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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA 

GABINETE 00 PREFEITO 

~ tabelecime:ntos: 
I - mercados, supermercados, mercearias,, açougues, pe:ixari~ fruteiras; 
ll - relacionados ao co·méreio, serviços e ind.ústria na área da .saúde.; 
II] - farmâeill!I e drogariM; 
IV - postos rnvcndodores de combustíveis qu.,:. dt:.W!:rdo .fúncionar no horário de 7 

às J 9/i. com a suspc:ns.io do funcionamento d as lojas. de conveniência 1.oca.Jizadas. nesses 
postos; 

v - d istribuidonu de gás~ 

li.x.o~ 

Vl 
Vll 
Vlfl -

l.oja.s de venda -exclusiva de :água mineral; 
pad.ariB5. ficando proibi.do o consumo de .alimentos no local; 
d istribuido:ras de cncrgii1:1 clétri.ca,, água,.. serviço de tímpcza u:rbana e coleta de 

IX - hotéis~ com a tcnd.i.mcnto exclusivo dos hóspedes~ 
X - serviços de icJccoJT1u11i~ e de procdSãmentos de dados; 
Xl - os b.w,:cos e Krv1ço:s fi nru,:cciro.st inçlu:sivc lotérictut dcvcnd,o :ser n:.:spcitudo e 

cumprid,o um limi-tc- m .tl?(:iJTiõ pum BQC$5Q e dlsU.i,i.Chl m ínlm.n de 2 m (dois. mctTOS) entre Wi 

pCüõãs. 

Pflrli.gra fo - nico. Fico. vedado o funcionomcnto du 6-rcas comuns dos h otéis e todas. .n3 

rcfcLções devem ser serv·ídas cx.c: lusivtuncntc no qutu:10. 

A ·rc. 3 • f'LCQLTI cx:cd:uodos os otCv·id.adcs. comcroínis e scrvi.ços C5SCl\c.Lní5; qu..ando 
<>On~ o demandadas pelo Podet Nbli<>0. 

Ar1. 7 ° Em oa.so de des.:umprimento 41>licam-se, cumulativamente, as penalidMes de 
multa, interdição tola! da atividade e cassação de alvMt de loc,alizaçio ,e funeionamen10. n:, 
forma da legislaç,ão vigente. 

4r1. 9" Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icação, com efeito$ a partir de 
23 .03 .2020, e terá validade até ulterior deliberaçlo. 

Are. 10. Revogam-$-e as d i!l90s iç,lles am contrário. 

Gabinete do P ~cf"cito Municipal de Na.zária (PI}. cm 21 de m...-90 de 2020 

....,_...Q....-

VALHO 
Prefeito Munic:ipa.1 de NIIZiri11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 
Rua Manôél Vitôl'io da Sousa, 500 - Centro 
CEP - 64.36~ Novo Santo Antônio - Piaul 
C NPJ: 0 1.6 12.598f0001-3.2 

DECRETO N R 10, DE 20 OE MARÇO OE 202 0 . 

Dlsp(k sobN!: as mt!:dldas poro 
t!:n/nntamento da t!:ml!l'fllncla dt!: satJd 
ptJbliea rU! Tmporttlnda lnternacJonaJ 
decorrente do novo ca,onavfrus (COV/0-
19} no Municlpio de Novo Santo Ant6nia, 
• Pf ~ d6 OUtNB p,ov/d.,.das. 

O PREFEITO O NOVO S/1,NTO ANTÔNliO, no uso de suas atribuições legais, 

OECR1 A: 

Art. 1~ - A.s autoridades públicas, os servidores e os cld ad llos d verão adotar todas o,:;; 
medld;,s e as provldêncl.as necessérl;,s para fi ns de prevenção e d e enfren tamento 
epldeml cauis:a d :a pelo COVI0-19 Inovo Coronavlrusl. observado o disposto neste 
Decreto e,, n aquilo que n ão conflltar, o estabelecido no.s Decretos ema nados do Govemo 
Federal e tfo Governo tfo Estado do Pla,ur. 

