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ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
STRANS - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito

PORTARIA Nº 1 /2020 , DE 07 DE ABRIL DE 2020

O SUPERINTENDENTE da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito –
STRANS, da Prefeitura Municipal de Teresina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei nº
2.620, de 26 de dezembro de 1997, que cria a STRANS e dá outras providências.
CONSIDERANDO o agravamento da crise de Saúde Pública, em decorrência da
Pandemia de doença infecto-contagiosa viral respiratória, causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), já
tendo sido declarado “estado de calamidade pública” pela Prefeitura Municipal de Teresina e pelo
Governo do Estado do Piauí, por meio do Decreto Municipal nº 19.537, de 20.03.2020, e do Decreto
Estadual nº 18.895, de 19.03.2020, respectivamente;
CONSIDERANDO, ainda as normas e orientações federais, o que consta da Lei
Municipal nº 5.499, de 09.03.2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de
Saúde Pública decorrente do coronavírus; do Decreto Municipal nº 19.531, de 18.03.2020; do Decreto
Municipal nº 19.538, de 20.03.2020, alterado pelos Decretos nº 19.539, de 21.03.2020, e nº 19.540, de
21.03.2020, e do Decreto Estadual nº 18.902, de 23.03.2020;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 19.541, de 23.03.2020, em
especial o seu artigo 5º;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer medidas indispensáveis para se
evitar contaminação, restringir o risco e preservar a integridade física e a saúde dos cidadãos em geral;
CONSIDERANDO que o Transporte Público é um serviço essencial;
CONSIDERANDO, por fim, que o feriado da Sexta-Feira Santa e o Domingo de
Páscoa, historicamente, têm uma demanda bastante reduzida e que, neste momento, por recomendação dos
Órgãos de Saúde Pública, mostra-se imprescindível o isolamento social,
FACE A NECESSIDADE de adotar medidas, na área do Transporte Público Municipal,
para enfrentamento à Pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências,
RESOLVE:

Art. 1º Fica suspenso o funcionamento do Transporte Público Municipal (ônibus), na
cidade de Teresina/PI, nos dias 10.04.2020 (Sexta-Feira Santa) e 12.04.2020 (Domingo de Páscoa).
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Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Gabinete do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito.
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)
Weldon Alves Bandeira da Silva
(Superintendente)
Referência: Processo nº 00077.007030/2020-04
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