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DECRETO N° 010/2020                                                                    

 

Declara estado de calamidade pública em todo o território do 

Município de Fronteiras - Piauí para fins de prevenção      

                                           -         

                                        

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais, amparadas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e considerando o Art. 

1° da Lei 388 de 18/10/2005.  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do Município 

Fronteiras - PI, para fins de prevenção                                                 -19 (novo 

              

Parágrafo único: As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas e 

as providencias necessárias para fins de                                                           -

                                   disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o estabelecido 

nos Decretos emanados do Governo Federal e do Governo do Estado do Piauí. 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

Art. 2º - Ficam determinadas, pelo prazo de quinze dias, salve disposição contrária, diante das evidências 

científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, limitadamente ao indispensável   

                                    blica, com fundamento no art. 3° da Lei Federal no 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, para fins de preve                                                     -   

                                                      de Fronteiras, Piauí, as seguintes medidas : 

I – a proibição: 

a) da circulação e do ingresso, no território do Município, de veículos de transporte coletivo interestadual, 

público e privado, de passageiros; 

b) da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas 

excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, com mais de trinta pessoas; 

                                                                                                          

                                                                                                  

com risco de perder alvará de funcionamento e multa, em decorrência                               -

                       

II – a determinação de que: 

                                                                                                    

Mu                                                                          

                                                                                                    

                                                                              ntados; 
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produtos; 

d) os estabeleciment                                                                                      

                                                                                                        

                                                        

    –                                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                          

                                            

   –                                                                                                     

                                                                                        -         

                                                                                         emais 

requisitos legais: 

                                                                                                             

                                                                                                      

produtos de li                                                 

                                                                                                      

                                                                                    

c) adquira ben                                                                                  

                           -                                                                   

disposto no art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

  –                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                          

     -                                                                                                     

             

     -                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                      

descumprimento de dever funcional e abandono de cargo. 

     -                                                                                            

                                                                           

     -      considerado, nos termos do § 3° do art. 3° da Lei Federal no 13.979, de 0                  

                                                                                                         e 

das medidas previstas neste artigo. 

   –                                                                                               

cumulativas: 

                                                                                               

ativida                                                                                                

setenta por cento ou outro produto adequado; 
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pe                                                                                                      

                                                                

                                                                                                            

                                                               

                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                     

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                                   

cruzada; 

                                                                                             

                                                                                                  

metros lineares entre os consumidores ; 

                                                                                                  

                                                                  

   –                                                                                            

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                                     

            e a necessidade: 

                                                                                                       

                                                                                                     

                       peza dos instrumentos de trabalho; 

    –                                                                                            

                                                                                         

 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS                                    

MUNICIPAL 

 

                                                            s. 

 

Art. 3º - Os Secretários Municipais e os Dirigentes das entidades da Administração Publica municipal 

direta e indireta, adotarão as providencias necessárias para, no âmbito de suas competências: 

I – limitar ou suspender o atendimento presencial ao público apenas aos serviços                         

                                                                             permitam a                

                            -se a conveniência das secretarias, sempre que observar ser necessário; 
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   –                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                            -                      

                                                                      -         

    –                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                       

   –                                                                                                   

                                                                                      -19 

                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                                 

perdurarem as medidas emergenciais. 

Art. 5º -                                                                                        

                                                                     es. 

Art. 6º -                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                       

Art. 7º -                                                                                                 

                                                                    

Art. 8º -                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                   

                       

                                                                                                      

                                                                                                       

        -                                            

                       

Art. 9º -                M                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                    

                   

Fronteiras, Piauí 20 de Março de2020 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 


