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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MlJNTCIPAL DE BOA HORA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: Ol.612.568/0001-26 

DE CRETO Nº 05/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre medidas urgentes parai 
enfrc11tarnc1llo à an1caça de conta1ni111ação 
pelo novo CORONA VIRUS (Covid 19) no 
â.mbito do município d e Uoa llora - Piauí, 
e dá outra..s providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA HORA, ESTADO DO PIAUÍ, 

F RANCIEUDO DO NASCIMENTO CARVALHO, no uso das atribuições, 

CO SIDERANDO inicialmente as disposições contidas na Lei Fedem] nº 13.97 9, 
de 06 de Fevereiro de 2020; 

CO SIDERANDO a classifi cação pe la Organi zação Mundial de Saúde , no dia de 11 
de março d e 2020 , como pandem ia do N o vo Corona ví rus; 

CO SIDERANDO as recomendações da Organização M undiru de Saúde no sentido 
de que os Países, Estados e Municíp ios redobrem o compro meti me nto contra a pandemia do 
Novo C oronaví rus ; 

CO SIDERA DO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e conte nção de riscos, te ndo em vista a possibilidade de sérios danos: 
e agravos à saúde pública, a fim d e preven ir e evitar di sse minação d a d oença no Munidpio d e 
Boa Hora - Piauí ; 

CO SIDERA DO que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de 
afastamento social precoce para conte nção de djsseminação do COVID- 19 ; 

CO SIDERANDO, finalmente , as disposições contidas no Decreto Estadual n~ 
18.884, de 16 de Março de 2020. 

DECRETA: 

Art . 1° -Os ói:gãos e as entidades da rtdministmç.."lo p úbl ica municipal düem e indireta 

deverão adotar, para fins de prevenção da transntissilo do COVID-19 (novo Coronavín,s). 

as medidas determinadas neste Decreto . 

A rt . 2° -Ficam suspensas, a pa rtir do dia 1 8 de Março de 2020, pelo praw de 15 (quin:,.e 

dias): 

l-A exped ição, por pa rte dos órgãos competentes, de autorização para real ização de 

eventos; 

D- A realização de atividades coletivas, programas municipais e eventos realizados pelos 

órgãos ou entidades da administração pública municipal direta c indireta, cm locais 

fecbrulos ou em locais públicos que importem em aglomeração de pessoas; 

Ili- A realização de eventos em praças e log radouros públicos; 

IV- As aulas da Rede Mnnicipal de Ensino; 

§ 1° A suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino, previ sta no inciso Ili, deverá 

ser considerada no calendário escolar co mo antecipação de férias escolares no mês de Julho. 

§2° A Secretaria Municipal de Educação deverá providenciar os ajusros 

necessários para o cumprimento do calendário escolar, após o retomo das aulas. 

Art. 3°: É obrigatório o compartilhamento com órgãos e entidades da, 

administração pública federal, estadual e municipal de dados necessários para a. 

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo novo coronavirus, com a. 

Õ.Oalidade exclusiva. de evitar a sua. prop11Sação. 

§ I º A Secretaria Municipal de Saú.de -SMS, manr.erá dados públicos e atualizados: 

sobre os casos confirmados, suspeitos e cm investigação, relativos à situação de 

emergência pública sanitária. resguardando o direito ao sigilo das informações 

pessoais. 

Art. 4 ° Fica recomendado aos organizadores e produtores de eventos o 

cancelamento de eventos esportivos, culturais, artísticos, politicos, científicos, 

comerciais, religiosos e outros eventos que múnam grande quantidade de pessoas. 

§ 1° Não sendo passive i o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem 

público. 

§2° Na impossibilidade de atender às recomendações previstas no caput e § 1° deste: 

artigo , fica recomendado o rigoroso cum primento dos requjsitos na Porta.ria MS n• 1. 139, de 10 

de junho de 2013 . 

