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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ISAIAS COELHO 
UNIDOS PARA R E CONSTRUIR 

DECRETO N.• 0712020. DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

-Dup(,o, no imhito do Muníclpio de llal• Coelho, sobre as 

medidas de omergência de saúde pública do importincia 

internacional e tendo em vi.ta a cluaiíu:açao da situaçlo mundial 

do novo coronavinlo como pandemia e di outrm provid&,ciastt. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE l&UAS COELHO, ESTADO DO PIAVf. no uso de 

suas atribui\)lleS quo lhe &lo confcridu pelaConatituiçio Podera!. Constituiç&o Esladual e Lei Orginica. 

do Municfpio e, 

CONSIDERANDO a Oeclanlçlo de Emergencia om Saúde P6blica de impor1ücia. 

ln1crnacional pela~ Mundial de Saúde - OMS - om 30 dej....,iro de 2020, em deconã,,..-ia. 

da infecqlo humana pelo novo ooronavlruo (COVID-19), bem como a Dccluaçlo de Emersencia de· 

Saúde l'liblica do imp<,ltincia Nacional, por meio da Portaria nº 188/OM/MF, de 3 de fevcrciro de-

2020, nos termos do =to Fedenl n• 7.616, de 17 de nmomnbro de 2011, al6m do Dccre1o Estadual 

nº 18.884 de 16 de março de 2020. 

CONSIDERANDO a cluaíf,caçlo da oituaçao mundial do novo corooavfn,,. pela 

Orpniz"91<> Mundial do Saúde como paodcmja, alertando para o risco potencial de a doença infeccica. 

atingir a populeçlo mundial de forma oimullinca. nlo se limitando a locais que j, ICllbam sido

identificadu como de tnnsmiulo interna; 

CONSIDERANDO o Oflabolocimenlo du medidas para eoftentamento da emergencla de• 

Múde pública de importlncia internacional deCO<fttlle do novo coronavlnu, por meio da Portaria nº 

356/0MIMS, de 11 de auu,,-o de 2020; 

CONSIDERANDO ainda a nocouidadc de "' manter a preataçlo dos serviços públicos ~ de 

adotar medida no ãmbito municipal para o enfn,ntamonto para a situaçi,o de emorg.!ncia ,om .. úde 

pública. 

DECRETA: 

An. 1 ° - Dispõe, no lmbito do Municlpio de baia Coelho. aobre u medidas de ornergmcia. 
do oaúdo pública de importinci.o internacional e tendo em viola a cl-ificaç&o da aituaçlc mundial do, 

novo coronavlna classificado como pandemia. 

Art. 2• - Ficam suspenau, pelo prazo de quin:z.c diu. u aliviclades coletivas ou evento• 

noalizadoa pelOI ~ ou ~ da adminimaçlo pública municipal direta e indireta que 

impliquem: 

I - em tocaia roe-, aglomcraç&o acima do cinquenta peuoas; 

II - em locais públicos, aglomeraçlo acima de cem peooou. 

An. :r - Sen>id<>Rs públi.,.,._ vinculadoo ao Poder Executivo, que regraaan:m de rc,p<lcs cm. 

que o aurto do COVID-19 tenha sido reconhecido, como tambán aqueles quo tiverem contato habitual 

cem via.;,mr,,. deua n,p<k,a e ..,.-ntlNlm febre ou sinlomas reopinlórioo denlro de Ido\ 14 diu do 

nstomo. dovorS<> procurar um serviço de saúde. 

§ J • Nlo oerA exigido o comparecimcnlO fbico para pericia médica daqueles que forem 

di.ojplosticados como caso suspeito ou conrumado o ~ber= atestado médico clllemO. 

§ 2• Nu bip6tcses do caput de.te artigo, o ■crvidor doveni entrar em contato telefl>nico cem o 

setor de recunoo humanos da Prefeit1.1111, e enviar a cópia digital do atestado para endcn,yo eletrônico 

da prefeitura. 

