
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

DECRETO MUNICIPAL N9 054/2021

Estabelece medidas sanitárias de prevenção e
contenção da infecção humana pelo coronavírus, a
serem adotadas entre os dias 27/07/2021 a

11/08/2021, 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 que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a competência concorrente da União,
Estados, DF e Municípios para adotar medidas de política sanitária, como isolamento social, quarentena,
restrição de locomoção e definição de atividades essenciais, em razão da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO as últimas medidas de prevenção e de restrição às atividades sociais e comerciais
estabelecida pelo Decreto Estadual 19.888/2021;

RESOLVE

Art. 15. As medidas sanitárias, de natureza excepcionais, estabelecidas neste Decreto, vigorarão do dia
27/07/2021 a 11/08/2021.

Art. 25. Fica proibido em todo o município de Simões-PI a realização de festas, eventos, 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 ingressos.

Parágrafo Único. Poderão ser realizadas atividades sociais, culturais e artísticas, em ambiente aberto ou
semiaberto, com público máximo de 50 (cinqüenta) pessoas, observado o distanciamento mínimo de 2 (dois)
metros, sem utilização de som mecânico, instrumental ou apresentação de músico.

Art. 32. Nos dias estabelecidos no artigo 12 fica proibida a circulação de pessoas, das OOhs às OShs, em
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os
deslocamentos de extrema necessidade, referentes:
I. A unidades de saúde para atendimento médico ou deslocamento para fins de assistência veterinária ou, no
caso de necessidade de atendimento presencial, a unidades policiais ou judiciária;
II. Ao trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da legislação;
III. A entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco;
IV. A estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos
da legislação;
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