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DECRETO MUNICIPAL Nº 28, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

Dispõe sobre as medidas sanitárias de quarentena e 

isolamento a ser adotadas a partir do dia 10 de junho, 
até o dia 21 de junho de 2021, voltadas ao  enfrentamento 

do COVID-19 . 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Estado do 

Piauí, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 74, inciso III, da Lei Orgânica 

Municipal e, tendo em vista a Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

 

CONSIDERANDO o aumento do número de casos de infecção e reinfecção por 

COVID-19 no Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas, 

visando o enfrentamento da COVID -19; 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este decreto estabelece medidas para enfrentamento contra a 

disseminação do COVID-19 nos limites territoriais do Município de Monte Alegre do 

Piauí durante o período de 10 de junho de 2021 a 20 de junho de 2021. 

Art. 2° Fica suspenso, no Município de Monte Alegre do Piauí-PI, o 

funcionamento de: 

I - Academias, clubes e estabelecimentos similares; 

II - A prática de atividades esportivas coletivas em espaços públicos ou privados 

abertos ao público que promova aglomeração. 

Art. 3º No período de isolamento previsto neste decreto, de segunda-feira a sexta-

feira, manter-se-ão em funcionamento, das 07h às 19h, os seguintes estabelecimentos: 

I - Supermercados, mercadinhos, mercearias e congêneres, limitado o atendimento 

a 30% da capacidade normal, desde que seja respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 m 

nas filas, disponibilizado álcool líquido ou em gel e uso obrigatório de máscara; 

II - Estabelecimentos bancários, lotéricas e congêneres, desde que seja respeitado 
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o distanciamento mínimo de 1,5m nas filas, disponibilizado álcool líquido ou em gel e uso 

obrigatório de máscara. 

§1º Após o atendimento nos estabelecimentos previstos neste artigo, é vedada a 

aglomeração de pessoas nas imediações destes estabelecimentos.  

§2º Templos, igrejas e demais instituições religiosas, poderão funcionar com 

limitação a 30% da capacidade, sob uso obrigatório de máscara, desde que seja 

respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 m e disponibilizado álcool líquido ou em gel; 

Art. 4º Os empreendimentos do ramo de Restaurantes, trailers, pizzarias, 

lanchonetes, bares, sorveterias e estabelecimentos congêneres seguirão as seguintes 

medidas: 

I - De segunda-feira a Sexta-feira, de 07h às 19h, poderão funcionar sob as 

seguintes restrições: 

a) Limite de 30% da capacidade total de mesas; 

b) Limite de 2 (duas) pessoas por mesa; 

c) Distância mínima de 1,5 m entre as mesas; 

d) Disponibilização de um recipiente com álcool, líquido ou em gel, por mesa; 

e) Proibição de som, mecânico ou ao vivo; 

II – Das 19h às 22h, o comércio de alimentos e bebidas somente poderá ocorrer por 

meio de serviços de entrega (delivery), vedada em qualquer caso, o atendimento presencial 

de clientes nas dependências do estabelecimento, devendo os pedidos de encomenda 

ocorrer por vias telemáticas como ligação, whatsapp e congêneres 

 

Art. 5º Nos finais de semana, mercados, mercearias, supermercados e congêneres 

poderão funcionar: 

I – nos dias de sábado somente de 07h às 16h; 
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II - nos dias de domingo somente de 07h às 13h 

Art. 6º Nos dias de sábado e domingo, restaurantes, depósitos de bebidas, trailers, 

pizzarias, lanchonetes, bares, sorveterias e estabelecimentos congêneres funcionarão 

exclusivamente por serviço de entrega (delivery),  proibido o atendimento presencial de 

clientes nas dependências do estabelecimento, devendo os pedidos de encomenda ocorrer 

por vias telemáticas como ligação, whatsapp e congêneres 

Art. 7º Farmácias, Postos de combustíveis, Borracharias e Oficinas Mecânicas 

poderão funcionar das 05h às 22h, em quaisquer dias da semana, respeitadas as seguintes 

medidas de prevenção:  

I - distanciamento mínimo de 1,5 m, inclusive em filas; 

II – uso obrigatório de máscaras; 

III – higienização com sabão ou álcool, líquido ou em gel. 

Art. 8° Fica mantido, durante o isolamento social rígido, no Município de Monte 

Alegre do Piauí-PI, o “toque de recolher”, de 23h às 05h, em todos os dias da semana. 

Parágrafo único. A circulação de pessoas será permitida apenas em casos de 

urgência e emergência de saúde pública e demais ocorrências de caso fortuito e força 

maior. 

Art. 9° As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contágio 

pela COVID-19 deverão permanecer em confinamento obrigatório no domicílio, em 

unidade hospitalar ou em outro luga r determinado pela autoridade de saúde. 

§1° A inobservância do dever estabelecido no caput deste artigo, importa em 

infração a determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação 

de doença contagiosa, observado o tipo previsto no art. 268 do Código Penal, sob pena de 

detenção de 1 mês a 1 ano e multa. 

§2° Em flagrante delito, a força policial poderá ser empregada para promover o 

imediato restabelecimento do confinamento obrigatório, sem prejuízo da aplicação de 

diligências cabíveis. 
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Art. 10 Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, 

deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o 

funcionamento seguro da respectiva atividade. 

§1° Constatada qualquer infração do disposto no “caput”, deste artigo, será o 

estabelecimento autuado pelo agente de fiscalização e advertido de irregularidades 

cometida a fim de que não mais se repita, podendo haver a suspensão das atividades e 

aplicação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

conforme os valores      previstos na Legislação Municipal e nas demais vigentes. 

Art. 11 Na fiscalização e aplicação das medidas de controle estabelecidas neste 

Decreto, as autoridades públicas competentes deverão, prioritariamente, primar por 

condutas que busquem a sensibilização e a conscientização da comunidade quanto a 

importância das medidas de isolamento e distanciamento social. 

Art. 12 Será instituída barreira sanitária nos limites da zona urbana de Monte 

Alegre do Piauí. 

Art. 13 Ressalvado os órgãos públicos da saúde, os demais órgãos municipais 

funcionarão apenas sob expediente interno, vedando-se o atendimento ao público. 

Art. 14 Revogam-se o Decreto nº 27, de 10 de junho de 2021 e quaisquer 

disposições. 

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Monte Alegre do Piauí, 10 de junho de 2021. 

 

 

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 


