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• . _E_:s_r._ . .4_o_ o_o_o_ P_I_A_u __ ' _________________ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO 

DECRETO N" 003 DE 31 DE MARÇO DE :Z020. 

nb·poe sobre o tundon111mento d1111 111tlvld..re1 ...., 11,érál, 
p■ r■ o ate. dlôncnto núni.1110 ili• ■cca•id•.da da 
pop,,laf•o e dos poderes p,;blleoo, decorrente do 
NOVO CORONA V!RUS (COVID-19), no MuniefpiO, e 
d• O•fnlt proviclã,eiu. 

0 PREPEITO MUNICll'AL DE MADEIRO, Estado do Piaul, no u&a das atribuiç,õM 
l.egaie que lhe silo conferidas pela Lei Ors,lnica do Municlpio, e pela Coc,wttúç!io Federal 
vigc,nte, 

CONSIDERANDO as medídas adotadas pela Preteim.-., 11- periodo de crise na saúde 
pública,. d.ecormnte do novo coronaV>nH (COVID-19), e 

CONSIDERANDO os aumentos dos casos notificados no mundo. no Bn11&H E no Esta.do da 
Piaul sobre o COVID-19 

CONSIDERANDO a ncceasidade de imposiçlo a adoçlo de medidas, de acordo com u 
nec:a.~dades locai.a, para que nlo haja comproma:imento du atividades essenciais:~ 

CONSIDERANDO a necessidade de funcionamento minimo para o atendimento du 
dcm11nd.aa. na áma do comércio. logil!l.tica e demai11111ivid11des easc:nciais. 

DECRETA: 

Art. 1" • A continuidade do cnfrcntllilllc:nto da gnt.ve crise de saúde pública dcoorrente da 
(COVID-19). na vigmcia do ""estado de calamidade pública•. no Munidpio. fica definido. 
nC!te Decreto, o funcionamento mlnimo neocssiri:o ao atcndimcrl'to das noccssidadcs da 
popula'rlo e pod.CTCS J)Ublicos nu. atividadc. cm gccal e dcm.ai.• a.tivid.adca: c:s:1COcia:i&.. 
permanecendo., -cm aua plenitude., augpenaaa: as: atividadca c:onsidcna.d.aa nAo cs.5Cllci.ai_111 _ 

P■.-tlgra.fo único - Fica ,wtorizado. a Sc:.:r.:taria Municipal de Saúde e 01 oum>1 Ó,glloo, da 
Poder Públic:o. manter ou rcguhuncntBT •cu• ldUais Oc,çr-ctos de n,gn,s de prcvm9'<> ao 
NOVO COVID-19. 

Art.. 2• Fica mantida a su.a:pcns.lo das au.lu: da rede municipal de enai.no até o dia 1!5 de abril 
do 2020. podendo. easo noeé556rio, eo,to prazo &er computado pànl eompcn:sação das férias 
cseol"""' c:m ·c:onfàrmidadc com o DECRETO ESTADUAL N . 18.913 de MARÇO DE 2020. 

Art. 3• Fica mantida a suspen,s.10 do 6Jncio.nJ11mc.nto: 

:1 - de todas u lldividadcs cm bsrea~ restaurantes, c:incmu. çlubes., ac:ad,emiaA,. casu de 
espo111culo o elJnleas do estética,; 

D - da.s atividades de saúde bucal/odontol6gica, públicas e privada,i, e0<ccto aquelas 
relacionadu aos atendimentos de urgência e cmcrgl!ncia; 
Ili • de eventos esportivos; 
IV - das atividade$ em centrQs e<;>merciais ou sh<;>pping e~.; 
V - dos demais t:5tã.bclecimcntos oome:rcinls., industriais, de .s.avi.Çoo-~ de atividades de 
constniÇão civil e de 001~ atividad.es que nllo sejam esseneíaís. 

Parágrare ún.ico - Perm.ite..s:e o funcionamento dos setores admi.ni s.t ra·ti vos, desde que seja 
realizado remoto e individu.almente_ 

ArL 4º P,µ-a o atendimento da pop1,1I!tção em a1ivid1tdo, es,.,..,ciais - <;11,1,ante a gn,vo, ç,-i$<:> de 
sa.úd~ pública mn du:omncia (COVID·-19)_.. não se aplica a su.spe:nsAo do ru.ncion.ame:nt.o: 
oficinas mc,c,,nicas, distribuição de bcbidu nlo alcoólicas, indúslria com fabricação de 
produtos essenciais,, coJtu,itil de msu_mos alim.eotilres, r•.-m,ci•, comercio que vende: 
,iliJne.>WS. 

Art. S- O coneeit.o de atívídades essenciais està definido na Lei Federal n• 13 .979. de 
06.02 ,2020, e nos seus Deerctos Federais resulamenladOl"eS. 

