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PREFEITURA DE 

~ fill!~g~lj!!ºª 
DECRETO Nº 076/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 

DISPÔE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS 
EXCEPCIONAIS A SEREM ADOTADAS N O 
ÂMBITO DO MUNICf PIO DE CUR.RALINIIOS-PI 
EDÁOUTRAS PROVID.iNCIAS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a avaliação epidemiológica e as recomendações apresentadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Curraliohos•PI; 

CO NSIDERANDO a necessidade de manter as medidas sanitárias de enfrentamento à covid-19 e de contenção 
da propagação do novo coronavirus, bem como, de preservar a prestação das atividades essenciais, 

DECRETA: 

ArL 1° Ficam adotadas as seguintes medidas sanitárias excepcionais para os dias 7 a 31 de outubro de 
2021, voltadas para o enfrentamento da covid-1 9: 

I .. bares, restaurantes, trailers, lanchonetes e estabelecimentos similares bem como, lojas de 
conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até lbs, ficando vedada a promoção/realização de 
festas, eventos, confraternizações. dança ou qualquer atividade que gere aglomeração. seja no estabelecimento, 
seja no seu entorno; 

Il- o comércio em geral poderá funcionar somente até às 18hs; 

m- o funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipennercados, padarias e 
produtos alimentícios deve encerrar-se atê as 24hs, com as seguintes restrições: 

a) será vedado o ingresso de clientes no estabelecimento após este horário, ficando ressalvado que. em 
relação aos c lientes que já se encontrarem no interior do estabelecimento atê o horário definido neste inciso, 
serâ permitido o seu atendimento; 

b) o atendimento de clientes que já se encontrarem no interior do estabelecimento até as 24hs deve se 
dar de modo a evitar aglomerações de final de expediente; 

IV - a permanência de pessoas em espaços públicos abertos de uso coletivo, como parques, praças e 
outros, fica condicionada à estrita obediência aos protocolos especificas de medidas higiênico-sanitárias das 
Vigilância Sanitária Municipal, especialmente quanto ao uso obrigatório de máscaras, ao distanciamento social 
mínimo. 

§ 1 º Obedecidos os protocolos e medidas sanitárias de enfrcntamcnto à covid-19, poderão ser realizados 
atividades e eventos esportivos, sociais, culturais e artísticos, com as seguintes restrições de público, de métrica 
e de imunização: 

1- Em espaços abertos ou semiabertos, o público admitido será de até 300 (trezentas) pessoas; 

D-Em espaços fechados, o público admitido será de acordo com a área do ambiente. até o limite máximo 
de 200 pessoas, devendo ser exigido dos pnrticipantes imunização por vacina (duas doses ou dose única) ou 
teste negativo (antlgeno ou RT PCR, realizado 48 horas antes do evento); 

m -Em eventos com show, ficam proibidos público em pé e pistas de dança; 

IV - Em teatros e cinemas, o público admitido será de até 50% (cinquenta por cento) da capacidade; 

IV - Jogos de futebol.jogos de quadra e similares: o público admitido será de até 30% (trinta por cento) 
da capacidade do espaço (todos sentados), devendo ser exigido dos participantes imunização por vacina (duas 
doses ou dose única) ou teste negativo (antlgeno ou RT PCR, realizado 48 horas antes do evento). 

V - Em todos os eventos e atividades. serão exigidos o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as 
pessoas; 

VI - A evolução na transmissibi lidade do novo coronav[rus, no número de óbitos na taxa de ocupação 
dos leitos hospitalares poderá ensejar a revisão na métrica relativa ao distanciamento mínimo entre as pessoas. 

§ 2° Bares e restaurantes poderão funcionar com a utilização de som mecânico, instrumental ou 
apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração. 

§ 3° Para o comércio em geral, cujo funcionamento normal se estenda pelo periodo noturno, poderá o 
poder público municipal estabelecer horário de funcionamento até as 20 hs, desde que respeitado o período 
máximo de 9 hs de funcionamento. 

