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!PREFEITURA IIUNCIPAL DE NOVO SAKTO ANTÔNIO 
Rua Manoel Vlt.6rio de Sousa,. 500 - Centto 
CEP - 84.365-000 Novo Santo An,.,,_, - Plaul 
CNPJ: 01 .812.598I0001-32 

DECRETO~ 011, DE 30 DE MARÇO DE 2020, 

°"ww"e#lldoü~,1lblk4",
rdo tio ~Ilia "" criu - ~ 
pliblia, tk4:()lffllU tia ,a,uklllia _. 

pdo QllrOIIII nnu (COVlD-19) e ·

rqerr:uulles - ~ ~ 
nrusicipas, e para o, fúv tio tut. 6.5 á Ln 
~nllu 11• 1()1/2()(J(), e M ~ 
Jll'OPÜUtldlu. 

O PBBFEITO MUNICIPAL D.E NOVO SANTO ANTÔNIO, Esladodo Pi.auf, no llllO dcSWllll 

auibuições que lhes sllo cooferidas pelaConslituição Federal, &tadual eü,i OtgADica Municipal, 

CONSIDERANDO o agillV8Dlmlto da crise de sa6de póblica em deconeooia da paadaula de 
doença infeccio.,a, causada peloa;rQDaWllS (COVID-19); 

CONSIDlillAN:DO sua rqx:rcusslo llll8 finanças póblicas em lmbito nadam!., CPDf<rmfl 

te00Clbocído pelo Govemo Fedew, quimdo do envio ao CoJ1gttaSO Nac.ioaal da Measagem ri' 
93/2020; 

CONSIDERANDO o disposto 1111. Lei Fedaal n• 13.979, de 06 de feveeiro de 2020; 

CONSIDERANDO o Décnto &taduaJ. d' 1U84, de 16 de~ de 2020, que disp& litXDS u 
medidas de emergencia. em satlde péblica no Ambito do R,tadQ• do Piauí, bem como o DecuJn 

Bstadual d' 18.895, de 19 de, IDlll\'<> de 2020, que declarnu eslado de calamidade pl!iblica, para 011 

fins do art. 6S da Lei Complememrn" 101!2000; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevençllo,. 
comrole e coueação de IÍS(X)S, danos e agravos à saõde póblica, a .lim de evllar a dlssemmação 
da doença no Municfpio de Novo Santo AnlõninlPI, impondo, entre outros, o llllllWl1o de gastOl,I 

póbticos e a atUpJiação de medidas de ~ da emc:rgeoci:a de sadde pébijca de 

imponAooia i:nte:maciolllll; 

CONSIDERANDO os esforços de ~ fiDanceim que sedo empreendidos para 

ajustar as contas municipais, objetivando manter a regularidade da prestação dos SC'ZViços pdblicos 

e, ao mesmo tmnpO, inli:nsificar as w;ões para !\nflentameoto da grave ai.se de sál1de p6blicil; 

DECRETA 

ArL 1 • Fica de.cmtado " estado de calamidade pliblica" no ambito do Muoidpio de Novo Sllllln 

Antõoio, em razio do lll!Dlvamento da ai.se de sdde pdl>lica deconeDle da pandemia do 
caonavírus (COYm-19), e suas~ 1111.S finanças pl!iblicas municipais. e pua 011 fins di, 

art. 6S da Lei Camplememar n" 101/2000. 

Art. Z" F'lClllll os 6rglos e Clltidades do Poder &ecutivo M.unícipal autorlz.ados a adotar medidas 

excepclooais oecessb:ia8 pan1. se OODttapX à cllsseinl»açao do oovo oorooavfnls (COVJD--19), 

obsavada a lcgislaç.lo vigente. em especial a Lei Fcdel8l rt' 8 .66611993 e o disposto ~ 

~ 

ArL 3• O Poder Exoou1ivo solicitam, par meio de MeJlll88ein do Prefeito de Novo Samo AntOolo 

mviada à Assembleía Legislativa do Estado do Piauí, o~ do ~estado de calamidade: 

pd.blica", para fins do art. 6S da LRF. 

