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Decreto nº. 015/2021. 

GABINETE DO PREFEITO 

Düp/Je •~ u mttlitl .. a.aftv'à6 ~~- • uran, 
IMloadllil ,,.,._ o âÚrrBbuacnlD da COVID-19, e ~ outl"IU -----

O PREFEITO DO MUNICú>IO DE ANTONIO ALMEIDA, ESTADO 
DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições e com base nos incisos Vl e IX, do Art. 74, da Lei 
Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que a COVID-19 gera alta d emanda po< leitos hospitalares e de 
tempia intensiva em decorrência da velocidade com a qual é capaz de gccar hospitalizações e 
do tempo médio de pennani.-ncia (!Ue tnis pacientes ocupam os leitos hospitalares; 

CONSIDERANDO dados k"Vllntado• pela Dizctorui da Unidade de 
Descentmlização e Organização Hospitu!at (DUDOH) em reunião extmoroinária do COE, 
evidenciando Aumento substancial de ocupação de leitos de UTI COVID públicos nas 
macrom,giõcs de saúde do Meio Norte (84.7%), Litoral (84%) e, na macror:rcgião do Ccuado, 
elevada ocupação na região do Vale d o Piaul e ltauci.ra (90%); 

CONSIDERANDO que os dados levantados cvidcnciatn Aumento substanci21 d e 
ocupação de k.-itos clínicos d e COVID públicos nas macrom,giões d e saúde do Meio None
(78.8"/o), Litoral (91 .9%) e, na rruicroin:gião do ú.-.:rado, elevada ocupação na região do Vale 
do Piaul e ltaucin (100%); 

CONSIDERANDO que tais dados de ocupação oão co nsidcmdos críticos para a. 
manutenção da assistência saúde no Estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas, 
visando o enfrentamento da COVlD-19 e o risco iminente de esgotamento do Sist~-ma de 
Saúde no estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medid as de contenção da 
propsgação do novo coronavirus e presc,var a prestação de serviços das atividades 
essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.479 de 22 de fovcrciro d e 2021; 

DECRETA: 
Art. 1° Fica proibida, em Coda área do Municipio de Antonio Almeida, a realização de 
festas ou eventos, cm ambkntes aberto• ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela 
iniciativa privada, do dill 22 de fevcrciro ate o dia 7 de muço de 2021. 

Art. 2° Além do disposto no Art. 1° deste Decreto, fica detenninada a adoção d2s seguinte,; 
medidas: 

I - Fic:arão suspensas as atividades que envolvam aglomeração, eventos culturais., atividade.s: 
esportivas e sociais, bem como funcionamentos de boatc:.-:s e casas de shows e quaisquer tipos; 

d e estabelecimentos que promovam atividades festivas, em espaço púbJ;co o u privado, em 
ambiente fec hado o u aberto, com ou sem venda de ingresso; 

II - Bares, postos de combustíveis, restaurantes, trailers e estabelecimentos similares bem 
como lo jas de conveniência e d epósitos de bebidas, só poderão funcionar are às 20hs, vedada 
a utilização de som ambiente, seja através de música ao vivo, som mecânico ou instrumen tal; 

III - O comercio em gemi só poderá funciona, até as 16hs. 

Parágmfa Únim. J\s medidas detenninadas neste attigo deverão vigorar até o dia 07 de matço 
de 2021. 

An. 3° Fica vedada, no horário compreendido entre as 21 hs e às 5hs, a circulação de pessoas 
em espaços e vias públicas, o u cm espaços e ,~as privadas equiparadas a ,~as públicas, 
ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade; 

§ 1" para a circulaçan e xcepcional autorizada na fonna deste artigo, devemo as pessoas porta.e 
documento ou declaraçao subscrita d emonstrando o enquadramento da situaçao especifica na 
execeçao informada. 

§ 'l:' As medidas determinadas neste artigo deverão vigorar entre os dias 24 de fevereiro a 07 
de março de 2021. 