§ 4• No caso de evento realizado em detrimento das determinações higiênicos sanitárias, o 
estabelecimento deve ser autuado, com abertura do devido Processo Administrativo Sanitário. 

§ s• Permanecem suspensas as atividades que envolvam aglomeração. 

Art. 2° A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida de forma ostensiva pela 
vigilância sanitária municipal, com o apoio da Policia Militar. 

§ 1° Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a colaboração da 
Polícia Militar. 

§2° Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização, cm todo o 
Município, no período de vigência deste Decreto, em relação às seguintes proibições: 

I - Aglomeração de pessoas; 

ll - Consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação pública; 

m - direção sob efeito de ãlcool. 

§3° O reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de mãscaras nos 
deslocamentos ou permanência em vias públicas ou em locais onde circulem outras pessoas. 

§4° Para fins de fiscalização de trânsito municipal, no exercício de suas respectivas competências. 

Art. 3° Os estabelecimentos e atividades devem cumprir integralmente os Protocolos de Recomendações 
Higiênicos sanitárias para a Contenção da COVID-19 expedidos pela Secretaria de Saúde de Curralinbos, bem 
como pela Vigilância Sanitária Municipal de Curralinhos-PI. 

Art. 4° A Secretaria de Saúde de Curralinhos poderá estabelecer medidas complementares às 
determinadas por este Decreto. 

Art. 5° Este Decreto entre em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de CURRALINHOS-PI, em 07 de outubro de 2021. 

~ ./L~~--
~ Lima Araujo ~ 

Prefeito Municipal 

ld:0CC53EDB308E823D 

Prefeitura de 

Francinópolis 
Terra de gente feliz 

EXTRATO DE CONTRATO 

Procedimento: Pregão Eletrônico n º 018/2021 
Processo Administrativo: 067 /2021-PMF/PI 
Ato: Contrato Administrativo n º 121/2021-PMF/PI 
Objeto: Aquisição de equipamentos de combate a incêndio e de proteção 
individual para atender à demanda dos voluntários da Brigada de Incêndio do 
Município de Francínópolis - PI. 
Contratada: BIDDEN COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 36.181.473/0001-80 
Contratante: Prefeitura de Francinópolis/PI 
Valor total do contrato: R$ 9 .916,65 (nove mil, novecentos e dezesseis reais 
e sessenta e cinco centavos) . 
Data da assinatura: 30/09/2021 Vigência: 31/ 12/2021 
Recursos: RECURSOS PRÓPRIOS. 
Informações: Sala da Comissão Permanente de Licitações da PMF /PI. 

Paulo César Rodrigues de Morais 
Prefeito de Francinópolis - PI 

Contratante 

Mabel Andrusievicz 
Representante Legal 

Contratada 
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Prefeitura de 

Francinópolis 
Terra de gente feliz 

EXTRATO DE CONTRATO 

Procedimento: Pregão Eletrônico n º 018/2021 
Processo Administrativo: 067 /2021 -PMF/PI 
Ato: Contrato Administrativo n º 122/2021-PMF /PI 
Objeto: Aquisição de equipamentos de combate a incêndio e de proteção 
individual para atender à demanda dos voluntârios da Brigada de Incêndio do 
Município de Francinópolis - PI. 
Contratada: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 29 .843.035/0001-74 
Contratante: Prefeitura de Francinópolis/PI 
Valor total do contrato: R$ 4.790,04 (quatro mil, setecentos e noventa reais 
e quatro centavos) . 
Data da assinatura: 06/10/2021 Vigência: 31/12/2021 
Recursos: RECURSOS PRÓPRIOS. 
Informações: Sala da Comissão Permanente de Licitações da PMF/PJ. 

Paulo César Rodrigues de Morais 
Prefeito de Francinópolis - PI 

Contratante 

Je an Carlos Sestrem 
Representante Legal 

Contratada 


