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DECRETO Nº 06, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a suspensão de serviços de transporte  

coletivo intramunicipal de passageiros, na 

modalidade rodoviário, como medida de segurança 

sanitária excepcional para o enfrentamento ao 

Covid – 19. 

 

     

                  O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, José 

Joaquim de Sousa Carvalho, no uso de suas atribuições legais , e  

CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui 

Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII); 

CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde 

pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e 

potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata"; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria 

GM/MS no 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de importância 

nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a 

situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal no 13.979/2020, alterada pela Medida 

Provisória no 926/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

estabelecendo uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância 

da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, e, também, 

a restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de 

locomoção interestadual e intermunicipal; 

CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, o Decreto no 18.895/2020 declarou 

estado de calamidade pública, em razão da grave crise de saúde decorrente da 

pandemia da Covid-19; 

CONSIDERANDO que, também no âmbito estadual, o Decreto no 18.901/2020, 

determinou medidas excepcionais voltadas ao enfrentamento dessa grave crise, como, 

por exemplo, o controle do fluxo de pessoas nas divisas do Estado, a ser exercido pela 

vigilância sanitária estadual, em articulação com os serviços de vigilância sanitária 

federal e municipais, e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da 

colaboração da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal; 

CONSIDERANDO que, no diploma normativo citado acima, consta que “o controle 

de fluxo de pessoas será exercido por meio de abordagem das pessoas que cruzarem a 
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divisa estadual, as quais receberão orientações e determinações expedidas pelo serviço 

de saúde com objetivo de conter a contaminação pelo novo coronavirus “ ; 

CONSIDERANDO, a urgência na intensificação das ações na área do transporte 

público municipal, garantindo o funcionamento mínimo necessário, seguindo as 

orientações dos órgãos de saúde federais, estaduais e municipais, inclusive para buscar 

dar maior segurança para os operadores diretos nessa área; 

CONSIDERANDO , o Decreto  Estadual Nº 18.924, de 03 de abril de 2020 , que 

dispõe sobre a suspensão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, na 

modalidade rodoviário, como medida de segurança sanitária excepcional para o 

enfrentamento à Covid-19. 

CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público Nº 30/2020, de 25 de março 

de 2020, 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica suspensa, a partir das 24h do dia 7 de abril, até às 24h do dia 12 de abril de 

2020,  a circulação de veículos de transporte intramunicipal coletivo de passageiros. 

§ Será disponibilizado transporte, em caráter extraordinário, se solicitado, para o uso 

exclusivo dos funcionários da saúde da rede pública e da limpeza pública. 

I - Os funcionários da saúde, das redes públicas e da limpeza municipal deverão portar 

crachá de identificação ou documento comprobatório da atividade durante o transporte. 

II - É proibido e sujeito a sanções qualquer embarque de usuário não autorizado. 

§ 2º O descumprimento da suspenção sujeitará ao infrator penalidade de retenção do 

veículo , sem prejuízo a aplicação de multa ou outra sanção cabível. 

§ 3º  A Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí- PI, através da Secretaria Municipal 

de Transportes e Serviços  Públicos e Secretaria Municipal de Saúde,  irão fiscalizar e 

adaptar o sistema de acordo com a necessidade, criando equipes para execução de 

barreira sanitária com controle de entrada e saída do Município de Cabeceiras do 

Piauí/PI e repassarão medidas de orientação para as pessoas que estejam ingressando 

no Município de Cabeceiras do Piauí sobre sinais, sintomas e cuidados básicos, como 

lavagem regular das mãos, cobertura da boca e nariz ao tossir e espirrar; 

Art. 2 º  A Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos deverá tomar as 

medidas necessárias para: 
 
I - fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus acerca das medidas a 

serem adotadas pelos trabalhadores e usuários visando sua proteção individual; 

 

II - limpeza e higienização total dos ônibus, em especial nos pontos de contato com as 

mãos dos usuários, e também do ar condicionado; 

 

 Art. 3º Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote providências 

para: 
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I - capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação 

quanto a medidas protetivas; 

 

II - estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a 

rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área física 

específica na unidade de saúde - separada das demais - para o atendimento destes 

pacientes; 

 

III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de 

saúde; 

 

§ 1º A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos municipais 

recursos humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade 

excepcional de atendimento à população, sendo que a requisição deverá ser 

processada, quanto à sua viabilidade, pela Secretaria Municipal de Adminstração. 

Art. 4 º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se e 

publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos sete dias do mês de abril de 2020, em 

Cabeceiras do Piauí (PI). 
 

 

 
JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 

Prefeito Municipal 


