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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍN IA 
CNPJ : 06.554.034/0001-04 

Praçn Nos..-.a Senhora Aparecida ., .. 34 - Centro 
CEP, 64.870-000 - Dl!RTOLINIA-PlAUl 

t?-• m nil : prefbc.rto linin@gmnil.c:om 

DE 05 de A brll d e 20 2 1 

0 1:!lip&e :!liobre as medidas de contençl o no enfrentamento 

.\ COVID~19 a scrnm a pili ic-ad as a partir do dia OS de Ab.-il 

de 2021 at~ 1g de Abril de 202.l . 

O Prefei to Municipal de Bertolfnl a, no uso de suas atribu ições legais e confom,e definido na Lei 
Orgânica Municipal , rc~olvc; 

Con sldernodo a vnrinç...lo do perfi l epidemiológico do SARS -Cov-2 r1os ú l1imos meses resultondo no 
crcsccnlc número de casos no Estado do Pinui e conscqucruc no municlpio de Bcl1o linia; 

C ousidcn uido us mcdidus contidus pelo 0..-creto Estuduul n6 l 9.554 de 04 de Abril de 2021 que truta 
das medidos sonitá.rias imposto.s pe lo Esrndo do Pinut 

Consid erando que as medidas j á impostas devem ser periodicamente reaval.iadas, a fim de se 
aperfeiçoarem à rea lidade loca l 

D ECR E T A: 

Art. I "" - Uso obrig.o.tório de múscnn1 em t(>dos os locãi$ públicos do municipio e em estobelec imentos 
comerciais; 

Al"I . 2" -Proibidu u rculi:,,.uçilo de s hows/festus/mfo;icu 1.10 vivo ou por meio de vdculos sonoro~. no~ 
CStflbclccimentos públicos ou privados. locfllizados no municlpio de Bcrtolinia, tendo cm visto u 
probabi l idade desses evc.nms angariar um grande públ.ico, contribuindo para a potcncia li.zação da transmissão 
do SARS-CoV-2; 

Art. J•. Todas as atividades comerciaist exceto: Bares, d ep6sltos d e bebidas, restaurantes e slmllares , 
poderão funcionar de segunda a sexta ate às l 7hs e no sábado até às l 2hs~ 

a.) Comércios, merea.dinhos, lojas e es-rabelec imentos s imi ln.-e..'iõ; 
l>) De1>6s ito de bebidas, bares, f'estauran tes e estabelecimentos s imilares só 1xx:lerlio funcionar de 

segund:;t :.1 sex ta .::tlé 17h e i1p6s .:,s 17h .:tte as 21 h, inc lusive s.:ibados e domingos, na forma de de livery 
e drive thru ; 

Parag.rafo ún.lco: não se enqua dram neste anigo os seguintes estabelecimentos. que poderão 
funcionar todos os d ias ut6 2 1 hs: 

a) Fannácias e droga.rias; 
b) Padarias, proibido a venda de bebidas alcoólicas; 
e) Postos combustíveis e revendedores de gá.s de eozin.ha; 
d) Oficina!. mecâ nicas e borracharias; 
e) Serviços de saúde: 
f) Ho té is e pousadas com ::uendimenro exc lusivo dos hospedes; 
S) funcrárius; 
h) Ag_ropt...~ uúriu e serviços de pel shop~ 

Ari. 4•. O funcionumcnto de rcs tuurun tcs e b-urcs deverá cstur c m confonnidudc com protocolo cspc.,--clftco 
elaborado pela VISA municipal . bem como: 

a) Poderão funcionar de s egunda a sexta, até as l ?hs e após as l ?hs at·é as 21 hs somente na forma de 
dclivery e drive thru , inc lusive sábados e domingos; 

b) Para os estabelecimentos comercia is que p<)SSuem área co m p iscina fica pro ibido o uso da piscina 
para. b:-ud,o; 

e) Fie.a p ro ibido o banho em rios, riachos, cachoei,·as, balneórios públicos e privados, inclus ive no 
bnlneá.rio XIXÁ. durnn le n v igêncin desle Decreto. 

Ar1. s•. - facorllo suspe nsas ns nliv idndcs que envolvo nglomcrnçõcs, cvcn10s c ulturais, a ti vidades esporti vas 
e sociais, bem como o funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer tipos de cstubc lccimcntos que 
promovo n1ívidr1des festivos, espaço público ou priva.do, cm ambie ntes fcehúdo ou nbcrto, com o u sem ve ndo 
de ingresso; 
Art .. 6".- A s ::ic::tde mi:,s poderão func ionar em çonfomiidade com protocolo especi fi co e labor:.tdo pela V I A 
municipal , bem como: 

n) O horúrio de func io numenlo estuOOlecido é de seguJu.lu o seKta , de 06:00 às 17:00 horus e súbado ute 
os 12 horns; 

b) O uso d e mlll;c,:m:1 é o brigo16rio; 

Art.7•- O foncionnme nto de Salões de 8clezn e olividude.s ufins, de,.,em obedecer às n •. -oomendaçõcs 
S:únitúrius e protocolos cspc..-clficos cluborudo pclu VISA munic ipal , bem como: 

a) O horário de funcionamento cs1abclccido é de segunda a scx.ta, de 06:00 às 17:00 horas e sábado ate 
o.s 12 horns; 

b ) O uso de másco.ro 6 obriga tório~ 

Art. s• - Os cultos religiosos poderli.o funcionar com lota.ç~o m áxim:1:1 de 25% do espúÇO flsico, considerando 
pessoas sentadas, respeitando as medidas sanilârias; 

