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DECRETO MUNICIPAL DE Nº 008 / 2020. 
 

Manoel Emídio (PI), 23 de Março de 2020. 
 

“Estabelece SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA NO MUNCÍPIO DE MANOEL 

EMÍDIO (PI), e dispõe sobre a adoção de medidas 
urgentes, inclusive com a suspensão do 
funcionamento de todos os estabelecimentos 
comerciais e de serviços, exceto os 
estabelecimentos mencionados, para o 
enfrentamento da calamidade na saúde pública 
de importância internacional decorrente da 
pandemia do Novo Coronavírus (COVID – 19), e 
dá outras providências”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO, Estado do Piauí, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal vigente, e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve; 
 
 CONSIDERANDO que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante politicas sociais e econômicas que visem a redução do riscos da doença e 
outros agravos, na forma do Artigo 196 da Constituição Federal; 
 
 CONSIDERANDO a classificação dada pela Organização Mundial da Saúde, ao 
Novo Coronavírus (COVID – 19), como Pandemia; 
 
 CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública no Brasil, com 
reflexos diretos nos estados e municípios, em decorrência da pandemia de doença 
infecciosa viral respiratória, causada pelo Novo Coronavírus (COVID – 19), 
necessitando a intensificação, a cada dia, de ações emergenciais promovidas pela 
Prefeitura de Manoel Emídio (PI); 
 
 CONSIDERANDO a Portaria GM de Nº 454, de 20 de Março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de 
transmissão comunitária do Novo Coronavírus (COVID – 19); 
 
 CONSIDERANDO o que consta na Lei Federal de Nº 13.979, de 06 de Fevereiro 
de 2020; bem como nos Decretos Estaduais de Nº 18.884, de 16 de Março de 2020, 
de Nº 18.895, de 19 de Março de 2020, e de Nº 18.902, de 23. De Março de 2020; e 
também no Decreto Municipal de N° 007 / 2020, de 16 de Março de 2020; 
 
 CONSIDERANDO, a inevitabilidade da adoção de providências urgentes para 
promover o isolamento social da população durante este período excepcional, sendo 
já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, que o isolamento constitui 
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 uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do Novo 

Coronavírus (COVID – 19); 
 
 CONSIDERANDO a necessidade de medidas imediatas destinadas a 
prevenção, controle, contenção de riscos, danos e agravos à saúde publica, afim de 
evitar a disseminação da doença no município de Manoel Emídio (PI); 
 
 E, CONSIDERANDO ainda, o pedido feito pela Organização Mundial da Saúde 
para que sejam intensificados os esforços e o comprometimento da população, contra 
a propagação da pandemia do Novo Coronavírus (COVID – 19); 

 
    

   D E C R E T A R: 
 

 
 Artigo 1º – Fica decretada a Situação de Emergência em Saúde Pública no 
Município de Manoel Emídio (PI), em razão da pandemia da doença infecciosa viral 
respiratória, causada pelo Novo Coronavírus (COVID – 19). 
 
 Artigo 2º – Fica expressamente suspenso o funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais e de prestação serviços, no âmbito do Município de 
Manoel Emídio (PI), enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde pública, em 
razão do avanço da pandemia do Novo Coronavírus (COVID – 19), que possuam suas 
atividades relacionadas à: 
 

I. Eventos, de qualquer natureza, que exijam emissão de licença por parte do 
Poder público; 

 
II. Bares, restaurantes, distribuidores de bebidas, clubes de qualquer natureza, 

academias, casas de espetáculos, lojas comerciais, lojas de conveniência e 
similares localizadas em postos de combustíveis; 

 

III. Feiras livres; 
 

IV. Missas, cultos ou encontros de qualquer credo ou natureza religiosa; 
 

V. Reuniões de qualquer âmbito; 
 

VI. Salões de beleza e centros estéticos; 
 

VII. Excursões; 
 

VIII. Consultas e exames laboratoriais e ocupacionais, na rede pública ou privada, 
ressalvados, os casos emergenciais; 

 

IX. Fica também, terminantemente proibida, a utilização de áreas públicas de 
recreação, lazer e práticas esportivas. 
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  Parágrafo único – Permite-se o funcionamento de setores administrativos, 

desde que seja realizado remotamente e / ou individualmente. 
 