§ 3• o. •-■doa aerlo homolopdoe administnlivamoote. 

§ 4• o. aervidores que nlo ....-itarem ointomu ao término do poriodo de afutamento 

dovorS<> retomar h suas atividades normalmonte, devendo procurar nova avaliaçlo mUica apenas se 

oa ■intotnaa penietirem. 

An. 8" - Fica determinada a imcdiala: 

1 • a alllpffldo, por quinze dia, da aulas da rede pública munícipal de cn1ino; 

II - a imcrrupçlo du féria& concedida& - profiuiollais de aa6de villculadoo à Secretaria 

MlDlicipal do Soúde; 

§ 1 ° A ...._.., du aulu na ~ pública municipal devri ..,.. """"idenda no calondArio 

escolar com.o Ullocipaçlo de f6rias eacol.,. do mh de julho. 

§ 'Z' A ~ Municipal do Educaçio deverá providenciar oo ~- necOIÚrios pma o 

cumprimento do calendario eacolar, ap6o o retorno daa aulu. 

An. 9" - Fioa recomendada a suspenalo das aulas, pelo prazo delanninado no inciso 1, do art. 

10, dnte Dc,:mo, pela rede privada els ensino, bem çomo pela instituiç!ies de ensino superior, púbicu 

ou priVlldu. 

Art. 1 O • Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eva,tos o cancelamento de 

evento• esportivos, art.íaticos, culturais, polilicos, cúontlfiCOB, comerciais, religiosos e outros cva,tos 

demaua. 

§ 1 • Nio M11do poaslvel o cancelamento, reoomcnda-M que o av,mlo ocOfT8 sem público. 

§ 2" Na impoaibiHdade de atender às recomendações indicadas DO caprt e § t• deste uugo. 
fica recamendado o rigoroso cumprimaúo dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139. de 10 de 

junho de 2013. 

An. 11 • Fica rcccmeodado - ostabelecunenl08 privadoo e órgloo públicos a adoçlo du 

ocguintcg medidas aanitâria: 

I • a d;.pm,ibilizaçlo de locais para lavar u mios com úequeocia; 

D - dioponibilizaçlo de frasco com '1cool em gel na ccncenlnçlo do 70% (menta por cento); 

m -disponihilizaçio de toalhu de papel cbcarü.vcl; 

IV - ampliaçlo da froquaucia do limpeza de pi.o, corrimlo, maçaneta e banheiros com '1cool 

na concentração de 70¾ (- por c:cato) ou solução de 6glul sanitúiL 

§ s• o servidor deverá encaminhar ainda: 

1 - relato do aeu hiatórico, com a desc;riçlo da possível exposiçlo ao novo corouavírus; 

II - doaameotos que Compro"ffll situaçlo de exposiylo ao risco. tais como de puu.gena úeas 

própriu ou das pesoou que travou ccotato; 

ill - deo<:riçio dos sinlomu, próprioa ou daquelas pe- que o servid« teve conlato, cm;o 

apareçam, após o COIWdo com a 1ituaçlo de rioco. 

§ 6° Na hip6tesc de en<:aminhamenta dos documtntDa descrito& neste artigo desacompanhado 

de atestado imdico, poderi ...,. oonoodida, de oficio, liccaça ao servidor. 

§ 7" MeNno sem sintoma, o servidor dewn. encaminhar "" documentos indicadoo nos i nc:isos 

I a ill do caput deste artigo, bip6tc8c em que podeni ser concedida licença de oficio por 14 diu, afun 

do que o scrvidorpemuncça em resguardo domiciliarparaobaervaçlo de ainais o sintomu compa1lv~is 

com a doença COVID-19. 

An. ~ - Toda pessoa colabonri çom • ..-.o.idades saoiUriaa na comunicaçlo imediala de: 

I - poulveis ~ com agemes infecci0101 de novo ccrooavlrua; 

II - circulaçio em hcu comiderlldas como regi!ies de contaninaçlo pelo novo coronavln,,.. 

