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Decreto nº 027/2020                                                                         Pio IX, 14 de maio de 2020. 
 

 
Intensifica as medidas de isolamento social no 
âmbito deste Município em razão da Pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) e adota outras 
providências. 

 
 

 
A Senhora REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA, Prefeita Municipal de Pio IX - 

PI, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 

da Constituição Federal;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de manter as medidas preventivas urgentes para promoção 

da saúde pública e proteção da paz social unido a situação emergencial causada pelo COVID-19; 
 

CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade à política de isolamento social até 

então praticada e que vem se mostrando eficaz no enfrentamento da pandemia; 
 

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão 

constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu 

legítimo poder de polícia para a proteção das garantias e direitos constitucionais, adotando as 

ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;  
 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social da 

população durante o período excepcional de surto da pandemia, sendo já senso comum, inclusive 

de toda a comunidade científica, de que esse distanciamento constitui uma das mais importantes e 

eficazes medidas de controle do avanço do vírus;  
 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de medidas mais restritivas, devendo, ainda, haver 

compreensão de todos quanto aos riscos efetivamente corridos, bem como a adesão do 

isolamento social, ficando a cargo do Poder Público as providências necessárias para a 

observância das medidas; 
 

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas por meio de delivery, bem como em 

mercados, supermercados e mercearias a partir de zero hora de sexta-feira até meia-noite do 

domingo. 
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Art. 2º - Fica determinado o fechamento de parte dos serviços considerados essenciais nas 

sextas-feiras e sábados, somente permanecendo abertos os seguintes estabelecimentos: 
 

 

I – Mercado, Supermercado e Mercearia; 

II – Farmácia; 

III – Panificadora; 

IV – Estabelecimentos que prestem, apenas, os serviços de delivery, exceto venda de bebidas 

alcoólicas; 

V – Borracharia; 

VI – Posto de Combustível.  

 

Parágrafo único. Aos domingos poderão permanecer em funcionamento apenas as Farmácias. 

Art. 3º - Todos os estabelecimentos deverão permanecer com todas as medidas de controle e 

cumprimento de protocolos já determinados em decretos anteriores e vigentes.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até ulterior 

deliberação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

  

 

                                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 14 de Maio de 2020. 

 
 
 
 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 
Prefeita Municipal 
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