 
 Artigo 3º – A suspensão a qual se refere o Artigo 2º deste Decreto, não se aplica 
aos seguintes estabelecimentos: 
 

I. Mercados públicos, supermercados, mercadinhos, mercearias, açougues, 
peixarias, frutarias, centros de abastecimento de alimentos e centros de 
distribuição de alimentos; 

 
II. Entrega na modalidade “Delivery”, de distribuidora de bebidas e de 

alimentos, de lanchonetes e estabelecimentos congêneres; 
 

III. Estabelecimentos relacionados especificamente aos serviços, comércio e 
indústria na área da saúde; 

 

IV. Farmácias e drogarias, inclusive as de manipulação; 
 

V. Postos revendedores de combustíveis, tendo seu horário de funcionamento 
fixado entre às 07 (sete) horas até às 22 (vinte e duas) horas; 

 

VI. Distribuidoras de gás; 
 

VII. Lojas e distribuidoras de venda “exclusiva” de água mineral; 
 

VIII. Padarias (ficando rigorosamente proibido o consumo de alimentos no local); 
 

IX. Distribuidoras de energia elétrica, de água tratada, e de saneamento básico; 
 

X. Empresas responsáveis pelos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo; 
 

XI. Hotéis, com atendimento exclusivo de hóspedes, ficando vedada a utilização 
de áreas comuns, e, devendo as refeições, serem servidas exclusivamente 
nos quartos; 

 
XII. Empresas que prestam serviços na área de telecomunicações; 

 
XIII. Transportadoras; 

 
XIV. Empresas que desenvolvam serviços na área da construção civil ou de 

obras, diretamente relacionadas com a área da saúde pública e com o 
saneamento básico; 

 
XV. Empresas que prestam serviços na área de segurança, higienização e 

vigilância; 
 

XVI. Os correspondentes bancários, bem como as lotéricas, que manterão à 
disposição de seus clientes, exclusivamente, os serviços de saques e 
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 depósitos; 

 
XVII. Os órgãos de imprensa e meios de comunicação, e de telecomunicação em 

geral. 
 

 Parágrafo único – Os serviços elencados neste Artigo, que continuarão 
funcionando, deverão adotar medidas suplementares para diminuir os riscos 
de contaminação entre os seus clientes, dentre elas: 

 
a. Evitar aglomerações superiores à 10 (dez) pessoas dentro do seu espaço 

interno, devendo formar filas, fora do estabelecimento, quando for 
necessário; 

 
b. Adotar, na formação das filas, o distanciamento mínimo de 02 mts (dois 

metros) entre cada pessoa; 
 

c. Aderir a outras medidas recomendadas pelos profissionais de saúde, não 
especificadas anteriormente. 

 
 

 Artigo 4º – Em caso de descumprimento aplicam-se, cumulativamente, as 
penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização 
e funcionamento, na forma da legislação vigente. 
 

 Parágrafo único – O valor da multa de que trata o caput deste Artigo, terá o 
valor de 01 (um) à 50 (cinquenta) salários mínimos, dependendo do grau da 
infração. 

