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Gabinete do Prefeito Muni.cipaJ de Boque·rio do Piauí, Estado do Plau(, aos 23

,

~ D l a la aoQUSido »o tnllt•Pl
CIIN : 01.ll2 .5ff/000l•3'1
&VSIIIQa. Jl!Ullt.VUA, ,tt • c:arao • Cll l k,28'•000
IISalULL : pnfei-üoq. ~ ••!>r

-.X-

Q

dias do mês de março do ano de 2020.

REGISTRE-sE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Art. ,~ A suspendo a que se refere o art. 3°, deste Decreto, nao se aplica aos scguin1c11
estabelecimentos:

\ d)~

1 - mercados, sup<mnerçados, hipennm:adO:s. mel"Cellrias,. açougues. peixarias, fiuteiru
e centros de abastecimento

dé

,....

~

J_

s)) _

'( ruoEMIR AL~ DA SILVA

Prefeit.o Municipal de Boqueirão do Piaul

aliimentos. as dis1ribuJdoras e centro& d.e distribuição de

alimentos;
II - relacionados ao comércio, serviços e indústria na área da saúde;

m-

g

Verba Volant ,
Escripta Manent

fàn:ruM:ias e drogari11.5;

IV - indõstrias alimcnticins, de p«>dutos perecíveis, de alimcntaçlo animal, de higi"""•
l i m ~ Wisep.s ia, e us que atendam os sc:rvÍQO!i de saúde;

V - postos revendedores de combust:!veia que deverão fimciolllU" no horério de 7 às 19h,

ESTADODOPIAlli

PREFEIT\J RA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Av. Francis.co da Com Vel0$0, 620, Centro - cabeceiras - PI

CNPJ: 41.522.277/0001-61

com a suspensilo do funcionamento das lojas de convenibtcia localizadas nesses postos;
VI -

dlstribuidoniá de gil,,;

VII -

lavanderias;

DECRETO • 03, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Vill -

lojas de venda cx.c lusiva de égua mi:ncn,J;

IX -

padarias. ficando proibido o consumo de alimcntoi;

X -

distribuidoras de energia elé.trico. água. saneamento bàsi.c o, IJC'rViç,o de limpeza

local;

XI -

hot6is, com atendimento exclusivo dos hóspedes;

XlI -

serviços de telecomunicações e de proccsaamcntos de dados;

XIU - transportadora&;

·

o PREFEITO MU

XIV - produçlo de embalagens de papel, papelão, vtdn, c 'pléstico;

XV -

indl)stria de produtos fannoquJmico,; e ~ u t i c o s e de, iru;t:rumcntos

e,

matcri,ab pam uso médico e odontológico e de artigos. ópticos;

XVl - fabricação de bebl.das nllo alcoólica..;

XVU - fabricação de sabão, detersente. produtos de limpeza, cosméticos, produtos de
perfumada e de higiene pessoal; e
profissional;

e,

XIX - que dé:9Cllvolvam serviços na Are.a da construção civi1 ou de obms, relacíonádo'"
área da sal)de púbUca

XX -

~e,;viQQ<S de

e com o saneamenm !>Mico;

~ Uffll'IÇB,

b.igieni:1:41Çl!o e vi,giHlnoia.;

XXI - o i, bancos e ,scrviÇQ'!;I; finan.c ci rv$. inclu~ivc l c;,tériCR!J. devendo s er rc!!j:pcitado e

cwnprido wn lim.i1e máximo paro aces,;o e di!<IW'.ICiã mínima de 2m (doi;, m etros) éDt:re

pessoos.
P■rigr■.ro

ICIP L DE e B CEIRAS DO PIA ui, Jost Joaquim de Sousa
Carvalho, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Declaração de Elnerglln.cia em Saúde Pública de lmponinci.a
lntemacional pela Organização Mundial d.e Saúde - OMS, no dia. 30 de janeiro de 2020, bem
como a Declaração de Emergência em &wde Públi ca de Importànci.a acional, de03 de
fevereiro de 2020, ern decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a classificação a siluaçio mundial do novo coronavírus pela Organiz:ação
Mundial de Saúde - OMS como pandemia, alertando para o risco potCDcial de a doença
infecciosa ali ngir a popy].ação mundial de forma simultânea, não se limitando a locais queji

