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IEstildo do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ:. 01.612.623/0001·88 
Praça da Matriz, 18, Centro. Fone: (86) 3296.0lZO 
CEP: 64.378-000 · São Miguel da Baixa Grande PI 

DECRETO Nº 03 OE 20 MARÇO OE 2020 

Decla,ra estado de calamidade pública em todo o território do 
Município de São Miguel da Baixa Grande - PI para flns de 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada, pe lo COVID-
19 (novo Coronavfrusl, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE · PI , no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 67, inciso VI, da, Lei Orgânica Municipal, de 06 de Oe~embro de 1997 

DECRETA: 

Art. 111 - Fica declarado estado de cal;,midade pública cm todo o território do Município 
de São Miguel da Baixa Grande - PI para fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavfrns). 

Parágrafo único. As autoridades públlcas, os servidores e o.s cidadãos d:everão adotar 
toda,s as medidas e as providências necessáriils para, fins de prevenção e d e, 
enfrentamento à epidemia causada pelo COV ID-19 (novo Coronavirus), observado o 
disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o estabelecido nos Decretos. 
emanados do Governo F•ederal e do Governo do Estado, do Piauí. 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

Art. 22 . Ficam, determinadas, pe lo pra,zo de quinze dias, diante das evld~ncias cientificas; 
e análises sobre as lnformaçõe.s est ratégicas em saúde, limitadamente ao indispensável 
à promoção e à preservação da saúd,e pública, com fundamento no art,. 3o da Lei Federal 
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para flns de prevenção e de enfrentamento 
epidemia, cau,sada pelo COVI0-19 (novo Coronavírus), em todo o território d'o Munidplo, 
Slio Miguel da Baixa Grand'e - PI, as seguintes medld'H : 

1- a proibição: 

a) da clrculaçilo e do Ingresso, no território do Município, de veicules de transporte 
coletivo interestadual, público e privado, de passag.eiros; 
b) da realização do eventos e de reuniões de q1,1.,lq1,1er natureza, dle caráter público ou 
privado, incluídas excursões, oorsos presenciais, missas e cultos religiosos, com mais de 
trinta pessoas; 
e) aos produtores e aos fo rnecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à 
higiene e à alimentação de elevar, e><;cessivamente, o seu preço ou exigir do cons1,1midor 

vantagem manifestamente excessiva, em decorrênda da epidemia causada pelo COV10-
19 (novo Coronavfru1,); 

li - a determinaçlo de que: 
a) o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, em todo o 
terrltórlo do Munlclplo, seja realizado sem exceder à capacidade de passa.geiro:. 
sentados; 
b) o tran~porte coletivo lntermunicipàl de passageiro.s, público ou privado, em todo o 
território do Município, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de 
pa•ssageiros sentados; 
c) os fornecedores e comerciantes estabeleçam li mites quantitativos pàra a, aqulislção 
de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentaç~o, sempre que necessário para evitar 
o esvaziamento do estoque de tais p,rodutos; 
d) o-s estabelecimentos comerciais fli<em horá,rfos ou setores exdusivos para atender os 
clientes com idade superior ou igua l a, 60 anos e aqueles de grupos de risco, conforme 
autodedaração, evitando ao máximo a expo.sição ao contágio pelo COVID,,19 (l'IOVO 

Coronavírus); 

Ili - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública e pelas autorldades sanitárias, dos 
estabelecimentos, entidades e empresas, públicas e privadas, concessionários e 
permissionários de t:ransporte coletivo e de serviço público, bem como das fronteiras 
do Munldpio, ac@rca do cumprimento das normas estabelecidas neste Deccreto, em 
e.special das !proibições de que trata o inciso I deste artigo e das de,terminações de que 
trata o lnclso li; 

IV - a autorização para que os órgãos da Secretaria mul'llcipal de Saúde, limitadamente 
ao indispe,nsáve l á promoção e à preservação da saúde pública no enfrentamento à 
epídemia, causada pelo COVID-19 (novo Coronav/rus),, mediante ato fundamentado do 
Secretárlo municipa l de Saúde, observados os demais requisitos legais; 

a) requisite bens ou serviços de pessoas naturais e Jurldlcas, em especia l de médicos e 
outros profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção 
individual (EPI), medicamentos, leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre outros que 
se fizerem neceuá,rlos; 

b) importe produtos ~ujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, desde que 
registrados por autorida,de sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do 
Miinistério da Saúde; 
c) adquira bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorre nte do COVI0 -19 (novo Coronallfrus), mediante 
dispensa de licitação, observado o disposto no a,rt . 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de 
fevere iro de 2020; 

V - a convocação de todos os profissionais da satJde, servidores ou empregados dc1 
admioi.stração ptJblica municipal, bem como os prestadores de serviços de saúde, em 
especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o 
aJmprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as 
determinações da Secretaria municipal de SatJde. 