 
 

 Artigo 5º – Para fins de promoção e preservação da saúde pública municipal, e 
de prevenção e contenção de riscos, no enfretamento ao Novo Coronavírus (COVID 
– 19), com fundamento no Artigo 3º da Lei de Nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, 
ficam determinadas, em todo o território de Manoel Emídio (PI), até a data de 30 de Abril de 
2020, as seguintes medidas: 
 

I. Fica estritamente “PROBIDO”: 
 

a. A circulação e o ingresso, de veículos do tipo de transporte coletivo 
interestadual e intermunicipal, público ou privado, de passageiros; 

 
b. Aos integrantes do grupo de risco (idosos com mais de sessenta anos, 

cardíacos, hipertensos, e pessoas diagnosticadas com dificuldades 
respiratórias), sua circulação indiscriminada, na Sede deste município, 
exceto os casos devidamente justificados; 

 
c. Aos produtores, fornecedores e comerciantes de bens ou serviços 

essenciais à saúde, ou a promoção de limpeza e higienização, e também 
aos da área de alimentação, elevar consideravelmente o seu preço 
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 cobrado, ou exigir do consumidor, vantagem manifestamente excessiva, 

em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVID – 19). 
 
 

II. Fica rigorosamente “DETERMINADO”: 
 

a. O controle do fluxo de pessoas e veículos nas divisas do município, se 
dará da seguinte forma: 

 
o O controle do fluxo de pessoas e veículos será exercido pela 

Vigilância Sanitária do Município, em parceria com os serviços de 
Vigilância Sanitária Estadual e Federal; 

 
o Os órgãos envolvidos no controle do fluxo de pessoas e veículos, 

deverão solicitar a colaboração da Polícia Militar e da Polícia 
Rodoviária Federal, quando necessário; 

 

o As pessoas que ingressarem no Município, por via rodoviária, 
advindas de outras cidades, deverão observar o período de 
quarentena mínima de 07 (sete) dias; 

 

o As pessoas que estiverem apenas de passagem ou cuja sua 
permanência em Manoel Emídio (PI), seja inferior ao período de 07 
(sete) dias, deverão seguir o mesmo protocolo equivalente à 
quarentena, disposto anteriormente; 

 

o Sempre que necessário, os agentes da vigilância sanitária poderão 
recorrer aos órgãos de segurança pública para a garantia do 
cumprimento das medidas determinadas visando conter a propagação 
do Novo Coronavirus (COVID – 19). 

 
b. Que as autoridades sanitárias e de saúde, tomem as medidas de 

monitoramento necessárias quando do desembarque de passageiros, e 
em caso de recusa do mesmo (do passageiro), expedir encaminhamento 
às autoridades policiais, bem como ao Ministério Público; 

 
c. Que os fornecedores e comerciantes de uma forma geral, estabeleçam 

limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à 
produção de limpeza e higiene, e também quanto à alimentação, evitando 
ao máximo, o esvaziamento de estoque de tais produtos; 

 

d. Que os fornecedores e comerciantes de uma forma geral, fixem horários 
e setores exclusivos ao atendimento de clientes integrantes do grupo de 
risco (idosos com mais de sessenta anos, cardíacos, hipertensos, e 
pessoas diagnosticadas com dificuldades respiratórias), evitando 
sempre, a exposição destes ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 
– 19). 
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 III. Está totalmente “AUTORIZADA”, a Secretaria Municipal de Saúde, à: 

 
a. Requisitar bens ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas, em especial 

de médicos e outros profissionais da saúde, e de fornecedores de 
equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, produtos de 
produção de limpeza e higienização, e outro que se fizerem necessários; 

 
b. Importar produtos sujeitos às normas da Vigilancia Sanitária, sem registro 

da ANVISA, desde que registrados por autoridades sanitárias 
estrangeiras e que estejam previstas em ato do Ministério da Saúde; 

 
c. Adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados exclusivamente 

ao combate da emergência em saúde pública, causada pela pandemia 
do Novo Coronavírus (COVID – 19), mediante Dispensa de Licitação, 
observando o disposto no Artigo 4º, da Lei Federal de Nº 13.979 / 2020; 

 

d. Convocar, em caráter excepcional, de todos os profissionais que atuam 
direta ou indiretamente na área da saúde (médicos, enfermeiros, agentes 
comunitários, agentes de endemias, socorristas do samu, técnicos, 
auxiliares, motoristas e outros), e também aqueles servidores vitais ao 
atendimento da população, para atuarem fora de suas escalas pré-
estabelecidas pelas suas respectivas chefias, nos casos que forem de 
extrema urgência, sendo assegurado o pagamento posterior de justa 
indenização, bem como, a aplicação de pena e outras sanções 
administrativas e criminais em decorrência do não comparecimento do 
seu dever funcional e abandono de cargo. 

