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Dispõe sobre a continuidade das medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavirus 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 pata o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavirus 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: 

DECRETA 

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

Art. 2° Ficam suspensos até 05 de abril de 2021, eventos de qualquer natureza, 
música ao vivo, som automotivo, funcionamento de casas de shows e afins. 

Art. 3° Poderão funcionar comércios em geral desde que respeitados o horário de 
funcionamento de segunda a domingo até as 19h. 

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

§ 2° Bares e distribuidoras de bebidas deverão funcionar apenas na forma dc 
delivery, sem consumo no local ,sendo de segunda a quinta até as 20h e sexta, sábado e domingo até as 18h. 

Art. 5° 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 Coronavirus, 
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; 
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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 sistema de saúde. 

2° A febre de que trata o 5 1° deste artigo é caracterizado pela temperatura igual ou 
superior a 37,8 °C. 

Art. 6 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. 7 Fica decretado toque de recolher das 21:30h 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. 8 As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
j~revistas neste Decreto, sob pena de sanções administrativas, sem prejuízo de apuração em outras esferas. 

Art. 9 A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida pela 
Vigilância Sanitária Municipal com o apoio da Polícia Militar. 

Art. 10 Revogadas as disposições em contrário. 

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

A 

Prefeito unicipal 
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