An. ~ • É obrigatório o compartilhamento oom órgloo e entidades da adminiançio pública 

federal e mwticipal de dados euencims l idcntificaçlo de pessoas infectadu ou com llllpeita de 

infecçio pelo novo coronavlnll, com a f"tnalidade exclmiva de evilM a sus propagaçio. 

Parip'afo álco. A obrisaçlo a que se refere o caput deste artigo eaende-se às peuoas 

jurídicas de direito privado quando os dados fonm solicitados por autoridade uoiüria. 

An. 6" - A Sccret.-ia Municipal de Saúde maut.cnl dados p6blicos e IIUalizados sobre os casos 

confmuados, suspeitos e em inveatipçlo, rebúvos i situaçlo de ~eia publica sanitária, 

resg.wdaodc o direito ao sigilo du informaç6es peaoais. 

An. 7° - Fica declarada no lmbito municipal situaçlo de cmerglncia em saúde pública em 

1'117.lo da epidnnia por novo coronavfruo (COVIl).19) no Brasil, com potenciais reperwsslles para o 

Estado do Piauí. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

1 AIAS COELHO 
UNIDOS PARA R E CONSTRUIR 

Art. ll - O encerramento da situaçio de emergência de saúde pública no imbito municipd 

dependaá de avaliação de risco pela Seaetaria Municipal de Saúde. 

Art. 13 · Fica a Secretaria Mllllicipal de Sm llllorizada a editar os aios nortnAlivos 

complernemarcs IICCCllári<,s à eucuçio deste Decreto. 

Art. 14 • Este Decreto cnlna cm vigor na data de 1111 publicaçlo. 

RqbtrMt. puhllltuwe. mmpra-1t. 

Olbinete da Prefeitura Mllllicipal de Isaíu Coelho-PI, 17 de março de 2020. 

~E&HWlí.~Nm™ 
Prefeito Mllllicipal de llaias Coelho-PI 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ 
Av. José Gomes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000 
Brejo do Piauí - PI - CNPJ 01.612.567/0001-81 ---ilfejo-. .,pa,.,.1111toc1■ .. ---

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Nº 011/2020 

O MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI, torna público, para o conhecimento de todos os interessados 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, em regime de 
Empreitada por lote. DATA DA ABERTURA: 30 de Março de 2020, as 10:00 horas, na sede da 
Prefeitura. OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada para 
prestação de serviços de mão de obra terceirizados. para atender a demanda do município de Brejo do 
Piaui/PI. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, TEL 89-
98112-2206. Recursos: Próprios 

ESTADO DO PIAUI 

Brejo do Piaui-PI, 16 de Março de 2020 

Marcelo d a Silva Rosal 
Pregoeiro da PMB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUi 
Av. José Gomes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000 
Brejo do Piauí - PI - CNPJ 01 .612.567/0001-81 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP N° 012/2020 

O MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU] - PI, torna público, para o conhecimento de lodos os Interessados que 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, em regime de Empreitada por 
Lote. DATA DA ABERTURA: 30 de Março de 2020, às 11:00 horas, na sede da Preleilura. OBJETO: Reqislro 
de preços para luluras aquisições de peças e acessórios para veículos leves e pesados, para atender as 
Secretarias, Fundos e Programas, do Munlcipio de Breio do Piauí/PI. CÓPIA DO EDITAL O Edil~ e seus 
anexos eslarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, TEL 89-98112-2206. Recursos: Próprios. 

Brejo do Piaui•PI, 16 de Março de 2020 

Marcelo da Silva Rosal 
Pregoeiro da CPL/PMB 

8,wio po,ra rodos ., 

D ECRETO N " 05/202 11 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA t,1UNiCIPAL DE BREJO DO PIAU( 
Rua T lmotll!!lo N @rl , SN - C e ntro - CEP 64895-000 
Brejo do P iauí. - PI - CNP J 0 1.11' 2 .567 /0001-81 
E -mail : pmbrejo10@gmsil. cory, : ,· 

BREJO DO PlAUl-f'.l_. 16 Jl-E MARÇO DE 'i°020. 

