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g) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a 
evitar a contaminação cruzada; 

h) diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a 
separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando 
guardar a distância mínima recomendada de dois metros lineares entre os 
consumidores ; 

i) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a 
fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando 
mesa; 

VI - determinar que os estabelecimentos comerciais e industriais adotem 
sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para 
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como 
implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID 19 (novo 
Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando seus 
empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da 
utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel 
setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória ; 

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho; 

VII - determinar a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, acerca 
do cumprimento das proibições e das determinações de que tratam os incisos 1 
e li do art. 3° deste Decreto. 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 

Dos servidores, dos estagiários e dos prestadores de serviços. 

Art. 4° - Os Secretários municipais e os Dirigentes das entidades da 
administração pública municipal direta e indireta , adotarão as providências 
necessárias para, no âmbito de suas competências: 

1 - limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços essenciais, 
observada a manutenção do serviço público, preferencialmente por meio de 
tecnologias que permitam a sua realização à distancia; 

li - organizar as escalas de seus servidores, empregados e estagiários de 
modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no ãmbito das 
repartições, de modo a desempenhar as suas atividades preferencialmente por 
meio de teletrabalho, sempre que possível , dispensando-os, se necessário, do 
comparecimento presencial, sem prejuízo de suas remunerações ou bolsas
auxílio; 

Ili - determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados 
procedam ao levantamento de quais são os seus empregados que se 
encontram no grupo risco para avaliação da necessidade de haver suspensão 
ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses terceirizados; 

IV - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada ativ idade e da 
diminuição do fluxo dos respectivos servidores pelas medidas emergenciais de 
prevenção da transm issão do COVID-19 (teletrabalho e revezamento) , 
observadas as necessidades do serviço público, a implantação de revezamento 
de turno ou a redução dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas ou, 
ainda, a redução dos postos de trabalho dos contratos de prestação de serviço, 
lim itadamente ao prazo que perdurarem as medidas emergenciais . 

Art .. 5° - Fica vedada a c irculação, o encaminhamento e o receb imento, no 
âmbito da administração pública estadual, de processos f ísicos, exceto os 
considerados urgentes. 

Art .. 0 6- Fica dispensada a utilização da biometria para registro eletrônico do 
ponto, devendo ser realizada a aferição da efetividade por outro meio eficaz de 
acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão ou entidade da 
administração pública municipal d ireta e indireta. 

Art. 7° - Ficam suspensos, pelo prazo de trinta d ias, os prazos de defesa e os 
prazos recursais no âmbito dos processos da administração pública municipal 
direta e indireta. 

Art. 8° - Os Alvarás que vencerem nos próximos noventa dias serão 
considerados renovados automaticamente até a data 19 de junho de 2020. 
dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de Alvará, devendo ser 
mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção todas as 
medidas de segurança já exigidas. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos 

alvarás de eventos temporários, exceto às instalações e construções 
provisórias destinadas ao atendimento de emergência em decorrência do 
COVID-19 (novo Coronavírus), se vierem a ocorrer. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9" - Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades 
da administração pública municipal direta e indireta, deverão adotar as 
providências necessárias ao cumprimento do estabelecido neste Decreto, bem 
como para emitir as normas complementares que se façam necessárias, no 
âmbito de suas competências. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de Março de 2020. 

Registre-se e publique-se. 

.?----...._ 
,feitura /tfunldpal de Caridade do Plaul - PI 

Antonlel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 
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DECR ETO M1J ICIPA L Nº 19, D E 20 .DE MA RÇO DE 2020. 

Dispõe sobre medidas de caráler prevenlivo e 
temporário para afastar os riscos de co111ami11ação 
causada pelo novo 'oronavirus (COVID-/9) no âmbilo 
do Município de Campinas do Piauí (PI). 

O Sr. VALDINEI CARVALHO DE MACEDO, Prefeito do Município de Campinas 
do Piaui , no uso de suas atribuições legais; 

CO SIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos 
por parte do Município de Campina do Piauí/PJ e de reduzir a pos ibilidades de contágio do 
coronavirus causador do COVID-19 e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde; 

CO SIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OM ) classificou a 
infecção por coronavírus como uma pandemia e que a maioria dos contágios até o momento 
tem origem em localidades/países mais afetados, e que outros municípios e outras instituições 
públicas já adotam medidas preventivas; 

CO SIDERANDO a necessidade de adotar medidas para a redução do potencial de 
contágio da COVJD- 19, e para a preservação da saúde das autoridades, dos servidores, 
alunos, visitantes e das pessoas que residem ou que frequentam as dependências dos órgãos 
do Município de Campinas do Piauí/PI; 

DECRETA: 

Art. 1 º. Fica SUSPENSA - pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 20 de março de 
2020 - a tradicional feira semanal de Campinas do Piauí (PI) em virtude da grande 
aglomeração de pessoas e consequentemente aumento da po sibilidade de proliferação do 
novo coronavirus - COVI D-19. 

Art. 2º. Como medida preventi va fica recomendado o fechamento de bare , 
restaurantes, lanchonetes e sim ilares com o intuito de evitar através de aglomerações de 
pessoas a proliferação do novo coronavirus - COVID-1 9. 

Art. 3°. Fica recomendado a Polícia Mi litar a adoção de medidas preventi vas e/ou 
educativas para orientar a di spersão de aglomerações em logradouros públicos e nos 
estabelecimentos referidos no artigo 2º, deste Decreto. 

Art. 4°. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar os atos normativos 
complementare necessários, inclusive solicitar Força Policial para a execução deste Decreto. 

Art. 5°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Campina do Piauí (PI), 20 de março de 2020. 
Publique-se, a fixe-se. e cumpra-se. 

v~ C-vc../k ~ ~ 
VALDI El CARVALHO DE MACEDO 

Prefeito Municipal 
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dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