1.enham sido identificados casos de tranimissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual
18.884, de 16 de março de 2020 sobre as medidas de
enfrmtamento para situação de emergência em sa.úde pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e de adotar
medidas do âmbito municipal para o enftutwneIIIO pua a situação de emergência em saúde
pública;
CONSIDERANDO que estudos recentes demonw-am a efiçãcia das medidas de afastamento
social pre,c;oçe para a oontenção da di~inação da COVID-19;
CONSIDERANDO o Deuem Estadual Nº 18.901, de 19 de março de 2-020, que determina as
medidas excepcionais que especifica, voltadas para o enfrentamento da grave crise de saude
pública decorrente do Covid-19.
CONSID RANDO • recomendação do Ministério PúbUco do Estado do Pia ( , 2' Promotoria
de Justiça da Comarca de Banas-PI. recebido cm 19 de matÇO de 2020 pela Prefeitura Municipal
de Caboceiras do Piauí - PI. em cumprimento às disposições de ordem constitu.cionaJ, legal,
administrativas e de narureza $&Ritária a.cima referidas e outra$ CQm ela convergenies,
CONSIDERANDO o Decreto MonldpaJ O 02, d.e 17 de m&r(~ de 2020, que dispõe sobre
medidas urgentes para. o enfrcnlmnento à ameaça de conhl.míruu;ilo pelo novo CORONAVIRUS
(Covid-19), no âmbito do Município de Cabeoeiras do Piauí 11'1

16 Anos

XVIII - íebricaçllo •d e equipamentos e iliOCSS6rios plílll :segurança e proteção pc$SOB1

com a

Disp6e sobre medidas urgentes pa,.. o enfre:atamento Aamea.ça de
contaminação pel.o novo CORONAVIR S (Covid-19), no imbito
do Mu11idpio de cabeceiras do Piauí /PI.

DOM

urbana e coleta de lixo;

DO

úntw. "Fieo. expressumcnte vedado o funcionnmento de bores. restaurontes e

ãfins enquanto durnr o estado de colamidado p \lbLico em ~ o d o o.vanço do novo
coronavltus (COVID-1 9). excetuando-se aqueles que prestem serviço.s de entrega

DECRETA:

(deUv.,ry).
Art.

r

Pictun e xcetuadas as atividBdes comc:rciai.s, industriais e serviços essenciais.,.

quando con1romdru1 e demúndadru; pelo Poder Público.
Art. 8" Noo "" cmquudrum. uindu.

º""

vo::dações de•te lD,,,çre10; os órg!los de imprensa e

An. 1• Sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou .m a oes~ção da decmação de emergál.cia em
saúde pública. todos os

eventos

de

massa, shows, ali.vidadcs desportivas

e

congéneres já

programados, bem oomo, se abstenha de realizar novos eventos, conforme detenn.inado oo art. 12•
do Decreto Estadual n• 18,884, de 16 de março de 2020 e art. 1° do Decreto Estadual '° 18.901 ,
de 19 d.e muço de 2020 .

meios de comw,icaçllo e U!lecon1unJcaçllo em ge!'al, a., funerária.$, os este.beleciméntos

eomc:reiã..is qu.c prestem. npcnu. os servi90·.s de eotrcgn (dcli-very).
Art. ~

Fica suspenso, ainda, o funcioruunento :

dos

1 - dos parques mun.!c!pais •e ckeas públicas de reoreaç llo, lazer e p n\ticas esportiv
lJ - d.n.s lnnchonetes e e:s.tn.bclcc.iimcnto.s congl!n.c rcs; excetuado os serviços de deliivc:ry.
Art.. 10• Em

CW30

de dcscum:p:ri.mcnto 0:plicnm-sc, cumulativam.c ntc,. as pcnaUdades d e

m ulta,, lntetdiçllo tolal do átividode e e , ~ de ulvári de lóéálizuÇl'lo e funciornuncnto ,
na fonna da

lcgisla.çllo vigente.

Art. 11• Es~ Decreto entra e.m vigor no d ã to de

SWl

J>~o único. A suspenslo das atividades e eventos d.eteoninada nesle artigo terá vi.gên.cia a
,:,arii.r das 24 horas do dia 20 de março de 2020.

Art 2° -Ratificamos todas as determinações e recomendações do Decreto Municipal Nº 02, de 17 de
março de 2020.
Art. '.l O Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte dias do mês de març.o de 2020, em Cabeceiras do Pia:ui
(PI).

publ.icoçilo.

Art. 12~ Rc·vog.wn--8.é Wi disposiç.ÕC5 c.m sentido co.n:trúrio.
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