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DECRETO N°. 236/2020                           DE 19 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
Dispõe sobre a 

SUSPENSÃO/CANCELAMENTO de 

eventos festivos pelo prazo que 

menciona e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e de acordo com o 

art. 73, III da Lei Orgânica do Município.  

CONSIDERANDO que devido o surgimento de novos casos de pessoas 

contaminadas pelo Coronavírus atualmente em nosso município; 

CONSIDERANDO a situação de isolamento social por qual passa a 

população do município, em virtude da proliferação de novos casos do novo 

Coronavírus;  

CONSIDERANDO o aumento progressivo e exponencial do número de 

casos divulgados oficialmente pelo Consórcio de Imprensa e Ministério da Saúde, 

ao passo que segundo orientações do Sistema de Saúde (SUS), por questões de 

capacidade de atendimento, sequer estão sendo submetidos a testes todos os casos 

suspeitos, priorizando-se aqueles em situação de maior complexidade para fins de 

tratamento; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-

nCoV); 

DECRETA: 

 
Art.1º - Fica proibido a realização de eventos, festas, confraternizações, 

apresentações musicais e artísticas no âmbito do Município Belém do Piauí –PI, até 

o dia 03 de janeiro de 2021. 
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Parágrafo único. Os eventos que fizerem requerimento junto à Vigilância 

Sanitária poderão ser realizados desde que dentro dos protocolos sanitários vigentes 

dispostos no Decreto Municipal nº 211/2020 e deferido pela mesma. 

Art. 2º - Fica determinado a intensificação das medidas sanitárias 

dispostas no Decreto Municipal nº 228/2020 no âmbito dos templos religiosos, 

sendo proibido a realização de demais atividades anterior e se posteriores à 

cerimônia religiosa. 

Art. 3º - As atividades de bares, restaurantes, lanchonetes e pizzarias, 

poderão funcionar desde que obedecendo os requisitos constantes em instrumentos 

legais editado pelo Poder Público Municipal;  

Art. 4º - O descumprimento das medidas indicadas neste Decreto 

ensejará a aplicação das seguintes medidas, cumulativamente: 

 I -multa de 1.045,00 (Hum mil, quarenta e cinco reais), independente de 

prévia notificação;  

II -cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, 

independente de prévia notificação. 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 18/12/2020. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ, 

ESTADO DO PIAUÍ, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2020. 

 

 

Ademar Aluísio de Carvalho 
Prefeito Municipal 

 