DAS M EDIDAS EMERGENCIAIS 

Art. 2R - Flcam determinadas, pelo prazo de 15 (quinze) d ias, diante d as evidências 
cientificas e ,m~llses sobr as lnform,1ç(jes estrotéglcas em saúde, llmltadam nte 'ª'°' 
lindlspensáve l à, promoç.'l'o e à p reserv,ação da saúd'e pública, co m fundamento no art. 
3o da lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, p<1ra fins r;ie prevenç:ao e de 
enfrentamento à epidemia causad,a pelo COVI0-19 (novo Coronavlrus), em todo o 
territó rio do Muni d pio Novo Santo Antõn io., a,$ ~guint~s medidas : 

1- a proibição: 

a) da d rc ulaç::lo e do Ingresso, no t erirltórfo do M u n ícíplo_. d e veículos de t ra nsporte 
coletivo interestadua l.,. púb l ic.o e privado.,. d e passag-eiros; 
b) d ;, re.ilii;,ç:Jo de eventos e de reuniões de qo:J1alqo:Jer nature:i:a, de ç.;,ráter póbllco ou 
privado ,. incluídas excursões, c.urso.s p resenciais, missas e cultos re ligioso.s, c.om mais d e 
30 (trinta) pessoas; 
e:, aos produtores e aos fornec,edores de bens o u de serviços e.ssendais à s.aóde, à 
higjene e â aliment a ~ o de e levar, exce.ssivamente. o seu p reço o u exigir do consumidor 
vantagem man if estamente excessiva, em d e cor r-ência da epidemia causada pel'o COVID-
1.9 ( novo COtonavfrus); 

li-a determ inaç.ãodeque : 
a) o tr;, nsporte co letivo d e pa$5ageiros, público e privado, urba no e r o:J ral, em todo o 
território do Município. seja rea lizado sem exceder a capacidade de passageiros: 
se ntados; 
b) o tra nsporte co letivo intermunic.ipal d e passageiros, p Ub lico o u p rivad o. em todo o 

ter ritór io do Município. seja realitado sem ex eder a metade da capac1dade de: 
p;,,ssageiros sent,ado ; 
e) os fornecedores e comerc iantes estabeleçam limites q uanti tativos pa ra a aquis ição 
d beM essenciais à saúde, à higiene e à alim entação, sempre q ue ,n,:,c,:,ssárlo para ,:,vltar 
o esvai.lamento do estoque de t,ais produtos; 
d) os est abelecimen tos comerciais fixem horários ou setores exclusivos para atender os; 
cllen tes com ldade .super ior ou Igua l a 60 (sessen ta) anos e aque le& de grupos d e risco, 
con forme autodecl.iraç.ão, evitando ;,o máximo a exposição ao contágio pero COVI0,.19' 
(novo Coronavírus); 

Ili - a fi.sca li,:açJo, pelos órg,:ios da Segurança Pública e pela.s autoridad es :sanitárias, dos; 
estabelecimentos, e nt idades e empresas, públ icas e pr ivadas, concessionários e 
perm issionários de tran,sporte coletivo e de serviço pll b líco, bem como das fronteira 
d o Município, ;,cerca cio cum prim ento das normas estabe lecidas neste Decreto, em 
espec ial das proibições de qu e trata o inciso I deste artigo e das determinações de que 
trata o Inciso li; 

IV - a autorização para que os órgãos da Secretaria munici,pa l de Saüde, limi tadamente 
30 Indispensáve l à promoç~o e il pre s,ervaçl!o da 3Üd púb ll~ no nfrent amento à 
ep idemia causa d a pelo COVID--19 {novo CoronavirusL m ediante ato fundamenta d o do 

