
ESTADO 00 PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

DECRETO MUNICIPAL Ns 012/2021

Estabelece medidas sanitárias de prevenção e
contenção da infecçâo humana pelo coronavírus, a

serem adotadas entre os dias 26/02/2021 a

15/03/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES — PI, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas na Lei Orgânica
Municipal, e:

CONSIDERANDO as disposições constantes do Decreto Estadual ns 19.478/2021 que estabelece nova medidas
sanitárias a serem adotadas para o enfrentamento da covid-19;

CONSIDERANDO o aumento significativo de casos de infecçâo humana pelo coronavírus no mês de fevereiro de
2021 neste município de Simões - PI;

CONSIDERANDO o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a competência concorrente da União, Estados, DF e
Municípios para adotar medidas de polícia sanitária, como Isolamento social, quarentena, restrição de locomoção e
definição de atividades essenciais, em razão da pandemia da COVID-19;

RESOLVE

Art. 12. Fica proibido em todo o município de Simões-PI a realização de festas, eventos, atividades que envolvam
aglomerações, eventos culturais, atividades sociais, bem como, o funcionamento de casas de show e quaisquer tipos
de estabelecimentos que promovam atividade festiva em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes
públicos ou pela iniciativa privada, com ou sem venda de ingresso, entre as OOhsOOmin do dia 26/02/2021 às
QShsOOmin do dia 15/03/2021.

§ 12. Fica Proibido a Feira Livre na data entre as OOhsOOmin do dia 26/02/2021 às QShsOOmin do dia 15/03/2021.

Art.22. Além do disposto no artigo l? deste Decreto fica determinada a adoção das seguintes medidas, entre as
OOhsOOmin do dia 26/02/2021 às QShsOOmin do dia 15/03/2021:

!• Os BARES E TRAILERS. ou estabelecimentos similares, poderão funcionar de segunda à sexta das 16hs às 20hs,
proibido a utilização de som mecânico, ambiente, instrumental e apresentação de músico/artista, devendo fechar
integralmente aos sábados e domingos;

IL Os RESTAURANTES E LANCHONETES poderão funcionar de segunda à sexta até às 20hs, e aos sábados e domingos
EXCLUSIVAMENTE por serviço de entrega em domicílio ou retirada em balcão, não podendo haver consumo no local
do estabelecimento;

III- As ACADEMIAS poderão funcionar de segunda à sexta até às 20hs, ficando proibido o funcionamento aos
sábados e domingos;

IV. A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, limitada aos agricultores residentes neste município, poderá ocorrer
somente aos sábados até as 12hs;
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