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Estado do Piiaul 
PREFEITURA MU I ll'AL DE ' 0 i\UGl;F.L DA RAL' ,\ 
GIU l>f. 
CW,I: Ol.612.62JIOUlll-88 
Pr11~• da Matriz 18, Ci:ntro. Fone: (86) .\296.1)120 

EP: 64.378-000 - . ao :\Jigurl dll B11i II Grande PI 

DE RETO N.• 006 / 2021 

São Miguel da Baiita Grande - PI, 04 de j1111eiro de _021. 

"DlspiJe ,çobra o Hordrln de &.ptdlente dí> 

Sc:n•ldores Púb/lros Munlcípals nos lermos 

qu~ t.1ptr/jlcu", 

A f!REYEITA M 'lCIPAL DE SÃO MIGUEL OA BAIXA GRANDE - Pl. no uso 
de suas an:ibuiçõcs legais ql!C! lhes são conferidas pelo An. 67, Inciso Vl, daLei Orgãnicili 
do Municlpfo. de 06 de Dezembro do 1997. 

CONSIDERANDO o principio da c:ficiência e da híeruquia no ãmbito da. 

wlminbtração pública municipal: 

<:ON 'lDERANDO 11 neoossidade de ·bll!car um melhor funcionamento das 

repunições públicas municipais no sentido de aumentar a produtividade do ll"abalho 

prestando um serviço publico eficiente; 

RESOLVE: 

Art.1 ° Fica estabelecido nas rc:parti.çõc:; públicas municipais o horário de 

expcdic:nte dos servidores públkos municipais de 07h:30m (sete horas e: trinta minutos) 

ãs 13h:30m \treze horas e lrinta minutos), excepcionando os smiços considerados, 

<:. nciais. 

Art.2° C bcni aos Secretários Municipais adotar as providencias cabíveis Pllra 

iins dt cumprimento deste Decreto. 

An. 3° Revogam-se as disposições c,n contrário. 

Art, 4° E11t OKrcto mtra em vigur 1111 data d.: !lua asairuuunL 

Gu incte do EKcelcntJ,aima Senhora Prefollll M\llllçlpal de S1o Mlgud da Baixa Grnndc
PJ, aos 04 (quatro) dias do niêsdtdaneíro de 2021. 

,JL~\'e\~~ 'tfic lt1 e,~ 
Sla Mlg11tl 11a Bo Grude-PI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUiS DO PIAUÍ 
CNPJ N". 01 .519.467/0001~5 

Avenida Luls Borges de Souu • n•. 660 • Centro. Fone: (89) 3434-0001 
CEP: 64.638~00 • Slo Luls do Plaul (PI) 

DECRETO NR 03/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021, 

"Estabelece medidas preventivas direcionadas ao controle 
da disseminação da COVID-19, no mun/c(p/o de São Luís do 
Piauf. " 

A Prefeita Municipal de Slo luís do Piauí• PI, no uso das atribuições que lhe confere 
a legislação vigente, em especial o inciso Ili do artigo 78 da Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO o Decreto Ne 19398 DE 21/12/2020 que prorroga até 30 de Junho de 
2021, o Decreto n2 18.895 , de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade 
pública, para os fins do art. 65 da lei ComplementarnR 101, de 4 de maio de 2000, em razão 
da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covld-19; 

CONSIDERANDO a grave c,rlse de saúde pública em decorrência da pandemia da 
COVID-19, e o seu caráter absolutamente excepcional a Impor medidas de combate à 
disseminação do surto pandêmlco; 

CONSIDERANDO aumento nos últimos dias no Município de São luís do Piauí• PI dos 
casos confirmados, em monitoramento, mesmo sem, entretanto, haver qualquer caso de 
pessoas hospitalizados pela COVID19, mas com a necessidade de diminuir a circulação de 
pessoas, para com Isso, evitar a propagação da doença: 

DECRETA 

Art. 111 - Fica determinada a suspensão de realização de festas, shows e similares, de 
caráter público, em ba res, restaurantes, clubes, praças, chácaras e afins, seja com presença 
de cantores, som tipo Paredão, ou qualquer outro tipo de som que ultrapasse 60 decibéis; 

Art. 211 • Eventos particulares referentes apenas a casamentos, batizados e 
aniversários serão permitidos, desde que em propriedade privada seja própria, cedida ou 
alugada, e o responsável pelo evento procure antecipadamente a Vlgilãncia Sanitária 
Munlclpa l para receber as recomendaçOes, restrições e assinar Termo de R sp 

Art, 311 • As Atividades Religiosas, poderão funcionar presenc· 
obedecer o distanciamento de dois metros entre os particulares, ai 
utilização de máscaras de proteção facial. 

Art. 42 - Havendo o crescimento exponencial de casos confirmados no COVID 19 no 
município e aumento da taxa de ocupação de ,leitos clínicos e /ou de UTl's na Unidade· 
Hospitalar de Referência (Hospital Regional Justino Luz, em Picos), haverá a regressão da, 
flexibilização. 

Art. 511 - A fisca lização das medidas aqui determinadas será exercida pela Vlgllãncla 
Sanitária Municipal e Agentes de Combate à COVID-19 com apoio da Policia MIiita r podendo 
ser aplicado as medidas cabíveis quando constatado o descumprimento deste Decreto. 

Art. 611 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
todas as disposições em contrário, se estendendo ate o dia 31 de Janeiro de 2021. 

PUBLI QUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PREFEITA 
DE JANEIRO DE 2021. 

IAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, EM 04 