Secretário Municipal d Saúde. observados os d mais requisitos legais : 

a) requ isite bens ou serviços de pessoas naturais e juridicas, em espec;ial de m édicos e 
outros prof1ssionals da saüde e de fornecedores d ,:, equipamentos de prot~o 
individual (EPI), medicamentos, le itos de 'UTI, produtos de li mpe;ra, dentre o•utros que 
se fizerem n écé$sáriO$; 

b) importe produtos sujeitos à vlgllãncia sa nitá r ia sem registro na ANVISA. desde que, 
registira dos por autoridade sanit.il ria estra ngeira e esteja m previstos em ato do 
M inistério da Saúde; 
cJ adquira bens, serviços e nsumos de saúde destinados ao enfrentamen to da, 
emergência de saúde pública decorrente do COVI0-19 (novo Coro navirus), os qu;,is não 
tenham mais disponíveis nas empresas licitadas, e que Sl!! j a aM o valor de RS 17.600,0ô 
(dezesset mi l e se isce ntos reii is), mediante disp nsa de licit:içl!o, observado o disposto 
no art. 4o da Le i Federal no 13.979, de 6 de feve re iro de 2020; 

V - a convocação de todos os profissionais da saúde, servi dores ou empregados da, 
admi nistração púb l ica municipal. bem como os p resta d ores d e serviços de saúde, ern 

speclal aqu les com atuação nas áreas v itais de atendi mento à popu laç.'l'o, para o 

cumpri mento d as escalas esta b@lecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as. 
d e terminações da Secretar ia municipal de Saúde. 

§ 111 • Na hipótese da aUnea "a" do inciso IV deste artigo, será assegu,ado o pagame nto 
posterio r de Justa indeni2açllo. 

§ 2~ • Os gestores e os órgãos da Secretaria de Sal'.lde, dever~o comunlcar os 
profisslonals e prestadores de serviço convocados nos termos do Inciso V deste artigo, 
d !l termi nando o imlldiato cumprimento das esca las estabehi cldas, sob pena dai 
apllcaç~o das sanções, administrativas c cr iminais, decorrentes de descumprimento de 
d ever fu ncional e abandono de cargo. 

§ 31! • Sempre q ue necessário, a Scc,,c tarla dc Saúdc solicitará o auxílio dc íorç,a po lic ial 
para o cum primento do disposto na alínea ua• do l ndso IV e no§ 2o deste artigo. 

§ 4st . Será considerado, nos termos do§ 3-o do art. 3o d a lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, fa lta just ificada ao serviço püblko ou à at ividade laboral p r ivada o 
perfodo de ausênc ia decorrente das medidas previstas neste artigo. 

VI - determinar aos restaura ntes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, as 
seguintes médidas. cumulat ivas: 

a) higien izar, após cada uso, d urante o período de funcionamento e sempre quando do 
início das a tividades, as sup,:,ríícies de toque (cardáp1os, mesas e ba nca das), 
preferenc ia l mente com álcool em gel sete nta porcento ou o utro produto adequado; 

b ) h ig ien izar, preferencia lmente após cada utilô~ação ou, no mínimo, a cada a cada t rês: 
horas, durante o período de funcionamento e sempre qua ndo do início das at iv idades, 
os pisos, p.aredes, fo r ro e banheiro, preferenc ia lm en te com água sa n itária ou outro 
produ to adequado; 

c) ma n ter à disposição, na entra da no estabelecim,:,nto e em local de fác11 acesso, álcool 
em ge l setenta por cento, para a utilização dos clientes e funcio nários do local; 

d) d ispor de protetor saliva r eficien te nos serviços que tra balham c,0m "bu ffet"; 

e) manter locais de ci rcu lação e áreas comuns com os sôstemas de ar co ndicionados. 
limpos (filtros e dutos) e, obr igatoriame nte, manter pe lo menos uma janela externa, 
aberta ou qualquer outra ab rtu ra, co ntribu1ndo para a renovaç o de ar; 

f) manter d sponivel "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 
funcionários, uti l izando sabonete líquido, é l.::ool em gel setenta por cento e toalhas de 
papel não reciclado; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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--.• ,,. NOYOSANTO 
ANrTONIO _..._,_..._.,...._. 

