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DeeNtO o.• 014/%020 

ESTADO DO PIAUÍ 
PRElrEITURA MUNICJl'AL DE OLHO D' ÁGUA DO PIAUÍ 
A V. NOSSA SENHORA DAS DORES, Nº 659 - CEP 64.468..QOO 
CNPJN" OJ.612.59SJ0001-07 - FONE (86) 9989-5024 

01.ko D' ÁI:•• do Piam. 16 de. março de J020. 

Dúplk sob ~ .. mcc:Ud■a plll"'II cah■tamea.llO da 
emeral11.cJ• d• udde pllbHca de illlponl.acla 
lat..-na~lr.nal dei=ol'Tellt. do Novo 
C-oroDavfnlsCOVW-19. e dt outnl pl"V'l'ldeKiu. 

O PREJl'l!:ITO DO MUNJCJPIO DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ. do Estado do 

Piauí, no uso do suas atribuições lesais confe.rida.s pel& Lei Orglnica do Município de 

Olho D' Água do Pio<ul - PJ. 
éoNSlDERANDO .a o>ust9o.o.la de pandemia do COVID-19 (Novo Corooavt:m.). noa tamoa 

declarados pela Orpnizaç1o Mundial de Sa6do (OMS); 

CONSIDERANDO u rccomcndaçõc11 expedidas pck> Ministi!rio d.a Sa.údc etn 13 de- març.o de 

2020; 

CONSIDERANDO o De.ereto n" 18. 884, de 1 IS de março de 2020 do Governo do Estado" do 

PiauJ que. eslabeleçe medidas ,de cmcrge.nci.as de A.údc pública devido • •ltuaç.ao mundial do 

novo CoJ'Ooaviru,; 

CONSIDERANDO que • situaç.ao demanda o urgen.te emprego de medidas de prevenç&o. 

controle e 0q>otcoç.Ao de ri~. dano.s e agravos à .sa6de p(l'bll"- a fim de evitar • dil:iJCroil'.l&ÇJk> 

da docuç.■ no }:.fuoiclpio de Olho o~A,.ua do Pi1111uf,PI.., 

Art. 1 • - Pica dccn:tada silu■9-kJ de emii:l"&éoc.iá DU sa(lde pú.bUca no Muoicfplo de Olho 

D ' Água do Piauí pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,. tendo cm vista a declaração de 

Emergl:ncla. em Saá.de PO.blic.a de ImportAncia Nacional (ESPlN) dccorrcotc:. da lnf'ceyAo 

Huuiana pelo Novo Coronavhus (2019-nCoV). nos t,CJD1011 da Portaria Il . 6 188, de 3 de fevereiro 

de 2020, do Ministro de E.stado da Saúde;. e ainda, do Decreto ne 18.884, de .16 dei m.a.rço dei 

2020 do Governo do Estado do Piau(. 

Panta:rafo ú»Jeo. O ~ e.nal)elec~ no c;aput d-.ste artig:o podenl. MI'" prorrogado cm caso 

comprovada ~id.$.de. • f 
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Art. 2• - Para o enftentamcnto inicial de emerg!naia de sa6de deeommtc ao CoroDB-vlrus, ficam 

suspensos pelos próximos 15 (quinze) dias, todo$ os eventos p(iblico1 agendados pelos órglot 

ou entidades mun.ieipa.is, devendo tais encontros sertm rcmarcado:!11 oportunamente oom 

an~ncia da Secretaria Municip111l de Se6de. 

Art. 3• - Ficam vedadas as concessões de licenÇU ou alvarás para reall:u.çAo de eventos 

privados, coro tlglomeração de pcssom> a partir de 16 de marçq de 2020. 

i t • Os 6rglo.."i liceociadores municipais dovcilo suspender as licc.nçu ji coocedJdu, pclf'8. 

eventos proaram,ados para ocorrerem a partir da data a que ac refere o co.put deste artigo, 

envidando esforços para dar ci&»cia aos partieuJares que requereram .. valendo-te para tanto de 

todos os meios de comunicaçlo possíveis. 

§ 2• Nas situ.açõe., cm que n&o fõr possível o c.aneelam.ento ou adiamcutot devem ocorrer eom 

portões fechados~ 5Clm a participaç.lô do público. 

Art. 4• • Fica suspenso o funcionamento pelo :prazo de lS (quinze) diu corridos, a panir de 17 

de março de 2020. de toda! u escolas da Rede Municipal de E,n3ino, Centros de C.onvivlnclUp 

Centros de Refertocia ds Assist&ncia Social, com possibilidade= de proJTOpç.Ao por igual 

pcrlodo. 