An. •• Revogadas as diBposiçOcs em C001tltdo, esle Decreto eotta em vigOl' oa data de sua 
~ção. 

Gabinete do Prtlfeito Mlllllidpal de Novo Santo AlltOnio - PI. 30 de março de 2020. 

EDGAR Asstnactod&rorma 

GERALDO DE :=~~NCAR 
ALENCAR BONA BONA 

MIRANDA-7715 "'IIWDA:77lS508438'7 
• Dados: 2020.0331 

5084387 / 112:56:17-0.3'00' 

EOOAJI. Gl!!IIALDO Dll ÁLl!NCIJl BONA MlllANDA 

PRl!l'l!rro DBNOVO SAN'TOANrôNJO 

ma;-IÂNlv PREFEITURA M.UNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 

ANTONIO Rua Manoel Vll6rlo de Souea. 500 - Cenlm 
CEP - 64.385-000 Novo Santo Ant6n!o - Piauí -----IIO ...,.. • ...., CIIIPJ:01 .612.!5118/0001"32 

DECRETO N" 012, DE 30 DE MAJlÇO DE .20:20. 

Dvp& l1obrs • ~ • ·- '" -~n ti ".titl ._.., - OS --~---~-.....---d,n,iilo • p,u,.da,àa do """"'""- (CO'VID-
19) t1 dd -.U prm,i,Un,:J.u. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO SANTO AN ÕNIO, &!:lido do PiàllÍ, no 
uso das lltrlbui.ções legais que lhe $IO conteddas pela Lei Otgloiea do Munici'p:i.o. 

CONSIDERANDO o agravamento da crise de S&llde plibJica em decorrenci.a da 
pandemiá de dC>c:llÇlí infecciO$li vira! re11phàt6rla. Cá~à pelo uovo <'.lOrOJlàVÚUS 
(COVID-19), já teudo mdo déélàrado ''eétádo de Cà.lámidude pd.bli.c.a" pelo Muu1cipio 
de ovo Santo Antonio e pelo Governo do &lado do Piauí. por meio do Decn:to 
Monicipal n• 010 de 30.03.2020 e do Decfflto Estadual n• 18 .. 895 do 19.02.2020, 
respeclivamenle; 

CONSIDERANDO que .Decreto Municipal nª 09, de 17 do março do 2020. dentre 
oull'BS medidas, estabeleceu a suspendo du aulas, na rede municipal de ensino, diante a 
&ituaç.10 fftica a t'eSpCilo da propagaçao do comn.avfms (COVID-19). 

CO IDEB.ANDO que a alimentaçlo 6 um direito comli!Ueionaltuente usegw:ado, 
bem oomo 6 dever do Município diligenciar medidas objetivando garantir este direito 
fundamental a todos. 

CONSJDE.RANDO ser a memnda escolar essencial aos educandos, oonfigw:ando 
muitas veus a principal refeição para parcela dos discentes. 

CONSlDERANl>O a ota Tknica Coo.junta em.ilida pelo Mmü;tm.o Pdbli.oo do 
Estado do Piaul de nº. 02/2020/CAODEC/CACOPIMPPI. que o firma o entendimento 
da neceuidade do Município usegurar u condições de subsi~ a todos os alunos. 

CONSIDERANDO qw: 88 mcdidu emitidll/l na ota T6cnica Conjunta acima 
mencionadas devem ser enaltecidas qwmdo dmlcionadas aos cidadãos de maior 
vulnerabilidade. Fixando, inclusive. que os alimentos pen!C(veis nlo poderio s,er 

despetdiçados. 

CONSIDERANDO os relatórios exttaídos do si&ema de cadastro dtúco do Governo 
Federal, referenle ao ndmcro de alunos da rede municipal de ensino pertencerues a 
entidades famil.iMes de baixa -.da 

ONSIDERANDO que pode a Adminllltraçl.o Pdblica objetivar a manutençlo da 
merenda escolar pa:ra. à8 crl.an.~ no período em que, i;,el.a excepcionalidade impof,ta 
pelo comnavfru$ (COVID-19), bonvcr a su,pcnu.o du anl.9.$. 