GESTÃO 2017 .. 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 
Rua Manoel Vitório de Sousa, 500 - Centro 
CEP - 64.365--000 Novo Santo Antônio - Piauí 
CNPJ; 0 1.612.598/0001-32 

g) manter os talheres higienizados e devidam e nt@ lndivldua llzados de forma a evitar a, 

contaminação cruu, d:i; 

h) diminuir o número de m esas no estabelecimento d e fo rm:i :, :i umenta r a separaçã() 
entre elas, diminuindo o número de pessoas no loc.i l e buscando guardar :, d istância, 
mínima recomendada d e dois metros lineares entte os consumidores; 

i) faze r a utilização, se necessá rio, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim dê 
evitar a aglomeraç.ão de pessoas den t ro do estabelecimento aguardando m esa; 

VI - determinar que os estabeleci,-.,ent os comerciais e industria is adote"' sistemas de 
,escalas, d r v ezam ento d turnos e alterações d e jorn adas, para redul ir fluxos. 
con tatos e aglom rações d traba lhadores, bem como implementem m didas d 
prevençiio ao contágio pelo COVID 19 (novo Coronllvírus), d isponibi ltzando material de 
h igiene e orient and o seus empregados de m odo a reforça r a imp,ortãncia e a, 

necessidade: 

a) da adoção d cuidados pesso:i is, sobr tudo da lavagem d as mãos, da ut illzaç,ão d 
produtos assép t icos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e d a, 
observância da etiqueta respira tó,ria; 

b) da manutenção da lim pe,za dos instru mentos de trabalho; 

VII - determin ar a fi s,ca lízaçã o, pelo;s órgãos municipais responsáve is~ a ce rca do 
cumprimento das proibições das d terminações d Q1ue tratam os incisos I e 11 do att-
2g deste Dec;re to. 

VIII - determinar o iso lamento dos seguint es pontos turist icos 
a) Barragem do Zé Dedé; 
b) Cachoeira da Pigoita; 
c) Banho da Amizade; 
d) Cachoe iras das Corujas. 

DAS M EDIDAS EM ERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADM INIST RAÇÃO PÚBLICA MUN ICIPAL 

Dos servidores, dos estagillr ios e dos prestadores dle serviço, 

Art. 32 • O s Secretár ios m unicipais ,e os Dirigentes das entidad es da admln istraçã() 
pública mun,iclpa l d lrn ta e Indi reta, adota rã o as p r011l d j!nclas necessárias para, no 
âmbi to de suas competi!ncias: 

1 - limit ar o atendimento presencial ao püblico apenas aos serviços essenciais, 
observada a m ,mu1enção do serviço público, preferencia lmente por meio de tecno logia s; 
q ue permitam a sua realização à distância; 
11- organ izar as escalas de seus servidores, em pregados e estagiários de modo a reduzi r 
aglomerações e evitar circ;u lação desnecessá ria no âmbito das repartições, ele modo a 
d esempenhar as suas atividades prefe rencia lmente por m eio de teletrabalho, sempre, 
que possivel . di spensando-os, ,se necessário. do comparecimento presencia l, sem 
prejuízo de suas remuner<1ções ou bolsas-auxilio; 
Il i - d etermi nar que as empr,~sas prestad oras de serviços te rceir izados procedam ao 
levantamento de q uais são os seus em pregados que se enoontr;im no grupo risoo para 
avaliação da necessid ade d e haver suspensão ou a su bst ituiçào t emporária na prestação 
d o$ serviços d e$$e$ t er<:ei,r izado$; 
IV - estabelecer. mediante :i valiação das pecu liaridades d c.,.da atividade e d ai 
d iminuição do fl uxo d'os respectivos servidores pelas med idas emergencia is de
prevenção da tn:insmiSSãO do COVID-19 (teletrabalho e reve:i:a mento). Ob$ervadas as: 
neceuidades do serviço público. a implantação de revezamento• de turno ou a red ução 
d os serviços pres tados pelas empresas terccirizadas o u, ainda. a rcd uç11 o dos postos de
trabalho dos contratos ele prestaçilo de s,erviço, limitadam ente ao prazo q ue 
perdurarem as med id!as emergenciais. 