Art. 4° Ficarão susp<.-nsos, a partir de 24h do dia 26 de fevereiro ate as 5h do dia 1 ° de março 
de 2021 e das 24h do dia 5 de março ate as 5h do 08 de março de 2021, rodas as atividades 
econômicas e sociais1 com exct.->ção dos st!'guintes serviços cun sicle!rndus essenciais; 

l - me.recarias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias; 

II - farmácias, d rog.,.rias, produtos sanitários e de limpeza; 

111 - oficinas mecanicas e borracharias; 

IV - lojas d e conveniência, de produtos alimentícios, e postos de combustivcis situadas em 
rodovias e BRs; 

V - hotéis, com atendimen to exc1usivo dos hóspedes; 

VI - serviços de scb,urança e vigilância 

Vll - serviços de alimen tação preparada e bebidas exclusivamen te para sistema de tk/it."Y ou, 
dritJÇ-//mr, 

VIII - serviços de saneamento basico, transporte de passageiro, energia eletrica e fu nerarios; 

IX - atividades relib>Íosas, com publico limitado a 30% (trinta por cento) da capacidade de 
templos e igrejas; 

§ 1" Fica vedado o con sumo de alimentos e bebidas no local do próprio estabelecimento. 

§ T Nos huté.is, as refeições ser.do fumccic.fas exclusivamc:n lc por meio de serviço de quarto. 

§ 3º Nos estabclecimeotos e atividades cm funcioname nto, é obrigatório o controle do fluxo 
de pt.--ssoas, d" mudo a impt.'<.iir aglomcraçõt!s. 

§ 4° Os estabelecim entos e atividades devem cumprir integralmente os Protocolos de 
Recomendações Higk-nicossanitárias parti a Contenção da COVID-19 ex[X-didos pelos orgaos 
de vigilancia sanitaria. 

Art. 5° A fiscalização das medidas dctean.inadas neste Decreto será exercida pelas vigilâncias 
sanitárias e stadual e municipal, com o apoio d a Polícia Militar e da Polícia Civil, onde houver. 

§ 1 º Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão soJ;citar a 
colaboração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério PúbJjco 
Estadual. 

§ 'l:' Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização, em 
todo o muoicipio, em relação às seguintes proibições: 

I - aglomeração de pessoas; 

II - consumo de bebidas alcoólicas cm locais públicos ou de circulação pública; 

III - direçao sob efeito de alcool; 

IV - circulaçao d e pessoas no horario compreendido entre as 21 hs e as 5hs, que nao se 
enquadrem nas cxceçoes previstas no artigo 3° deste decreto. 

§ 3° O reforço da fisc:tlização deverá se d ar tambl'ffl em relaçào ao uso o brigatório de 
máscaras nos deslocamentos em vias públicas ou pertnanência em locais onde circulem 
o utras pessoas. 

§ 4° o poder publ.ico nao podera financiar ou apoiar eventos no pcriodo de vigencia das 
restriçoes impostas por este decreto. 

An. 6° Este Decreto entrará cm vigor na data de s publicação. 

G-.. binctc do Prefeito Municipal de Anto Almeida (PI), cm 23 de fevereiro de 2021. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se: 

Franklin Peeantos 
Secretário de Administ<ação 

Numctado, registcado e publicado o presente Decreto, no mural da Prefeitura 
e em outros locais públicos do munidpio nesta data; e no jornal ~'Diário Oficial dos Munidpiosn. 

/&k~eolf.t 
Chefe de Gabinete 

SECRETARIA D t;: A.DMINISTR..lt,.ÇAO, l' IJ.NEJAMENTO E PINANÇAS 

Portaria nº. 086/2021. 

Remaneja el'.ltre SecretQriu. os Servidoret abaixo 
•e lacioni;u.tos. coníorme etpccificM. e d $\ o utra5 
provh.lencias . 

O PREPEITO 00 MUNICf PIO DE ANTONIO ALMEIDA, ESTADO DO l'IAUÍ. º" 
uso de suas atribuições e com b:.11sc no11; inci1mt- VI e IX, do Art. 74, da Lei 0-rgânlç::i do Município! 

