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DECRETO N° 15/2021 de 20 de Abril de 2021 

Dispõe sobre a continuidade das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
Coronavírus e dá outras providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO 
TEMPO, Estado Piauí no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020 que dispões sobre as medidas para o enfrentamento de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 
de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade constante de conter a 
disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar o aumento no 
número de casos e internações decorrentes da COVID-19; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado garantindo mediante politicas sociais e econômicas que visem a redução do risco 
de doença e de outros agravos a ao acesso universal e igualitário ás ações para sua 
proteção e recuperação; na forma do artigo 196 da Constituição federal; 

DECRETA 

Art. 1O A continuidade das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, 
no âmbito do Munícipio de Morro Cabeça no Tempo-PI, ficam definidas nos termos deste 
Decreto. 

Art. 2° Fica determinado a obrigatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção facial, em todos os espaços públicos, vias públicas e 
estabelecimentos comerciais e de serviços no âmbito do Município de Morro Cabeça no 
Tempo-PI, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas 
pelas autoridades sanitárias. 

Art. 3" O não cumprimento sujeita o infrator à penalidade de 
multa de R$ 30,00 (trinta reais), se pessoa física, e R$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa 
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jurídica, sem -préjuizo da responsabilidade criminar apurada' pe 
competente. 
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Art. 4° Ficam suspensos até 31 de maio de 2021, eventos de 
qualquer natureza, música ao vivo, som automotivo, funcionamento de casas de shows e 
afins e até 14 de Maio de 2021 jogos esportivos. 

Art. 5° Toda pessoa física ou jurídica que causar, fomentar, induzir, 
instigar, auxiliar ou promover qualquer evento, será penalizada na forma deste Decreto. 

Art. 6° O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o 
infrator à penalidade de multa de, no mínimo, R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo 
de outras sanções previstas na legislação de combate à pandemia. 

§ 1°. A inobservância desse decreto pode acarretar a incidência do 
crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código 
Penal, apurada pela autoridade policial competente. 

§ 2° As multas previstas no art. 2° deverão ser aplicadas em dobro e 
de forma cumulativa, se ocorrer reincidência ou infração continuada. 

Art. 7° Os comércios poderão funcionar desde que respeitados todos 
os protocolos estabelecidas pelos órgãos de saúde. 

§ 1° Restaurantes e lanchonetes deverão funcionar até 21h de 
segunda a domingo. 

§ 2° Bares e distribuidoras de bebidas deverão funcionar :apenas na 
forma de delivery, sem consumo no local. 

Art. 8° Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, 
impõe-se a observância dos protocolos e medidas de segurança de modo a garantir a não 
disseminação do Coronavírus, inclusive: 

I - utilização de máscaras de proteção facial, em todos os 
espaços públicos, vias públicas, estabelecimentos comerciais e de serviços, igrejas e 
similares. 

II- disponibilização álcool em gel 70% a todos os consumidores 
e frequentadores; ' 

III- se possível aferição de temperatura de todos consumidores e 
frequentadores; 

IV- somente serão permitidos a entrada 3 (três) pessoas por vez 
nos estabelecimentos comerciais e deverão respeitar o distanciamento social. 
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§ 1° Quando constatado febre ou estado gripal do consumidor, 
frequentador, colaborador e ou prestador de serviço, deverá ser impedida a sua entrada 
no estabelecimento, orientando-o a procurar o Centro Covid. 

§ 2° A febre de que trata o § 1° deste artigo é caracterizado pela 
temperatura igual ou superior a 37,8 °C. 

Art. 9° Fica autorizada a realização de cultos, missas e rituais de 
qualquer credo ou religião, desde que sejam observados os protocolos de saúde bem 
como o percentual de 30% da capacidade. 

Art. 10° Fica autorizada o funcionamento das academias, desde 
que sejam respeitados os protocolos de saúde, com o fornecimento de álcool e papel 
para limpeza dos aparelhos após o uso, bem como o percentual de 20% da capacidade. 

Art 11° Fica decretado toque de recolher das 21:00h às 05:00h 
no âmbito do munícipio de Morro Cabeça no Tempo-PI, ressalvados os deslocamentos de 
extrema necessidade, desde que justificados. 

§ O toque de recolher não se aplica aos servidores da saúde, que 
estiverem em serviço, bem como membros da Polícia Militar. 

Art 12° Fica temporariamente proibído a entrada e permanência 
de camelõs no âmbito do município de Morro Cabeça no Tempo-PI, sendo permitido 
apenas a entrega de mercadorias no comércio local. 

Art 13° As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de sanções 
administrativas, sem prejuízo de apuração em outras esferas. 

Art. 14° A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto 
será exercida pela Vigilância Sanitária Municipal com o apoio da Polícia Militar. 

Art. 15° Revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Prefeito Municipal 
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