ArL 6• O Pode.- Público está autorizado a funcionar~ igualmente, as atí.vtdad<:S na área da 
,ndústria., comércio. logbliea e demais atividades eMenciais, q;ui,ndo contrato e demandado 
pelo Poder Público. 

Paráp-afe único: As concessionárias do Poder Público estio autori.2:adu a funcionarem da 
mesmo modo. 

Art. r Os est&belecl.mentos, $ttVÍÇOS e ati vidad.es a que se refere este Dee~to. nesse periodo 
de crise na saúde pública, decorrente do novo corone.virus (COVID-19), devem 
adotar/reforçar a,- mcdidu. dc controle de acesso e de limitaç o de pcs!j:()8.S nas arca.,- internas e 
externas, de modo a evitar aglomerações e n resguardar n dis.tincla minima de 2 m (doi15 
meuos) entre todas c.s pessoo.s. bem como devem cumprir os protocolos. orientaç.ões e 
det.enninaç~es expedidas pelos órgAos e entidades de saúde federal, estadual e municipal, 
s:uje:itando-so, no caso de descumprimento~ a a.plica.çãop cumulativamtm.te,. das penalidades de 
multa, i.ntc.-diçllo total da atividade e ca&saÇão de alvará de localizaçllo e funcionamento, na 
t"orma da legislaçllo vige111e, 

ArL 'J"' Em, =to entra cm vigor na data d" sua publicação., tcrli. validade até ulterior 
deliberaçJo. 

Art. 10" Revog..:n•se a di spo içõe em 00fltrário. 

Gabinete do P~feito Municipal, 31 do março de 2020, 

JOSÉ CASSIMIRO DE ARAÚJO NETO 
PREFEITO MIJNTCll'A[, 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETOMUNICIPAL , •JSS,,DE0I DEABRILDE2020 

Prorroga e determina, nas redes pública e 
privada a suspensão d as aulas, como 
medida excepcional para enfn::nta.mento à 
Covid-19, e dá outras providências, 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA - PI, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
em especial o art . 51, VI , e 

CONSIDERANDO a orientação do o Comít" lnterin.stitucional de Emergência em Saúde 
Pública para Resposta Rápida aos Virus Respiratórios, com ênfase no NovoCoronavinis 
(COVID-19), pela pc:rmanãtcia das medidas excepcionais para o enfrentamento da 
Covid-19; 

CONSIDERANDO que diante do avanço (COVIO•l9) a Organiza.ção Mundial da 
Saúde - OMS classificou a .situação mundial como PANDEMIA, ou seja, o risco 
potencial da doença infocclosa atingir a população mundial de forma simultânea não se 
limitando a locais que já tenham sido identificadas como transmissão interna; 

CONSIDERANDO a notificaçilo de pessoas contaminadas pela Covid-19, em todos os 
Estados da Federação 

CONSIDERANDO as diretrizes da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a no que 
tange as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importincia 
inlemacional decorrente do coronavirus; 

CONSIDERANDO o teor do DECRETO Nª 18.913, DE 30 DE MARÇO OE 2020, 
e1tpcdido pelo Govemador do Estado do Piauí, 

DECRETA: 

Art. 1" Para enfrentameoto da emergência de saúde pública de importlneia internacional 
decorrente do coronav!rus, no ãmbito da competência do Municlpio de Luís Correi.a - PI. 
perman.ecem em vigor, até 30 de abril d e 2020, as medidas c,c;cepcionais determinada,; 
por C$IC Decreto. pelo DECRETO N 154 DE 17 DE MARÇO DE 2020, DECREro 
MUNIClAL . JS6, I9DEMARÇODE2020,DECRETOMUN!CIPALNº 157,D820 
DE MARÇO DE 2020 e DECRETO MUNICIPAL N. 1 S8 DE 27 DE MARÇO DE 2020. 

§ t •. Presente Decreto acrescenta às nomurtivas vígcntes as seguintes medidas: 

1- Fica detcnninada a prorrogação da suspensão das aulas da rede pública municipal, até 
a datade30deabril de 2020, abrangendo a rede privada de ensino do Município deLuls 
Correia - PI e suas localidades. 