Art. 5°: Revogadas as di spos ições em CQntrário, este Decreto entra em vigor na data de 

sua expedição. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Boa Hora, Estado do Piauí, em 17 de Março de 2020. 
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Fnmcieudo do Nascimento Carvalho 

Prefeito Mµu.i.cipal 

ESTADO DO PIAUÍ 
CÃMARA MUNIOPAL DE BARRO DURO 

CNPJ: Ol.668.745/0001-96 
E-mail: cmbarroduro@hotmall.com 

DECRETO LEGISLATIVO N" 01/20:ZO De 18 de março de 2020. 

Dlsp6a sobre medidas de cm-6t« 18mpor6rto pan, 

mitigação dos riscos deco<nmtes da doença 

causada pelo novo Cornavfrus (COVID-19) no 

amblto da camara Munlcfpal de Barro Duro/PI. 

A PRESWENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO, ESTADO DO 

PIAUI. no uso de suas atribuições legais. 

CONSWERANDO a nec:essldade de manutenção do8 --,,1ços admW-..UVos 

da Cãm8flil Municipal e de reduzir as possibiidedea de conláglo do novo coronavhls, 

c:ausador do COVID-19, e as orientações emanadas pelo Mlnlst6r1o da Sallde: 

CONSIDERANDO que a OrganizaçAo MWldlal de Saúde - OMS- classlllcou a 

Infecção per coronavhJS como uma pendem la a que a maioria dos contágios até o momento 

tem origem em localdadaslpe'98s mais afetadoe; · : 

CONSIDERANDO e necessidade de adotar medidas pera a redução do 

polllncial contágio da COVJD-19 e pera a preservação da saúde dos vereadoras, servidon,s e 

vlsltame& que frequentam 8$ dependencias da camara Municipal. 

DECRETA: 

Art. 1°. As medklas pera mitigação dos riscos docomlntes de doença causada 

pelo novo coronevirus (COVID-19) no êmblto de CAmara Munlclpal devem obedecer ao 

dlsposlo ,_ normativo. 

Pan!igrafo Onlco. As medidas de que Iram _,. Decnlto Legislativo tem caráter 

temporário e devem vigor atá 31 de março de 2020. 

Art. Z'. Pera fins - Decreto Legislativo, considere.-: 

L Caso susrpello: aquela qua -• sob lnllaman!D médico em ~ento 
de Investigação pera confirmação da infecção por COVID-19; 

d. ContatD prõxlmo: - a aproximadamente dois melroa de um pac:lanla com 

suspeita de COVID-19, den!m da mesma sala ou ér98 de --.iento. per um pertodo 

prolongado, aem uso de equlpamanto da prcteçllo Individual. 

Art. 3". O acesso à dependências da Cãmara. Municipal fica restrito a : 

1. Vereado<es;. 

n. Servidores: 

li. Auxiliar de serviços gerais; 

IV. Outros visitantes, medlanta agendamento e autortmção da Pl'Mklente ou 

sarvidor da camara Mun~ 

Art. ~~ F,ca·pnorizado o regimade teletrabalho. até 31 de março da 2020, 

.-a o desempenho das atividades dos sen,idores. sesnpre que este puder...,.. realizado, a 

desde que não haja comprometimento de efetividade de sua atueçtlo. 

Par6gndo On1co. No caso das allvldades que não possam _. realizadas em 

regime da -..balho. dev......, adotar o rodlzio de servidores, sempre que po,,sivel 

Art.5", As sessões legislativas f",cam suspensas até 31 da março de 2020. 

Parégrafo Onlco. Ficam suspensos por Igual período 06 eventos que .,.,.._,. 

causar aglomeração de pessoas no auditóno da camara Municipal 

Art. &-. Os casos omissos serão dlrlmklos pela Presidente da Cãmara 

Municipal. 

Art.. -r. Os pr8ZDS def"111idoe neste Decreto Legislativo poderêo _. p,orrogados 

a crttério de Presidente da camara Municipal. 

Art. U-, Este Decreto l..egislattvo entra em viga,' na data de - publcaçao. 

Gabinete de Prasklente de Câmara Municipal de Barro Duro, Es1ado do Piaul 

em 18 da março de 2020. 
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ANTONIA CLEIAABREUVIL.El.A RODRIGUES 

Plesldet11e 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


