
 
DECRETO N° 21, DE 04 DE ABRIL DE 2020. 

 
Declara situação de Emergência, em 

Saúde Pública, no Município de Campinas 
do Piauí, e dispõe sobre medidas de 

enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus (COVID-19), e dá 

outras providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ, Estado do 
Piauí, no uso das atribuições legais: 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 

de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal n° 13.979, de 
06.02.2020, bem como da Lei Municipal n° 5.499, de 09.03.2020, que 

dispõem sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 188, 
de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19), declarou estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional - ESPIN; 

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da 
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria n° 356, 

de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal n° 13.979/2020; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais números 18.902, de 23 de 

março de 2020 e 18.884, de 16.03.2020, que dispôem, no âmbito do Estado 
do Piauí, sobre as medidas de emergência em saúde pública de importância 

internacional;  
CONSEDERANDO o disposto  no  Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais 

de saúde, alimentaçâo, abastecimen to e segurança;e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do 
Município de Campinas do Piauí, as regras, procedimentos e medidas para o 

enfrentamento da citada situação de emergência em saúde pública: 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência, em Saúde Pública, no 
Município de  Campinas do Piauí,  com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em 

razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19). 



 
Art. 2º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do novo 
coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 

bagagens, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de 
maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do novo 

coronavírus. 
Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas: 
I - isolamento; 

II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profilátieas; ou 

e) tratamentos médicos específicos. 
IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 

determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as 
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no 
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde 

pública. 
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas 

neste artigo: 
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado 

de saúde e a assistência à família conforme regulamento; 
II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas. 

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público municipal o 
período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará 

responsabilização, nos termos previstos em Lei. 
Art. 4º Para o atendimento às determinações da Portaria n° 356/2020, 

do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão comunicados da 
ocorrência do descumprimento do isolamento ou da quarentena, se for o caso. 



 
Art. 5º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias, ou 

afastamentos legais, que chegarem de outras cidades, estados ou países com 
transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades 

via home office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, 
devendo comunicar tal fato ao seu superior imediato de órgão ou ao chefe do 

poder executivo municipal. 
§ 1º O afastamento de que trata o caput deste artigo não incidirá 

qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária. 
§ 2º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, os servidores 

deverão entrar em contato telefônico com a Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos e enviar, por meio eletrônico e/ou digital, 
uma cópia do atestado médico. 

Art. 6º. Os órgãos vinculados ao Poder Executivo Municipal que 
possuírem contrato de prestação de serviços, deverão notificar as empresas 

contratadas quanto a responsabilidade em adotar as medidas pertinentes 
para cientificar e conscientizar seus funcionários e colaboradores a respeito 

das medidas de enfrentamento ao COVID-19, sob pena  de responsabilização 
contratual em caso de omissão que cause prejuízo à administração pública 

municipal. 
Art. 7º. Os órgãos municipais deverão manter em suas unidades físicas 

os materiais necessários à higienização dos seus servidores, bem como, dos 
munícipes que buscam o atendimento dos serviços públicos oferecidos nesses 

locais, além da ampliação da frequência de limpeza de piso, maçaneta, e 
banheiros com álcool 70%(setenta por cento) ou solução de água sanitária. 

Art. 8º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional, decorrente do novo coronavirus 
(COVID-19), na conformidade do disposto na Lei Federal nº Lei nº 13.979, de 
6.2.2020 Publicada no D.O.U. de 7.2.2020. 

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá coordenar e monitorar 
a emergência de saúde pública declarada através do presente Decreto, 

competindo a mesma definir as medidas e estratégias referentes ao 
enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução ou 

regressão do cenário epidemiológico. 
Parágrafo Único. Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saúde a 

editar, se necessário, os atos normativos complementares a execução deste 
Decreto. 

Art. 10. A título suplementar e de reforço, às presentes medidas e a fim 

de se evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, fica 

suspenso o atendimento presencial, ao público em: - em bares, lanchonetes, 
restaurantes academias e centros de ginástica, exceto as atividades internas. 

           § 1-° - O disposto no caput do artigo 10, deste Decreto, não se aplica  
a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte 

conformidade:   
I - saúde: hospitais, farmácias e serviços de limpeza; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
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II  -  alimentação: supermercados e congêneres, bem como, os serviços 

de entrega (“delivery”) e “drive thru”; 
III - abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis 

e derivados, armazéns e oficinas de veículos automotores. 
            § 2º. Fica recomendado que a circulação de pessoas, no âmbito do 

Município de Campinas do Piauí, se limite às necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais. 

           Art. 11. Permanecem em vigor as disposições dos Decretos Municipais 
nº 18, de 17 de março de 2020 (publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 

4.033, de 18 de março de 2020, página 28) e 19, de 20 de março de 2020 
(publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 4.036, de 23 de março de 
2020, página 89) que dispõem sobre medidas de prevenção e de 

enfrentamento a pandemia causada pelo coronavirus (COVID-19). 
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito de Campinas do Piauí (PI), em 04 de abril de 

2020. 
 

 
 

 
VALDINEI CARVALHO DE MACEDO 

Prefeito do Município de Campinas do Piauí 
 

 
 

 
 
 

 
 

Publicado no D.O.M. nº _______ de ____/04_2020. 
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