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DECRETO Nº 011/2020,                                                            Sebastião Leal  27  de Abril de 2020. 

 

Dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial, 

bem como proibição de aglomerações públicas como medida 

protetiva  adicional  necessária ao enfrentamento da COVID-

19, em todo o território do Município  de Sebastião Leal, , e dá 

outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 64, da Lei Orgânica Municipal, 

- CONSIDERANDO  as recomendações feitas pela OMS, no enfrentamento da Epidemia do COVID-19,  

- CONSIDERANDO  que o Município ainda continua es estado de Calamidade, causada pelo COVID-19 

(novo Coronavírus). 

- CONSIDERANDO o disposto no Decreto  18.947/2020 do Governo do Estado do Piauí 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º - Fica determinado o uso obrigatório de mascara de proteção facial, sempre que  houver 

necessidade de sair de casa, ou quando necessário transitar por vias públicas, ou permanecer em 

espaços onde  circulem outras pessoas, 

 § 1º- a MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, É DE USO INDIVIDUAL, E NÃO DEVE SER COMPARTILHADO  

ENTRE FAMLIARES AMIGOS OU OUTROS; 

§ 2º- Pessoas com quadro de síndrome gripal,  em isolamento domiciliar bem como, quando estiver no 

ambiente da casa, o seu cuidador mais próximo devem continuar usando preferencial  mascara 

cirúrgica, para maior proteção; 

§ 3º- Lojas e comercio cujo funcionamento estão autorizados, os  seus atendentes deverão 

obrigatoriamente esta protegidos com Mascaras e luvas, e deverá exigir do cliente o uso da mascara. 

Art. 2º- A Secretaria Municipal de Saúde, por força deste Decreto fica autorizada a estabelecer normas 

complementares para o melhor cumprimento deste Decreto. 

Art. 3º. Fica estabelecido barreiras sanitárias nas entradas da cidade, visando coibir a entrada, de 

pessoas que não estejam  devidamente protegidas. 
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Art. 4º- Continuam em plena vigência todas as medidas previstas nos decretos 05 e 06/ 2020, até 

ulterior deliberação. 

Art. 5º- O presente  Decreto passará a vigorar na data de sua publicação, e terá os seus efeitos a partir 

de 1º de Maio do corrente ano. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de  Sebastião Leal,  27  de Abril  de 2020. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

Ângelo Pereira de Sousa 
Prefeito Municipal 
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