II - Em acréscimo ao art. 9", inciso XIl,d0Dccre10 n. 157, de20demaIÇ-O de 2020, ficam 
também melusos na ressalva da $USpensão de atividades comerciais e de prestação de 
serviços, determinada no referido Decreto, os seguintes estabel.ecimentos e atividades, 
considerados essenciais, desde que, a.o funciorwem. assegurem o cumprimento das regras 
de proteção individual para emp~gados, servidores, clientes ou fornecedores: 

a) Lojas de conveniência e de produtos alimentícios; 
b) Lojas e revendas de produtos sanitários e de limpeza; 
c) Lavand eria.5; 
d) Borrachari8$ e im:cânicas; 
e) distribuidoras e, transpottadoras; 
t) servÍ9os de segurança e vigilãDcia. 
g) serviços de alimentação preparada exclusivamente para sistema de entrega; 
h) serviços de telecomunicação, prooessa:mento dedados e imprensa; 
i) Pet shops, clinicas veterinárias e distn'buição de material de construção para obras 
urgentes e obras públicas essenciais. 

§ :r Os estabelecimentos considerados de natureza essencial funcionarão de acordo oom 
determinações sani.tárias expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em consonância 
com parâmetros disposto pela Seotctaria de Estado da Saúde do Piauí, sendo obrigatóri.o 
o controle do fluxo de pessoas, de modo a impedir aglomerações. onde o descumprimento 
acarretmá aplicação de multa e demais atos dispostos na Lei n. 6.437. d e 20 de agosto de 
19n, passando a efetivar: 

I - Manuténção de funcionário que con1role o ambi.ente externo adjacente ao 
estabelecimento, quanto a tmnadade medidas de afastamento minimo de 2 (dois) metros 
de distãncia entre pessoas; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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II - Controle de entrada de pessoas no estabelecímc:nto, evitando a pfeSetlça de mais de 
três clic:ntes cm ambientes fechados, dispondo o ambiente de materiais de limpeza e 
álcool gel; 
Ili - Tratando-se de supennereados, minimercados, ou afms, o fluxo de pessoas dentro 
do estabelecimento deverá ser realizado por sessões, dispondo o número mini.mo 3 de 
pcssoes em cada sessão, dispondo o ambiente de materiais de limpeza e âlcool gel; 

§ 3~ Pemumecc vedado o consumo de alimentos no local do próprio estabelecimento. 

§ 4" Nos hotéis, pousadas, hospedaria em geral, fica determ:inado a apresentação d e fichas 
de controle de hospedes (ou sistema oompatlvel de controle de hospede) üs autoridades 
sanitárias. para efeitos de controle do cumprimento das normativas de combate ao 

COVID-19,sob pena de infração à legíslação sanitária, culminando em multa e demais; 
atos disposto na Lei n. 6.437, de20 de agosto de 1977. 

§5º Permanecem suspensa as atividades presencias religiosas de qualquer natureza que, 
ag.\ome~m pessoos, obedecidas as detenninações do Ministé:ri.o da Saúde. possibilitando 
a realiza.ção através de meios virtuais ou qualquer mídia propagada, sem a presença de 
aglomeraç,õel, de pessoas. ficando detenninado a não abatura de templos, igrejas e afms, 
sob pena de aplicação de multa e demais atos d isposto na Lei n. 6.437, de 20 de agosto 
de 1977. 

Arl, 2º Fica delenninado o funcion.amento do Conse lho Tute1!1r oom su:spen ão da 
visitação pllblica. passando o atendimento presencial do público externo a ser p~tado 
através de expediente intcmo. via plantonistas, escalados para o atendimento de casos 
graves de víolação de direi.tos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada wgente 
de medidas de proteção. 

§ 1 º O atcnd imento ao público passará a ser realizado por meio eletrônico ou telefônico. 
at:rav6s de link disponibilizado no si.te oficial da Prefeitura Municipal de Luís Co=ia -
PI, ou telefone oíicial disposto no e.SIC (Sistema Eletrônico de Infonnaç,õcs ao 
Cidadão), em regime de agendamento, destinando.se o deslocamento ao sctoú6rgão 
apenas na data c horário ímnados nos canais de acesso virtual. adotando-se no 
atendimento as medidas necessárias de prevenção detenninadas pelas au.toridadesa 
sanitárias. 

§2" Caberà ao Conselho Tutelar efétivar a organizaçã.o de éscala de plantão de seus 
conselheiros, em consonância com as medidas de urgência próprias da a1\UIÇão dos: 
conselheiros, divulgando amplamente a escala def"mida, 

§3" A Secrctaria Municipal de Desenvolvimento Social dcverâ fornecer materiais de 
limpeza, máscaras e ãlcool gel aos conselheiros tutelares, bem oomo aos funcionários que, 
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc .• em atençAo às 
nonnativas de prevenção e transmissã.o daCOVID-19. 

§4º As atividades do Conselheiro Tutelar, reali:zadas na modalidade do caput do presente 
artigo e §1°, deverão ser comunicadas ao órgão gestor, para efeito de controle da 
realiz.ação do trabalho, disponibilizando relatórios quantitativos de casos alendidO!I 
durante o periodo. 

