@o huma[a pelo novo coronaürus (zorg-uCoV);

CONSIDERANDO que o município a Secretaúa Municipal de Saúde voltou a registrar um

aumento do números de casos positivos no município de Francisco Macedo;

DECRETA:

Art. ro Este Decreto estabelece, sem prejuízo daqueles já estabelecitlas e em ügor, nolas

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente da infec@o humana pelo Novo Coronaürus (COVID-I9), no âmbito do Município

de Francisco Macedo, pelo peúodo de r5 dias, a partir de z6 de outubro de zozo.

Art. zo - Fica limitaalo o horário de funcionamento de bares e demais pontos de

comercializa@o de bebidas alcoólicas até às zz:oo horas.

DECRETO No 3gl2o2o, DE z6 DE OUTUBRO DE 2o2o.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde - OMS reconheceu o estado de

pandemia pelo Coronaúrus;
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Art. Bo - Fica mantida a suspensão das aulas presenciais, sendo que as aulas seguirão na

modalitlatle de ensino a distância através de aulas remotas e entrega de atiütlades para os

alunos.

Art. 4() Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data da sua

publica@o.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Macedo -PI, z6 de outubro de zozo.
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