RESOLV E: 

An .. r - REMANEJAR os servidores municipai!!i, abru... .... o relacionado s, detc:nninando que pa.<iSL'fll a 

servir n<) s órgãos d:1. Adminiii:uaç:ão Municipal indicadoi:i:: 

Gll~ARA SOARES DOS SANTOS -CPF: 038.018.9:l3-08 - Auxiliar- de Serviços Gern.i11>. 
- Lotaçlo atual: Seccctaria Municipal de Admi.r:1.Li:tração . Plaocj.1mcnto e Pin.anças. 
• Local onde passará a servir: Sccrerncia Mun.icipaJ d e Educação. 

JOSEILDO All.AUJO SR.ITO - C l' I': 942.212.203-49 - Operador d e Sisrcmas. 
- LQtação atual: $(..'Creraria tunicipal de Admi.nistrnçiio , l"lancjamcnto e ~inanç.1s . 
- Local onde passará a &ervir: Sectetaria Municipal de Saúde e Sanea.mento Básico. 

M.ARlA 00 ESPÍRITO SANTO - CPF': 960.325.373-1 5 - Aw,il.ôar de Se,:v;ço, Ge,a;,_ 
- Lotação atual= Secéeraria Municipal de Admi.nisrnç.l.o. l3 Iaoejamento e li'i.n anças. 
• Local onde paHari. a servir: Seeteu:ui.a 1\1.unicipal da J uveotude, Ji.sportc, L..-u:e.r e Tucismo. 

VALDEIR PREITAS DA CUNHA- C PF: 386.799.655-91 - Digitador. 
- Lotaç:ilo at:ua.l: Secreta.ria Municipal de Adtnini:nta.Ç'lo, Planejamento e Finanças. 
- Local Qndc pas6ará a -servir: Secretaria Municipal de E.duc;::ação 

ILOETE BISPO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 287. 384.973-87 - Auxiliar de S<,n>iços Gerais. 
- LQtação atual: Sc..--cn:taria Municipal de Agricultura., Ab::i~m:cim(..'fltO e G(..-stão Hídrica. 
• Local onde passará a servir: Secretruia Muo.icipa) de /\dministtaç:ão. t>la.nejamcoto e Pi.r.1-anças 

CHARLES RODRIGU ES DE OLIVEIRA - CPF: 000.160.593-36 - Auxilia.- de Sc,v;ço, Gemis. 
- Lot::1.çã.o a tua l: Secr-ctacia Municipal d e Obrnil:, Tr.tn5portcs e Senriços Públioos. 
• Local onde p a&8ará a eervir. Seccctaria Mun.icipal d:a Juventude, Esporte, Lazer e ' l'uris:mo. 

PEDRO APONSO RODRIGUES OE O LIVEIRA - CPF: 52.,.801.903-30 - Mo to rista. 
- Lotação a tual: Secretnr:ia Municipal d e Oh~, Tmnt!iport« e Serviços Públicos. 
- Local onde p a.ea.ará a acrvir. S<..-crctaria Municipal de E.ducaç:lo. 

FRANCISCA FERREIRA SANTIAGO - C PF: 771 .1 56.271 -34 - Au,ilôar de Se rv;ço, Gcm;,. 
- Lotação a tua): Seett:truin Mun.icip111 d:tJuve:a1ude:, &pol"te, Lru-.erc Turismo. 
• Local onde p assaria ecrvir: Sccrctaci.1 Mun icipal d o 'fraba.lho . Cidadania e Assi$tênci.a Social. 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - C PF: 253.056.202. 44 - v;g;._ 
- Lotação atual: Scc.retaria Municipal dnJuventude, F.sportc, Lazer- e Turismo. 
- LocYI onde p iiui8àn1i ll &ervir: Sceretnrit1 Muni.cipnl d e Obras. TO'l.n:ilpon·cs e Serviços P.;iblico~-