§ li - Na hipótese da alínea "a" do inciso IV deste artigo, será assegurado o pagamento 
posterior de Justa lndeniza.ção. 

§ 211 - Os gestores e os órgãos da Secretaria de SatJde, dever::lo comunicar os 
profissionais e prestadores de serviço convocados nos termos do Inciso V deste artigo, 
determinando o Imediato cumprimento das escalas estabelecidas, sob pena d.;1 
ap licação das sanções, administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de 
dever funcional e abandono de cargo. 

§ 39 • sempre que necessário, a Secretaria de Saúde solicitará o auxlllo de força po1icia,I 
para o cumprimento do disposto na allnea "a" do inciso IV e no § 2o deste artigo. 

§ 4~ - Será considerado, nos termos do§ 3o do art. 3o da lei Federal no 13.979, de 6 de 
feverefro de 2020, fa lta justlflcada ao serviço público ou à atividade laboral privada o 
período de ausência decorreote das medidas previstas neste artigo. 

VI - determinar aos restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, as 
seguintes medidas, cumulativas: 

a) higieniiar, apôs cada uso, durante o período de funcloname.nto e sempre quando do 
início das atividades, as superfícies de toque (cardápios, mesas e bancadasl, 
preferencialmente com ákool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

b) higienizar, preferencialmente após cada utiliz.aç~o ou, no mínimo, a cada a cada três 
horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do Inicio das atividades, 
os pisos, paredes, fo rro e banheiro, preferencialmente com água sa,nitária ou outro 
,produto adequado; 

e) manter à disposição, na e nt rada no esta beleclmeoto e em local de fácil acesso, álcool 
em gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e funcionários do local; 

d) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com "'buffet"; 

eJ m~nter locais de circulação e áreas comuns com os s1.stemas de ar condicionados 
limpos (filt ros e dutos) e, obrigato riamente, manter pelo menos uma Janela externa 
aberta ou qualquer outra abertura,, contribuindo para a nmovação de ar; 

f) manter disponível "klt" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de 
papel nã.o reciclado; 

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

h) diminuir o número de mesas no estabeledrnento de forma a aumentar a separação 
entre elas, dlmlouindo o número de pesso.is no local e buscando guardar a distância 
mínima recomendada de dois metros llne,ares entre os consumidores; 

1) fazer a utilizaçilo, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eflca~, a fim de 
evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando mesa; 

VI - determinar que os estabelecimentos comerciais e Industriais adotem sistemas de 
e.sccalas, de revezament.o de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, 
c:ontatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de
prevenção ao contágio pelo COVID 19 (novo Coronavlrus), disponibilizando material de
higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a import:incia e a 
necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mllos, da utlllzação 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; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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VII - determinar a flsealização, pelos órgãos municipais responsáveis acerca do 
cumprimento das proibições e das determinações de que tratam os inciso; 1 e li do art. 
22 deste Decreto. 

DAS MEDIDAS EMERGENOAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Dos servidores, dos estagiá,rios e dos prestadores de serviço 

A':. ,351 • Os _secret~rios municipais e os Dirigentes das entidades da administr<1ção 
publica mun,,clpal direta e indireta, adotarão as providências necessárias para, no 
ãmblto de suas competências: ' 

1 - limitc1r o atendimento presencial ao público apenc1s c1os serviços essenclai,s, 
observada, a manutenção do serviço público, preferem;ialmente por meio de tecnologias 
que permitam a sua realizaç.ão à distância; 

11-organi,zar as escalas de seu,s servidores. empregados e estagiários de modo a reduzir 
aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito d-"S repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por melo de teletrabalho, sempre 
que passivei;, dispensando-os, se neGessário, do comparecimento presenda l, sem 
prejuízo de suas remunerações ou bolsas-amcílio; 
Il i - determinar q,ue 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 substitu ição temporária na, prestação 
dos serviços desses terceirizados; 
IV - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada atividade e dai 
diminuição do fluxo dos respectivos servidores pelas medida,s emergendais de: 
prevenção da transmissão do COVID-19 (teletrabalho e revezamento), observadc1s as 
necessidades do serviço público, a implantação de revezamento d,e tumo ou a redução 
dos serviços prestados pelas empresas terceirlzadas ou, airida, a redução dos postos de 
trabalho dos contratos de prestação de serviço, l imit adamente ao prazo que 
perdurarem as medidas emergencials. 

Art . SG - Fíca vedada a c:lrcu lação, o encamlnhc1mento e o recebimento, no ~mbito dai 
admin istração pública estadual, de processos fisicos, exceto os considerados urgentes. 

