
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

DECRETO MUNICIPAL N9 049/2021

Estabelece medidas sanitárias de prevenção e
contenção da infecçâo humana pelo Coronavírus, a
serem adotadas entre os dias 06/07/2021 a
26/07/2021, 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 polícia 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 19.798/2021;

RESOLVE

Art. 12. As medidas sanitárias, de natureza excepcionais, estabelecidas neste Decreto vigorarão do dia
06/07/2021 ao dia 26/07/2021.

Art. 22. Fica proibido em todo o município de Simões-PI, a realização de festas, eventos, atividades que
envolvam aglomerações, atividades culturais e sociais, 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, bem como:

I. Atividades de cunho associativo, sindical;

II. Circulação de crediarístas e vendedores ambulantes oriundos de outros municípios, independentemente
do tipo de veículo utilizado;
III. Banhos públicos em açudes, barreiros, barragens, piscinas públicas e similares;
IV. Atividades com grupos de idosos, clube de mães, atividades de oficinas de famílias, serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos;

Art. 32. Nos dias estabelecidos no artigo 12 fica proibida a circulação de pessoas, das 23hs às 05hs, em
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os
deslocamentos de extrema necessidade, referentes:

EDiFICIO RAIMUNDO ARISTIDES DE CARVALHO ÍHl ÜeXarValhC»
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N« MunlCipal
CENTRO - SIMÕES - PI - CEP: 64585-000 CPF: 361.899.953-49

Telefone: (89) 3456 • 1434

EmaH: mtinteiptotfcainiwu^ouHoofc.oom