CONSIDERANDO que os estudos oorteadores deste Decreto fcmu:n realizados com 
base no índice nutricional e de higi.eoe necessário por aluno, bem como baseados no 
perlod.o da citada .suspenslo du aulaB. 

CONSIDERANDO a ausência de assisteocialismo desmotivado, e a objetividade da 
garantia de alimentBÇão e higiene llB CIÍ8Jl911S e suas familias pertencentes a yupo de 
baixa renda. 

CONSIDERANDO que medi.ante o reconhecimento pelo poder pll.blico de situação de 
calamidlwe ptiblica, o muoicfpio devera conceder o auxílio em situação de des.ame e/ou 
calamidade pll.blica. smid.o uma provilllo suplemenlllr e provisória de ll8Bisteocia social. 
prestada para suprir a familia e o indiv!duo na eventualidade dessas condições, de modo 
a assegurar- lhe a sobi:vviveocia e a i:ecoosttuçllo de sua autonomia. 

CO SIDERANDO que em caso de calamidades, situa.ç,1!es de caráter e:mergencial, 
deve sa i:ealizada uma aÇão conjunta dali polítiC811 scitoriais mllllicipais, no atGndimanto 
aos cidadãos e às famfiias beneficiárias. 

DECRETA 

Art. l º E$te Decreto visa .9.$$Cgurar a alimentação e higiene das crilmça8 pertencentes a 
familias de baixa renda duraole o período de suspensão das aulas devido a Pandemia do 
coronoavfms (COVID-19). 

Art. 2" Fica BUtorizada a disttibuiçllo de ''kll3 de alimentação escolar" e "kits limpeza", 
cnqwmto perdurarem o.s efeitos da suspensão das aulas imposta pelo Decreto Municipal 
nº 009 de 17 de março de 2020 aos alunos da Tecle municipal de enljino que estivefflm 
cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal ou comprova.damente pertencerem a 
familia de baixa renda. 

f 1° Os '11:its de alimentação escolar" serão organizados com f\mdameoto no índice 
nutricional base por aluno, e os "kits limpeza" serão organizados com bBJie na evidencia 
de que a propagação do corona~ (COVID- 19) 6 evitada CQUl a utilização de3scs 
insumos. se fazendo parte da forma de prevenção principal. 

f r As famfilas que estivcn!m cad.astrada8 no SDtema do Governo Federal citado no 
caput deverão apresenw & documentação oomprobatória para repiro interno na 
Seaet:aria Municipal de Educaçlio. 

Art. J" Os ... kits alimentação escolar" e os "kits limpeza" silo destinados a aHmentaçlo e 
bigleoe dos alunos da rede mnnicipal de ensino, sendo de re$ponsabilidade da ramrua 
do educando administrar o fracionamento correio dos itens de cada kit pelo pc:r!odo de 
suspensão escolar. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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PREFEITURA IIUNOIPAL DE NOVO SANTO ANTÕNIO 
Rua Manoel Vlt6no de Sousa, SOO - Centro 
CEP - 64.385-000 Novo Santo Antônio - Piauí 
CNPJ: 01.612.59Ml001-32 

~o 6nfco. Fica vedada a venda. comcroializaç:IQ ou de$tinaçlio diversa da 
finalidade dos itenA ofe.ud.os. sob pena de reapotlilbilizaçiio civil e penal d.oil 
envolvidos. 

Art. 4° A Secretaria Municipal de Assistencia Social realli::am o Clldutro e controle dn 
:famOtu dos alunos de baixa tw1da con!onne diretrizes Já Impostas. seodo consfdend.o o 
enquadramento nos seguinles grupos: 

I - alunos com famlllq inscritas no Cadastro Único, especificamente com perfil para, 
:mcebcr o bcocffcio t1ocioaasit1tcocial d.o Progmm.a Boh;;a Família e/ou aqueles que estl.a 
n&fila de, espera; 

Il • &mília.á com crianças em risco• de demúttição. ma.triculaidás na mde múmclpal de 
ensino; 

Art. ~ Os diu e locais de entrega d08 ··nta de alimentaçlo CáCOlar" e d .08 "'litfl 
limpeza"' sedio instituídos pela Secrelaria Municipal de Bd~. 