D ispõe sobre a suspensão da.s aulas na rede 
rnunicipo.1 de e nsino. em razno do risco de 
contam inaç!lo d a COVI0- 19 nos ambie ntes 
escolares. 

O PREFE ITO M,'l,JNICIPAL D E BREJO .DO PIAUÍ. Estado do Piau l, usando das 

atribuições que lh e s~o c o nferidas po .r Lei; 

CONSJDE RANÓO as recom endações d a Organi~ç,ão Mwui)lil.i d e Saúde - O MS. Minis té rio 

d o Saúde e as determinnç.ões d o Oovemo d o Esto.d o do Pio.u i -PI~ por m eio d o D ~reto nº 

18.884 de 16 de M ar_ç o dc 2020. 

CO SIDE RANDO a n ecessidad e d e se manter a p~tação d os serviços púb licos i d e a d o ta~ 

p~ e didas no âmbito m unicipal pa ra o e nfrent:ru:nento para a s ituaç ão d e emergênc ia em saúde 

·pública. 

DECRETA 

·• Art. I '" F icam ANT ECIPADAS as férias escola res munic ipais e a p ara li :zaçiio· das 
.a tividades ped agógic;a:; no âmbito mun ic ipal por 15 d ias o. pa~r=- do dia 16/03/20 2 0 , corn data 

previstP para retorno• ~m 0 }/04/2020, )'! . .• ' 
... Art. 2° Hnv..:: ."'Ó 1)j antõi:.S ~dm inistr'ativos dos coordenações d as escolas em hon\r-ios 

~ 
estabelecid os .~ f i~u~-~ados posterio rmente. A s in formações scr9"o d ivulgadas pelos f!J.CiOS de 

comunicaçâo da s,refeituro. 

.. r; 
Art. 3 ° El;tc d ecreto e n trará cm vi go r na d a ta de sua p u b li cação. 

1 Publ ique -se~ R egistre-se, u~pro-sc. 

Gab ine.&c do Pre1Cito de B rejo do P iauí ( PI ), aos quinze d ias do m@s d e março d o ano de d o is 
mil ,fvJnte (16/03/2020). . -_., 

; . 

·' 1 ~ 
E .OSON RIBE IRO COSTA 

P r efeito Municipal 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITU'RA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI 
Rua T lmoteo N e ri, SN - Centro .. C E P 64895-000 

.,_..,....,..., _____ .,.. Brejo do Piauí - PI - CNPJ 01.612.567/0001 -81 
E-mail : pmbrejo1 O@gmail.com 

! 

DECRET~'N• 0612020 : BREJO DO PIAUl•PI, 17 DE MARÇO DE 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI, Estado do Piaul, no uso de suas 

atribuições que lhe sl!o conferidas pela Lei Orgánica do Municlpio, e 

~ 

CONSIDERANDO os festejos alusivos a São Jqsé, Padroeiro do munlc!plo ceie, Brejo do 

Plaul-PI: 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretado, em conformidade com a Lei Municipal o Feriado no dia 19/03/2020 e· 

ponto facultativo, nos órgãos Públicos Municipais no dia 20 de Março do corrente ano, no munlclplo de· 

Brejo do Piaul-PI. 

Art. 2" - Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, 

assegurar que os agentes públicos observem és turnos de funcionameiító ábs 6!lll!os, bem w mo o 

integral preservi çao ~ funcionamento dos 'serviços considerados essenciais. 

Art. 3° • Este decreto entra em vigor na data da sua publicação e revoga as disposições em 

contrário. 

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SEI . 
" , 
'' Gabinete do Prefeito de Brejo do Piau l (PI) , aos dezessete dias do mês de Março de 

dois mil e viola (17/03/l!020). 

~ · 

EDSON RIBEIRO COSTA 
Prefeffo Municipal 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