Art. 611 • Fica dispensada a utmzação da biometria, para registro eletrônico do ponto, 
devendo ser reali:tada a aferição da efetividade por outro melo eficaz de arordo com as 
orientações definidas no âmbit o de cada órgão ou entidade da administração publica, 
municipal direta e Indireta. 

Art , 72 • Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de defesa e os prazos 
recursais no âmbito dos proc.essos da, administração pública municipa,I d ireta 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, pc1ra tanto, a 
emissão de novo documento de Alvará, devendo ser ma,ntidas em plenas condições de 
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança já exig,idas. 

Pa,rágrafo úrnico. O disposto no "caput" deste arti,go não se aplica aos alvarás de event,os 
temporários, e.xceto às Instalações e construções provisórias destinadas ao atendimenta 
de emergência em decorrência, do COVID-19 (novo Coronavirus), se vierem a ocorrer. 

D.AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 951 - Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades da 
administração pública munlclpal direta, e indireta,, dever~o adotar as providências 

necessárias ao cumprimento do estabel'ecido neste Decreto, bem como para emitir as 

normas complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competências. 

São Miguel da Baixa Grande - PI, 2,0 de março de 2020. 

Registre-se e publique-se. 
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PREFEITO MUNICWAl 
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DECRETO Nº 04 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Suspende expediente pre&encial. mantendo atendimento 
remoto e online nes repertiçõe$ públicas municipais da 
Adminislraçêo Pública Municipal dir'éta e indir'éta e dâ 
outras p.rovidências_ 

O Preteit,o Municipal, de São Miguel de Baixa Grande-PI. no uso de suas atrilbulçõ1tt1 que 
lhe stto conferid~s pel!J Lei Qrgênica do Munie1pio d Vitótta, 

Considerando a classmcaçao pela 0(9anizaçllo Mundial de Saúda, no dia 11 de março de 

2020, como pandemia do Novo Coronavlrus; 

Considerando declaração de ca lamidade pública no ambito do Município de São Miguel da 

Bah,a Grande por meio do Decreto nº 03 de 20 de março de 2020. 

C<lnsiderar1do que a c:rassõieaçao da siwaçllo mundial do Novo Coror1avfn,1s como 
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 

forma slmult nea , não se limitando a locals que jâ tenham sido ldenllfioados como da 

transmissão interna; 

Cor>siderando a alti'sslma capacidade de dissemlnaçao do v irus agravada pele 

aglomeração de pe,ssoas m espaços comuns; 

Considerando que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o !solamente 

social é a ,l)niéa forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a $ituaçac 

demanda o emprego de medidas de prevençao; 

OECRETA: 

Art. 1°. Fica suspenso o expediente pr-ncial nas repa rt iç<>es públicas municípals da 

Administr:açao Pública Municipal Direta e Indireta, sem prejulzo oonlinuldade dos servtços 

públicos. 

Parágrafo único. A suspensao de que trata esle artigo nao se aplica, aos serv,iços de saúde 

e demais serviços públicos essenciais. 

An. 2". Os atos e procedimentos administrativos necessários para a manutençao dos 

serviços públicos, especialmente aqueles prestados em razão do estado de calamidade, 

deverão ser praticados, sempre que passivei, por meio virtual ou telefone. 

§1°, Fic:am desde já dispensadas as formalidades procedimentais dos proces&0s 

administrativos Internos relativas a protoçofo. constituiçao de processo, despachos internos 

ou outras de qualquer natu reza enquanto durar a suspensão de expediente prevista neste 

Decreto, 

§2º. Os atos praticados na forma do caput deste artigo, serão posteriormente certificados 

por servidor publico competema e oon11alidados pelos secretários das pastas, nos casos 

em que for necessário, quando do retorno às atividades presenciais , 

Art. 3°. Os Seorelários Municipais adotarão, imediatamente, as providências neoessárias 

para execução de ehvidadecs á distância por meio virtual, telefônico, escritório remoto. home 

office ou qualquer outro modelo nêo presencial. por todos os servidores cujas atribuiç(les 

possam ser exercidas dessa forma. 

§1", O Servidor está obrigado ao oumprlmento de sua carga horária não-presencial , na 

forma como definido pelo seu Secretário, nos termos deste regulamento. 

§2°. Será considerado como prática desleal oontra a instituição, punível oom penalidade de 

demissão, na forma do Eslalulo do Servidor Público Municipal, eventuais servidores 

municipais que, exercendo atividade nào presencial em razão deste artigo, deixarem de 

manter o isolamento social durante o horário de ex;p diente ordinário praticado 

regularmente antes deste Decreto, 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