~õ llinl.co. Os kits devcdlo setão entregues., att:avés da equipe da Secretaria de 
Assisteuda Social e da ,equjpe do Proarama "Criança Feliz", oa resld&x,la de e.ada 
beneficiário. 

An. 6" A Secretaria Muoicipal de Educaçllo devera n.>a1i,zu o controle eCetivo da 
qwmfülade de kilB dcvidam.cnte c:nm,gucs atravél de n:Jatõrios dctlllhado• para oõmp11w 
intenio. a fim de use11:w:ar a regllladdade do fomecúnent.o. no qual devem constar o dia. 
local e o aluno contemplado. 

Art. r O perlodo de c:listtibuiçlo dos kits podeá ser alteado desde que tambdm haja 
altcmçllo na ~w,~lo das aulQ caw,ada pela pandemia do cor,onavfrw, (C.OVID-19). 

An. 8" Bs~ Decreto eotta em vigor na data de sua publleaç4o. 

Art. 10. Revogun-ile u di1posições em contnlrlo. 

Oabt.nete do Pn:felto Mtlil.icipal de ovo Santo Antõn.io (PI), em 30 de llUll'ÇO de 2020. 
EDGARGERALDO ADl'Mdodef<>nnodlOttal 

DE A LENCAR BONA ~~:C,~LDO oe 
MIRANDA:7715508 M1RANDA:n1s5084387 

4387 ==2(1.03.311 2'56<56 

EDGAIGEllALIXJ D E ALl!llCAB BO!lfA DE HlBAl'fDA 
Praí-ei.to ••. 'li iaip.al 

Sl~IMINTO PREFBTURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÕNO 
ANTON 10 Rua Manoel V-rtório de Sousa, 500 - Centro 
--■- CEP - 84.36S-OOO Novo Santo Anlõnlo - Piauí 

canAo 201T - :amo CNPJ: 01i.612.59Ml001 ·32 

DECRETO Nº 13, DR 31 DE MARÇO DE 2020. 

lMpik 1«,r, QI lll«lUM ,,.. 
tlf/rt""'1Mr1Ut 4ll e-,lrtda ú "1M4e 

pdblka ú ~ ~""' 
úeorrtllle do """' coro-,tna (COVlD-
19) M MIUtidpio de Novo &mio Nll8nio -
PI~ t14 ouàm providAru:m. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÕNIO. Estado do Pi&u(, no 
UBO de suu atribuiçõe$ que lhes &ão conferida.. pela ConAtituiçlo Fieelet,al, Batadual e 
Lei Orgllnica Municipal, 

CONSIDERANDO que a satlde ~ direito de todos e dever do E!stado, gamnlido 
mediante políticu ociais e econõmicu que vise(l1 à tt:dução do ritcO de doença e de 
outros auavos e ao a.cesso universal e igualitmio u ações e serviços para sua promoção. 
protr,ção e tt>CUpcraçãO, na forma do artigo 196 da Constituição da R.cpdblica; 

C O NSIDERANDO a Declatação de ~encia em S1111de Póblica de hnpoTttncia. 
Internacional pela O,,poizeçlo MDDdial de Saõde - OMS, em 30 de janeiro de 2020. 
em decontocia da pmpaaaçlo do novo coi:onavúu (COVII>--19); 

ONSID - BANDO a Decl11I8Ção de 6mergencia de Sa11dé Põbtica de lmporttncia 
Nacional. por meio da Portaria n"' 188/0M/MF, de 03 de fevereiro de 2020, nos termos 
do Decreto Federal nº 7 .6Hí, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a clusific&çlo de pandemia dada à situação mundial do novo 
coronavfrwl pela OMS, no dia 11 de março de 2020, alertaru:IQ para o risco potencial da 
doença atingir a população mundial de forma simultln-

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento às provid!nci.as adotadas oea:ss4rias: 
e s:oficica.tes para asseprar o cumprimento dos disposjti.vos da LDB. em wmos de 
partmettos organuativo.s das atividades escolares e execução de seW1 cuniculos e 
pro~ cilD é$p0Ciàli. os nrti&os 24 e 47; 

C ONSIDERANDO que a situação demanda o eml)Jl!f!o urgente de medi.da.'! de 
preveoÇAO, controle e oontenÇAO de ri&eo , dano$ e ~vos il sal1de pó.blica, a fim de 
evitar a dissc-rnimlção da docfl9ll no Município de Novo Santo Antõnio/PI; 

CONSIDERANDO finaJme,oi,,, as disposições contidas no Decreto Estadual n" 18.913. 
de 30 de Março de 2020. 