Art. se - Fica vedada a circulação, o encaminhamento e o recebimento, no <'lmbito dai 
administr.ição públ ic;;;, estadual, de processos flsicos, e,c;ce to os conside rados urgentes. 

Art. 62 - Fica d íspensada a utll izaç11o da biometria para reg i,stro e letrônico do ponto, 
d evendo ser rea li zad a a aferição da ei tivid ade por outro m eio e f icaz de acordo com i15' 

orientações d efinidas no âmbito de ca da ól'gão o u en t id ade da ad m inistração púb lica 
m unici pal direta e indireta. 

Art. 72 • Ficam suspensos. pe lo prazo d e trin ta dias. os prazos de defesa e os prazos. 
recursais no âmbito dos proc,essos da administraç.slo púb lica municipa l di reta e ind ireta . 

Art. g2 - Os Alvarás que vencerem nos próxim os 90 (noventa) dias serão considerados: 
renovados automat icamente atê a data 19 d e junho d e 2020, dis pensada, paira t a nto, a 
emissão de novo documento de Alvará, d evendo ser mantidas em plenas condições de, 
funcionamento e ma nutenção todas as m edidas de segurança já exigidas. 

Parágrafo único. O d isposto no "ca put" d este artigo não se aplica aos a,lvarás de evento~ 
temporários, exceto às Instalações e construções provisórias destinadas ao at endimento 
d e emergênc;ia em dec'Orrência do COVI0-19 {novo Coronavírus), se vierem a ocorrer . 

DAS DISPOSIÇÕES FI NAIS 

Art. 9e • Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades da 
administração pública municipal direta e indireta, deverão adotar as providências 
necessárias ao cumprimento do e.stabelecido neste Decreto, bem como para emitir as 
normas complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competê ncias. 

Novo Santo Antônio • PI, 20 de março de 2020. 

Registre-se e publique-se. 

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIR!,S 
PRAÇA DAS VITÓRIAS Nº 37 • CENTR(! 
CNPJ: 106.553.937/0001-70 - CEP 64.500-000 
FONE: (89) 3462-2842 

Portaria n•&/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A 
PE0IDO, DE SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) DO 
MUNICÍPIO DE OEIRAS.PI E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; 

O PREFEITO l!IIUNICIPAL DE OEIRAS, Estado do Piauí. no uso de suas 
atribuiç6es que lhes são conferidas !)!:lia Constituição Federal , Constituição Estadual, 
Lei OrgAnica do Mll'1iolpio de Oeiras e Lei Municipal n• 1.529/1996 (Estatuto dos. 
Servidores Públicos do Municlpío de Oeiras-PI), 

RESOLVE: 

Art. 1ª - EXONERAR, a pedido, HERLON KIILSON AMORIM CARVALHO. 

CPF: 004.005.823-92, do cargo de CHEFE DE TRANSPORTE • li, lotado na 

Secretaria Municipal de Obras, conforme Portaria de Nomeação rf'087/2017; de 06 de 

fevereiro de 2017. 

Arl 2" - Esta Portaria entra em vígor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo para o dia 06 de março de 2020, ,revogadas as disposições em contrário. 

Publique,.se 

Dê-se Ciência e cumprwe. 

Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, 23 de março de 2020. 

Prefeito Munldpal 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


