
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 

CEP: 64590-000  

CNPJ: 01.612.575/0001-28 
 

 

 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 
 

DECRETO N° 008/2020, DE 20                   

 

Declara estado de calamidade 

pública                         

Município Caridade do Piauí para 

fins de                

                                 

          -                         

          providências. 

 

O PREFEITO DE CARIDADE DO PIAUÍ                                       

a Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública                         

Município Caridade do Piauí,                                             

                           -                       

                                                                      

                                     providências necessárias              

                                                          -         

                                                                           ar, 

o estabelecido nos Decretos emanados do Governo Federal e do Governo do 

Estado do Piauí. 

Art. 2º - Fica determinada a suspensão:  

I– - de todas as atividades em bares, restaurantes, clubes, academias, casas 

de espetáculo, lojas comercias, exceto Supermercados e Farmácias. 

II -–  das atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, exceto 

aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência;  

III -– de eventos esportivos;  

IV -– das atividades comerciais em feiras livres.  
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Parágrafo único. A suspensão das atividades e eventos determinada neste 

artigo terá vigência a partir das 24 horas do dia 20 de março de 2020. 

 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

 

Art. 3º -                                                                      

                                                                   

                                                                   pública  

                                                                         

                                                                        

     -                                                         Caridade do 

Piauí, as seguintes medidas : 

  –              

                                                                           

transporte coletivo interestadual,                                    

                                                                           

                                                                             

religiosos, com mais de trinta pessoas; 

c)                                                                       

                                                                           

                                                                          

epidemia causada pelo COVID-                       

   –                        

                                                                               

                                                                           

passageiros sentados; 

b) o transporte coleti                                                         

                                                                       

capacidade de passageiros sentados; 
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atender os clientes com idade superior o                                      

                                                                     

                                           

    –                       órgãos                                          

                                                                             

                                                                               

bem como das fronteiras do Município, acerca do cumprimento das normas 

estabelecidas neste Decreto, em especial das proibições de que trata o inciso I 

deste artigo e das determinações de que trata o inciso II; 

   –                    que os órgãos da Secretaria M                   

                                                                   pública 

                                              -                       

                                                                          

demais requisitos legais: 

                                                                              

                                                                          

                                                                                

                                          

                                                                            

                                                                               

                               

                                                                            

                    pública d                  -                       

                                                                               

no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

  –                                                                

empregados da administração pública                                       

                                                                       

                                                                            

respectivas chefias, de acordo com as determinações                         

          

     -                                                                        
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§ 2º - Os gestores e os órgãos                                              

profiss                                                                  

                                                                             

                                                                               

descumprimento de dever funcional e abandono de cargo. 

§ 3º - S                   o, a Secreta                                     

                                                                                

2o deste artigo. 

     -                                                                   

                                                                             

                                                                       

previstas neste artigo. 

VI – determinar aos restaurantes, bares e lanchonete                         

as seguintes medidas, cumulativas: 

                                                                          

                                                                             

                                                                          

produto adequado; 

                                                                              

                                                                       

                                                                              

                                              

                                                                          

                                                                          

                       

                                                                                 

                                                                    

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriament                     
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consumidores ; 

                                                                                  

fim de evitar a ag                                                          

mesa; 

   –                                                                    

                                                                             

                                                                   

                                                                 

                                                                     

                                                             

                                                                     

                                                                         

                                                              

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 I 

e II do art. 3º deste Decreto. 

 

                                                    

        MUNICIPAL 

 

Dos servidores, dos estagiários e dos prestadores de serviços. 

Art. 4º - 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:  
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I – 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   distancia; 

II – organizar as escalas de seus servidores, empregados e estagiários de 

modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito     

                                                                            

                                                      -                      

                                                                      -

         

    –                                                                  

procedam ao                                                     

                                                                          

                                                                             

   –                                                                           

                                                                             

                                 -                                 

                                                                            

                                                                              

                                                                               

limitadamente ao prazo que perdurarem as medidas emergenciais. 

Art. 5º - Fica v                                                         

âmbito da administração pública                                           

considerados urgentes. 

Art. º 6-                                                                       

ponto, deven                                                                    

                                       âmbito                              

administração pública municipal direta e indireta. 

Art. 7º - Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de defesa e os 

prazos recursais no âmbito dos processos da administração pública municipal 

direta e indireta. 

Art. 8º -                                                         
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     -                                            

                       

Art. 9º - Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades 

da administração pública                                                

providências necessárias ao cumprimento do estabelecido neste Decreto, bem 

como para emitir as normas complem                     necessárias, no 

âmbito de suas competências. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de M              

 

Registre-se e publique-se. 

 