DECRETA 
Art. 1° As medidas para enmmtamen.to da emergencia de saóde p11blica de importlncia 
internacional deoomnte. do novo corooavíxu8 (COVID-19). no 4mbito do unicípio de 
Novo Saoto .Alltõoio, ficam definidas nos ttttnos de8te Dec,reto. 

Art. '1:' Ficam suspensos, no Alnbito do Mlllticfplo de Novo Santo Antônio, att; o dia 20 
(vinte) de abril, podendo .ser prorrogado: 

I - os eventos, de qualquer naturer.a. do Poder Pliblico Municipal ou que exijam liceDÇII 
do Poder Pttblico Municipal. com põblico superior a 20 (vinte) pessoas: 

Il - atividades educacionais em todas as escolas da rede muoicipal de eosioo p11blioo; 

m - alividades e programas sociais municipais; 

IV - atividlide6 coletivas na llàáde. ateó.dimemo de fisiotetapi&. :iaóde bucal e consultu 
eletivas (tcsultados e solicitação de exames), ficando someole atendimento de orgencia. 

Art. 3" Os demais órgãos da Prefeitura e Centro Administrativo continuam S\l88 
atividades normais. 

Art. 4" As medidas previstas oeste Decreto poderão ser reavaliada$ a qnalqutt 
momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 2"'. 

Art. 5° Este I:leaeto entra em vigor oa data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gahioe1e do Pmfeito de Novo Santo Aotõnio, &tado do Piaof. 31 de rnaIÇO de 2020. 

EDGAR GERALDO Assinado deforma digital 
por EDGAR GERALDO DE 

DE ALENCAR BONA ALENCAR BONA 

MIRANDA:7715508 MIRANDA:77155084387 
4387 1 Dados: 2020.03.31 

12:57:31 -03'00' 

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA 
Prefeito Municipal 

Gl~sÂ.NTo PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 

ANTONIO Rua Manoel Vltõrlo de Sousa, 500 - Centro 
---•--- CEP -64.385°000 Novo Santo Antõnio- Piauí 

GUTAo 2017 . 2020 CNPJ: 01 .612.596/0001-32 

!EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO AO SRP PP 002/2020 

PROC. ADMIN. DE ADESÃO SRP/PMNSA · PI n°, 003/2020. 

Ref. Tenno de Cooperação Técnica SRPJPMNSA • PI n". 003/2020. 

Partes: MUNIC1PIO OE NOVO SANTO ANTÔNIO • PI x MUNIC1PIO DE IPIRANGA 
DO PIAUI - PI. 

Objeto: Adesão da Prefeitura Municipal de lpiranga do Piaui - PI ao SRP/PMNSA/PI na 
condiç!o de Carona - Possibilidade Jurfdica 

Objetivo: utilizar, provisoriamente, o Municlpio de lpiranga do Piaul • PI, preços 
regisb'ados na Ata nº 002/2020 do SRPJPMNSA-PI, que tem por objeto REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE FORMA PARCELADA DE MA TER/AI. DE 
COPA E COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER A 
DEMANDA DO MUNICIP/0 DE NOVO SANTO ANTONIO.PI E SUAS SECRETAR/AS 
- Pregão Presencial SRP n°. 002/2.020. 

Finalidade: Otimizar conb'ataçõe,s de interesse da requerente de natureza provisôlia. 

Lotes: 1 e 11, 

Novo Santo Antônio - PI, 31 de março de 2020. 

Edg.ar Geraldo de Alencar Bona Miranda 
Prefeito do Município de Novo Santo Anti!,nio 

Anl6nlo José da Silva 
Pregoeiro/Gerente SRP 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


