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DECRETO Nº 091/2020, 
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
 

Dispõe sobre a proibição de 
realização de shows e festas, 

inclusive de Natal e réveillon, 
incluindo as realizadas em espaços 
públicos, clubes e estabelecimentos 

afins, com ou sem cobrança de 
ingresso e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUÍ, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Pandemia ocasionada pelo COVID-19 e a sua propagação 
e contágio através de contatos por proximidade e aglomerações, fazendo-se 

necessário que sejam tomadas providencias do sentido de coibir a sua 
propagação; 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Estado de Calamidade Pública em razão da 
grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid 19 e suas 

repercussões no serviço público municipal;  
 

 CONSIDERANDO a necessidade de manter as medidas necessárias para 
enfrentamento do novo coronavirus; 

 
CONSIDERANDO que o os casos do novo coronvírus tem tido aumento 
significativo nas últimas semanas; 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Proibir, ainda que previamente autorizados, os eventos que 
envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, 
feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins. 

 
Parágrafo único: As igrejas poderão funcionar com 50% da sua 

capacidade, desde que observada as medidas sanitárias necessárias para 
enfrentamento do novo coronavirus.  

 
Art. 2º Fica proibido a realização de shows de qualquer natureza, 

público ou privado, festas e similares, com a utilização de qualquer meio de 
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amplificação de som (tipo som automotivo, paredão, etc) em vias públicas, bem 
como shows e festas de Natal e réveillon, incluindo as realizadas em espaços 

públicos, clubes e estabelecimentos afins, com ou sem cobrança de ingresso. 
 

Art. 3º - Proibir a abertura de bares ou estabelecimentos comerciais 
para o consumo de bebidas, permitindo-se apenas o funcionamento destes 

para comercialização de produtos na modalidade delivery. 
 
Parágrafo Único: Proibir o consumo de bebida alcoólica em locais 

públicos. 
 

Art. 4º - A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será 
exercida pela vigilância sanitária municipal, com o apoio do GPM da Polícia 

Militar do município de João Costa/PI. 
 
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 

Registre-se em livro próprio, Publique-se e Cumpra-se.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Costa, 08 de dezembro de 
2020. 
 

 