Art. 9" - A fisca.liza,ç.ão das medidas dctcrminad.a.s neste Decreto será cxcreida pela vigilã ncía s.anítária 
municipal e com o apoio da Polícia Militar, que deve coibir as se,çuintes proibições: 
I. aglomera9ões de pessoas: 
JL consumo de bebidas alcoó licas cm locais públícos ou de circulação de pessoas; 
HI. direção sob efeito de á1cool; 
rv. c irculaç!lo de pessoas no horário compreendido entre as 21 h as Sht que não estejam trabalhando ou 
exercendo função essencial para a socied:ade; 

Art. toq, - Nenhuma atividade ou estabelecimento discriminado neste Decreto poderá funcionar· 
desrespeitando a.s medidas sanitá ri as de combate â ovid-19. 

Parágrafo Único- A inobservância do disposto neste decre:10 s ujeitará o infrator à, cumulativamente: 

1- Condução .o.través da á utorid.nde p0l ic inl e/ou :s.nnitárit1 no depnrtamen10 de p01ícia para 
J3v r.11ura d e Termo Ci,·cunsf3ncial de ÜCOl'rênci.1 T CO, onde será fei ta a idenlificação do 
i n fn:i l.o r, no valor de até 50 UF"M . 

li - Hn,.,endo re im'.::idê ncia, o infn 1tor fteí1rú sujeito i'i rnullú de 1ité 100 UFMS. 
111- E .-ioda, quern desobedecer- o dec,·e1.o muo ic ip,'11 esla_râ sujei to a pe.na li d.:1de do Código Penal 

Brasileiro do art igo 268: Infringir de le nninação do poder público, deslinndn n impedir 
in troduçüo ou propugüç.t,o de doençú oontú~ioou: 
Pe na - detençi"io. de um mês o um ano. e multa . 
Pnrltgrutb único - A pena e uumenrudu de um 1erço, se o ugenle é funcionârio du saúde 
públicú ou exerceu profissílo de médico, fürn:u:1cêutico, dcnlistu ou enft:nneiro. 

Art . 11 "'. - O municlpio dispõe de um serviço de ouvidoria onde u população poderá ligur e fazer denúncias e 
rc<:lúmtu;:ões pertinentes no presente decreto p0r meio do número: (89) 9943S-8S20, nos horá.ri os de 08:00 às 
11 :JOc do.s 17:00 ilS 22:00. 

A rt. 12". - Este Decreto entra cm vigor ne tn dáta, pOdendo sofrer o.Iterações de acordo com a cvoluç.llo do 
cená.rio epidemiológico. 

GABINETE DO PREFEITO MUN!CTPAL DE BERTOLINIA. 05 de Abril de 2021. 

GERALDO FONSEC A CORREIA 
Pre feito Municipul de BcrtoUniu 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES 

CNPJ: 06.554.281/0001-00 

Portaria nº 73. de 06 de abril de 2021. 
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Aveli11u L<>pc, 

RETIFICA A PORTARIA O 59/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AVELINO LOPES. Estado do Piauí. nu 

uso J.: sua~ atribuições legais. considerando o disposto na Lei Orgânica do Município. 

Consti1uição Estadual e Constituição Federal. 

RESOLVE: 

Art. 1" - RETIFICAR a portaria n• 59. publicada no Diário Oficial dos Municípios no 

dia 08 de março a qual nomeia ocupante de cargo em caráter comissionado. 

Quanto ao carJlo: Ond.- consta Secretaria Auxiliar de Gabinele da 

Secretária Municipal de Assistência Social de Avelino Lopes de Avelino Lopes. faça 

conslar Chefe Seção de Pres1ação de Contas. 

Art. 2" - Esta Portaria entrará cm vigor na data de sua publicação. re,·ogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3" - Esta portaria lem seus efeilos re1roa1i vos â dala de 08 de março 2021. sendo 

revogadas as disposições em contrário. 

~ .:* • ~ -1 .. _~: 
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Publique-u. Registre-se. Cumpra-se. 

~SANETb 
Prefeito Municipal 

ld:047100F05131HIFAO 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES 

CNPJ: 06.554.281/0001-00 Avelino Lo11n 

Portaria nº 74. de 06 de abril de 2021. 

RETIFICA A PORTARIA Nª 44/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AVELINO LOPES. Estado do Piauí. no 

uso d.: suas atribuições legais. considerando o disposto na Lei Orgânica do Município. 

Constituição Estadual e Constituição Federal. 

RESOLVE: 

Art. 1" - RETIFICAR a portaria nº 44. publicada no Diário Oficial dos Municípios no 

dia OI de fevereiro a qual nomeia ocupante de cargo em caráter comissionado. 

Quanto ao cargo: Onde consta Secretaria Auxiliar de Gabine1e da 

Secretária Municipal de Assistência Social de Avelino Lopes. faça constar Chefe de 

Seção de Digitação. 

Art. 2ª - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta portaria tem seus efeitos retroativos à data de OI de fevereiro 2021 _ sendo 

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeito Municipal 