 

 

 § 1º – Em caso de descumprimento, o infrator deverá ser: 
 

o No caso de pessoas: primeiramente, comunicado, e posteriormente 
acompanhado de volta à sua residência (ou de parente mais 
próximo), e em caso de reincidência, cumulativamente, aplicar-se-á a 
penalidade de multa, por desobediência a uma determinação 
expressa do Poder Público, na forma da legislação vigente, salvos os 
casos devidamente justificados. 

 
o No caso de veículos: primeiramente, comunicado, e posteriormente 

acompanhado de volta à sua residência (ou de parente mais próximo) 
ou até à saída mais próxima da cidade, e em caso de reincidência, 
cumulativamente, aplicar-se-á a penalidade de multa, e recolhimento 
do veículo à garagem da Prefeitura Municipal de Manoel Emídio (PI), 
por desobediência a uma determinação expressa do Poder Público, 
na forma da legislação vigente, salvos os casos devidamente 
justificados. 
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  § 2º – A Secretária Municipal de Saúde poderá solicitar auxílio de força 

policial, sempre que necessário, para o cumprimento integral dos dispostos 
neste artigo.  

 
 
 Artigo 6º – Os Secretários Municipais e os demais dirigentes da Administração 

Pública Municipal, Direta e Indireta, adotarão as providencias necessárias para, no âmbito 
de duas competências: 

 
I. Manter em funcionamento, dentro de cada Secretaria, apenas os serviços 

tidos como essenciais; 
 

II. Afastar imediatamente, mesmo que dentre os serviços tidos como 
essenciais, todos os servidores que encontram-se dentro do grupo de risco, 
em respeito às normas da Organização Mundial da Saúde; 

 
III. Organizar escalas de seus servidores, de modo a desempenharem as suas 

atividades via teletrabalho, sempre que possível, sem prejuízo de suas 
remunerações; 

 

IV. Limitar o atendimento presencial do público, apenas aos serviços essenciais, 
e, preferencialmente, por meio de tecnologias que permitam a sua realização 
à distancia; 

 

V. Determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados 
procedam um levantamento de quais são os empregados que se encontram 
no grupo de risco, para que haja uma avalição da necessidade de suspensão 
do serviço ou de substituição temporária do empregado terceirizado. 

 
 
 Artigo 7º – Os alvarás vencidos e os que vencem nos próximos 90 (noventa) dias, 
serão considerados renovados automaticamente até a data de 30 de Junho de 2020, 
sendo dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de alvará, devendo ser 
mantida em plenas condições de funcionamento e manutenção de todas as medidas de 
segurança exigidas aqui. 
 

 Parágrafo único – O disposto no caput deste Artigo, não se aplica aos 

alvarás de eventos temporários, exceto aos de instalações e construções 
provisórias destinadas ao atendimento de emergência em decorrência do 
Novo Coronavírus (COVID – 19), se vierem a ocorrer. 

 
 

 Artigo 8º – As medidas previstas aqui neste instrumento, poderão sofrer reavaliação 

a qualquer tempo, em conformidade à evolução do cenário epidemiológico que envolve a 
propagação da pandemia do Novo Coronavírus (COVID – 19). 
 

 Artigo 9º – O presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 

as disposições em contrário, podendo sofrer posteriores alterações, em atendimento ao 
Artigo , descrito anteriormente. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio, Estado do Piauí, em 23 de 
Março de 2020. 

 

 
 
 

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA 
Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI) 
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