§ r A carga hormia da Rede Municipal de Ensino aerá n:o..-pni.zada po:!llteriormente pela 

Secretaria Municipal de Ed~&o de forma que nlo haja prejuízo cduct1Cion&l. 

§ 2• A Secretaria Municipal de As.sistf!ocia Soei~ por meio de seu corpo ttcaico. dcveri. 

reorpnizar as atividades 1ocioas1isteoçiai, :JUprimid.u no caput deste artigo de fon:na a 

m.in.irni.:ur o impacto .lquele.:!11 em situaç.lo de vuln~bilidada social~ 

Art. 541 - Como medida.,: individua:i!I recomenda-se que pacientes: cc;,m àintomas respiratórios 

fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doençu Cl'ÕDÍCAS evitem sua 

Cir"Culação em ambientes com aalomcraç,.lo de pessoas. 

,Art. 6· - A.9 reuniões que envolvam popuJaç,Ao de aJto J"Íl!iCO para doenç.a severa pelo covm-r\•. 11 
ÇQJD0 idQsos e pacientes com doenças c:rll,niCQ,, devem ser canecladu. / , 
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Art. 7" - O atendimento de média e longa permanência, bem como visitas à idosos e congênere11 

devem ser limiladas, na medida do posslvel, além de adotar os protocolos de higiene dos 

profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respira16ri011. 

Art. Ir - Os locais de grande circulação de pessoas, tais como mercado, igrejas e comércio em 

geral devem reforçar medidas ~e higien.izaçlo de supcrflcie e demais cuidados para os usuários, 

em local sinalizado. 

Art. 09 - Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverllo 

adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19: 

Art. 10 - As medidas previstas neste Decreto poderllo ser reavaliadas a qualquer momento, de· 

acordo com a situaçlo epidemiológica do municlpio. 

Art. 11 - Este Decreto entra e vigor na data de ~ua publicaçllo. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA 
DO P IAUÍ-PI 

Olho D'Ái:ua do Piaul • PI, 16 de março de 202 

ATO DA MESA Nº 13, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.390 

Abre no orçamento vigente crédito adidonõl suplementar e dõ outras providências 

A MESA DA CÃMARA. MUNICIPAL DE PAES LANDIM, no uso de suas a tribuições legais. 

Resolve: 
Artigo lo . - Fica aberto no orçamento vigente , um crédito adi cional suplementar na 
importância de R$1.219. 709,60 dis tribuidos as seguintes dotações: 

Suplementaçao ( ♦ ) 1.219. 709,60 

01 01 00 CÃMARA MUNICIPAL 

01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENç},O 005 ENCARGOS DA CÃMARA MUNICIPAL 32.000.00 
3.1.510.11 .00 VENCIMEITTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CML f .R.: O 001 00 
001 R8CUf'IOI Ordi"'r1ol 
100 000 Gffll 

01 .031 .0001.2001 .0000 MANUTENç},O DOS ENCARGOS DA CÃMARA MUNICIPAL 
3,3,90, 14.00 DIÁRIAS· CIVIL 

1.000.00 
f .R.: O 001 00 

001 Recul'VOI Ordlnérioa 
100 000 Golal 

01 .031 .0001.2001.0000 MANUTENç},O DOS ENCARGOS DA CÃMARA MUNICIPAL 10.000,00 
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA f .R.: O 001 00 
001 Recur1i0& OrdiMrios 
100 000 Gorai 

02 01 00 GABINETE 00 PREFEITO 

18 04. 121.0278.2002.0000 MANUTENç},O 00 GABINETE 00 PREFEITO 
3,3,90, 14,00 DIÁRIAS· CIVIL 

2000,00 
f ,R.: O 001 00 

001 Reçorsoso«liMirlol 
100 000 Gffll 

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAç},O 

2A 04.1220019.1027.0000 AOUISlç},O OE MATERIAL PARA A SECRETARIA OE ADMINI 2000.00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMEITTOS E MATERIAL PERMANENTE f .R.: O 001 00 
001 Recul'SOI Ordll'lârlol 
100 000 G<r8I 

28 04.122.0019.2004.0000 MANUTENç},O DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
3.1,510.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO 

30.000,00 
F.R.: O 001 00 

001 ReculllO!I: Ordlnárloa 
100 000 Gffll 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


