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DECRETO N° 22/2021, DE 19 DE ABRIL DE 2021 

 

Altera o Decreto nº 21/2021, publicado em 20 de 

abril de 2021, que versa sobre medidas sanitárias 

excepcionais a serem adotadas do dia 20 ao dia 30 

de abril de 2021, no âmbito do Município de Pio 

IX – PI, voltadas para o enfrentamento da Covid-

19, para considerar Templos Religiosos e 

Academias/Atividades Físicas como atividades 

essenciais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO IX, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a doença causada pelo Coronavírus 

(COVID-19), e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde;  

 

CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-

19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional 

(ESPII);  
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CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que 

estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-

19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que 

regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, 

sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional 

e tendo em vista a classificação da situação mundial do Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO que a situação de emergência e de calamidade pública 

no Estado do Piauí e em especial no Município de Pio IX, atualmente, tornou 

necessária a expedição de novas medidas sanitárias destinadas ao 

enfrentamento da COVID-19;  
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CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento da gestão 

administrativa do Município de Pio IX no intuito de pautar uma postura 

rígida no enfrentamento da pandemia na circunscrição municipal; 

 

CONSIDERANDO que os números da pandemia em todo o Estado do Piauí 

ainda inspiram atenção, permanecendo o isolamento social como política 

pública indispensável no combate à disseminação do vírus; 

 

CONSIDERANDO que é crime contra a saúde pública, previsto no artigo 

268 do Código Penal Brasileiro a infração de qualquer medida sanitária 

preventiva de doenças contagiosas em que o infrator poderá ser punido com 

detenção de 1 mês a 1 ano, e multa e que além de crime contra a saúde 

pública, o ato de desobedecer a ordem legal de funcionário público, como 

regras relativas à quarentena ou fechamento de estabelecimento, pode, de 

maneira mais genérica, configurar crime de desobediência, previsto no artigo 

330 do CP e punido com pena de detenção, de 15 dias a dois anos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas aptas a evitar 

contaminação e restringir os riscos do COVID-19 no âmbito do Município 

de Pio IX - PI; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 21/2021, de 19 de abril de 2021, 

publicado em 20/04/2021; 
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CONSIDERANDO o Art. 1º da Lei Estadual nº 7.459, de 14 de janeiro de 

2021, que estabelece como essenciais os serviços de atividade física e 

exercício físico, em academias de ginástica e demais estabelecimentos 

destinados a essa finalidade, assim como em espaços públicos; 

 

CONSIDERANDO o Art. 3º, inciso XV do Decreto Estadual nº 19.582 de 

18 de abril de 2021, que considera igrejas, templos, terreiros e centros 

espíritas como atividades essenciais; 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º Acrescenta-se ao art. 3º do Decreto Municipal nº 21/2021, de 19 de 

abril de 2021, vigente do dia 20 de abril a 30 de abril do corrente ano, os 

seguintes incisos: 

 

XV - o funcionamento/prática de Academias de Musculação e Ginástica, 

Treinos Funcionais/Esportivos de forma coletiva, ainda que ao ar livre, bem 

como toda e qualquer prática de esportes coletivos, poderão funcionar com 

o limite máximo de 10 pessoas por horário, devendo funcionar no horário 

compreendido entre as 06:00hrs e as 19:00hrs, de segunda a sexta; 

Parágrafo Primeiro: nos dias 24 (sábado) e 25 (domingo) de abril de 2021, 

as atividades descritas no caput deste inciso ficarão suspensas; 

 

XVI - Igrejas, Templos, Terreiros e Centros Espíritas poderão funcionar com 

atividades religiosas presenciais com público limitado a 25% da sua 
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capacidade, não podendo haver mais de uma celebração diária, nem podendo 

a celebração diária ultrapassar duas horas de duração; 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente os incisos III e VII, do art. 2º, do 

Decreto Municipal nº 21/2021, de 19 de abril de 2021;  

 

Pio IX, em 20 de abril de 2021. 
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