Art. 3" A Administração Pública Municipal deverá reali:zar campanhas de 
conscienli2ação do cumprimento das medidas temporárias relativas a prevenção e 
combate a transmissão da COVID - 19, d isponibilizando carros d e som em bairros 
pcrif~. centro e localidades de sua cin:-unscrição, alêm de disponibilizar campanha 
em .mldias digitais no site oficial e redes sociais oficias da Prefeitura Municipal de Luis 
Correia - PI 

Art. 4° Fica autorizada a pratica de aloo de afaswnento/dcslocamento 
do seividor municipal para ter exercício em secretaria. órgão ou entidade.diferente 
da originária de seu provimento, por meio requisição da 1mtoridade superior de cada 
setor/órgão/entidade, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista, na 
intuíto de suprir as necessidades relativas a rede de prevenção e combate a transmissão 
daCOVlD- l9 no município de Luís Correia - PI. 

A.rt. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de 
das medidas a q\18.lquer momentõ, de aêordo oo 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lu 

F 

ma.tum, permitindo a reavaliação 
eressep\\blico. 

ia - PI,. em OI de abril de 2020. 
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PUJUTURA MUHIOPAI. Dli lUIS CORREIA 

Ali, Ptof.- de l'UUí dl Cáiu Umaff'ZU•Cffltl<) 

f •fM•: ll'DI< Pl4!llP'lDIJj,Slffl 

CNPJ : 05.ss4.441/000·1 . .J3 
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PORTARIA N" 1422/2020 

"'Da nomeaçto dos membrw que c:omph a 
estrutura da coordenadoria Municipal de O.fna 
avtl-COMDECde LU(s Correia-PI'" 

O Prefeito Municipal de luls Correia, Estedo do Plaul no uso de suas 
atribul96es legais conferida pela Lei 0l'lliniQI do Muniçfpio e o que rege no art. 8 da Lei 
Munlelpal nt 710, de 07 de Julho de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1" - Nomear os Integrantes da coorde.nadorl1 Municipal da Defesa CMI -
COMOEC, com a finalidade de C001denar em nível Mur,leipal, todas as ações e serviços de 
Defesa Civil, nos períodos de normal Idades e anormalidade: 

1-sr. Edlneudo Mourlc, da SIiva - Coordenador - Gerenáa das A9ÕH 

li-Sra,. Antenla i..1z, da Sltva dos Reses - secret.!rla Ger11I-A:poio Administrativo 

111 -Srt . Patrida Ellas de Ollvelra -Setor 0perath10 - Seção de Operação das Ações 

IV - Sr. MatClOS Ant&nlo de 5ousa - Setor Técn.ioo -Seção de Minimização de De!ll!lre , 

Art. r · A Coordenad.orla Municipal de Defesa Civil - COMDEC, ~ ai 

flrialld1de de coordenar em nivel Municipal, todas as açõe& e servl905 de Defesa Civil, nos 
períodos de normalidades e anormalidade prevista n.o art. 4• nos ite11cs 1, li, Ili, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII da lei que db;põe sobre a criação da COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA. 
CML-OOMDEC, no Smbito Municipal. 

Paras,afo tlnlco: A COMOEC, é um 6ralo da admlnlstnçlo publica municipal, 
diretamente subordinada ao Prefeito M unidpal ou seu eventual &ubstituto, composta por 
servido~ municipais no exercício da sua funçio, exercendo-as sem prejufto5 41$ funç,ões que a 
ocupam, e não ferio jus as quaisquer esp,cles de aratiflaçio ou remuneração esi,eoial. 

An. 3" Esta Portaria entrará em vtaor na data de sua pubUcaçlo, revoaadas as 
disposições em contrário, em espe-elal a Portaria nl 1152, dl! 27 de maio de 2019. 

CUmpni-se e publique. 

,., ...... 
flmll ESTADO DO PIAUÍ 
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA - PI. EXTRATO DE 

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VJGeNCIACONTRATUAL 
N!! 002 AO CONTRATO N!!. 2019.05.22.01.003. PARA FINS DE 

PUBLICAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL ND.. 2019.05.22.01. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI. CONTRATANTE: FRANCISCO DAS 
CHAGAS GALENO ARAÚJO, SECRETÁRIO MUNICJPAL DE 
ADMINJSTRAÇÃO. CONTRATADO: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP, 
INSCRITA NO CNPJ N2 00.852.563/0001-08. ASSINATURA DO 
ADITIVO: 20 DE FEVEREIRO DE 2020. VIGÍNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
FUNDAMENTO: CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8.666/93. 
LUÍS CORREIA-PI, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. KLAIISON DA COSTA 
FREITAS. PRESIDENTE DA CPL. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


