
ESTADO DO PIAuf

PREFEITUIRA MUNICIPAL DE SIMOES

DECRFTO MUNICIPAL N9 017/2021

Altera a reda€ao do Disposltivo do Decreto Municipal
N9 014/2021 e da outras providenclas.

0  PREFEITO MUNICIPAL DE  SIM6ES -Pl,  no  uso  de suas atribuic6es  legais,  em  especial as contidas  na  Lei  organica
Municipal,  e:

CONSIDERANDO  as  disposi¢6es  constantes  do  Decreto  Estadual   n9   19.478/2021  que  estabelece  nova   medidas
sanitirias a serem adotadas para a enfrentamento da covid-19;

CONSIDERANDO  o  aumento  significativo  de  casos  de  infeceao  humana  pelo  coronavirus  no  mss  de  fevereiro  de
2021 neste municipio de Sim6es - Pl;

CONSIDERANDO o Supremo Tribunal  Federal  -STF  reconheceu  a  competencia  concorrente  da  Uniao,  Estados,  DF  e
Municipios para adotar medidas de policia sanitaria, como isolamento social, quarentena,  restric5o de locomoc5o e
definicao de atividades essenciais, em razao da pandemia da COVID-19;

RESOLVE

Art. 19.  0 artigo 59 do Decreto supramencionado passa a ter a seguinte redac5o: A partir das 21h do dia 18/03/2021
ate as  24h  do dia  20/03/2021  s6  poder5o funcionar as  seguintes atividades consideradas  essenciais,  no  horario de
07h as i7h:

I.    Mercearias, mercadinhos, mercados e supermercados;
11.   Hot6is, pousadas, pens6es e estabelecimentos de hospedagem;
Ill.  Servicos de seguranca  ptiblica  e vigilancia;

lv.Servi¢os   de  comercializac5o  de  alimenta¢ao  preparada   e   bebida,   exclusivamente   par   meio  de  entrega   em
domicilio e retirada em balcao;
V.  Servi€os de saneamento b5sico, transporte de passageiros, energia el6trica e funer5rios;
Vl.     Agricultura, pecuaria, extrativismo e indListr.ia;

Vll.    Bancos e lot6ricas;

Vlll.         oficinas mecanicas;

lx.  Lojas de produtos para animais;
X.   Mercados de carnes;
Xl.  Frigorificos.

Art. 2g. Mantem vigente todos os demais dispositivos do Decreto N9 014 de 15 de Mar€o de 2021.

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaeao.

Art. 49. Revogam-se as disposi¢6es em contrario.
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Sim6es -Pl,18 de marco de 2021.
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