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. ESTADO DO PIAUI . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 
GABINETE 00 PREFEITO 

DECRETO N° 327/2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, Estado do Piauí, no uso das abíbuíções 
legais que lhe confere o art. 54, inciso IV, da Lei Orgãníca do Municlpío, e com base na 
Lei Complementar nº 002, de 15 de março de 2017 (Lei de Organização Administrativa do 
Poder Executivo ·Municipal), com alterações posteriores, resolve 

EXONERAR 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO do cargo de Assessor Técnico da Secretaria 
Municipal de Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, 
Código CDA-IV, com efeitos retroativos a 28/02/2021 . 

Gabinete do e Campo Maior (PI), em 20 de março de 2021. 
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ESTADO 00 PIAUl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 328/2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, Estado do Piauí, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e com base na 
Lei Complementar n• 002, de 15 de março de 2017 (Lei de Organização Administrativa do 
Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, resolve 

EXONERAR 

CARLOS DA SILVA SOARES do cargo de Assessor de Apolo Administrativo I da 
Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e Mobilidade, 
Urbana, Código CDA-1, com efeitos ,etroativos a 28102/2021. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Maior (PI), em 20 de março de 2021 . 
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ESTADO DO PIAUI . 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO MAIOR 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N" 32912021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, E•tado do Plaul. no uso das atnbuições 
legais que lhe confere o art. 54, inciso IV, da Lei Orgãnica do Municil)io. e com base na 
Lei Complementar n• 002, de 15 de março de 2017 (Lei de OrganiZaçao Mm,n'5fr.llfiva do 

Poder Executivo Municipal), com alterações posleriores, resolve 

EXONERAR 

GILVAN PASSOS CARDOSO do cargo de Secretário Municipal de PeNoe con 
Deflcl6ncla, Tran•porte, Trtnslto e Mobllld•d• Urbana da Prefeitura llotunidpel de· 
Campo Maior. Código COA-E, com efeitos retroativos a 28/02/2021 . 

Este Decreto entrará em vigor na dala de sua assinatura, revogadas as dispos,çdes 
em contrario . 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Maior (PI). em 20 de março de 2021 

~d /_~-
JOÃt~ FILH 
Prefeito Municipal de C ª '"'. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 360, DE U DE ABRIL DE 2021. 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS SANITÁRIAS 
EXCEPCIONAIS A SEREM ADOTADAS DO DIA 
12 AO DIA 18 DE ABRIL DE 2021, BM TODO O 
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR. VOLTADAS 
AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
CAUSADA PELO NOVO CORONA VlRUS 
(COVID-19). 

O PREFEITO DE CAMPO MAIOR, Estado do Piauí, no exercício de suas atribuições legal e 
constitucionalmente estabelecidas, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polllicas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao ace5SO 

universal e igualitário às ações e serviços pan sua promoçllo, proteção e recupemçlo, nos termos do 
ut. 196, da Constituição da RcpOblica; 

CONSIDERANDO a seriedade e o compromelimenco com que o Município vem pautando sua 
postura DO enfrcnt.amento da pandemia desde o seu inicio em lerrit6rio campomaiorense, semi'<" 
primando pela adoção de medidas alinhada$ às ,ecomencfações, relatórios e dados tkrucos das 
equipes de sawlc, todas, inclusive, respaldadas pelo Comi!! Esladual de Enfrencamento da COVID-
19; 
CONSIDERANDO que os nmnCTOs da pandemia em todo Estado inspuam atenção, permanecendo 
o isolamento social como polllica pública indispcnsãvcl DO combate à disseminação do vlrus; 

CONSIDERANDO o atual cenário da doença no Brasil e no mundo, em que verificado aumento do 
níuncro de casos, com isso exigindo o reforço dos cuidado• necessários pera coibir aglomerações, 
protegendo a vida do cidadão; 

CONSIDERANDO que, diante da pennanfncia desse cenério delicado e incerto em relação à 
pandemia, faz-se necessário, como medida de prccauçllo, dispor sobre medidas preventivas de 
combate à proliferação da COVID-19, no Municlpio, mediante um controle mais rigoroso do 
desempenho de atividades econ/)m.icas e comportamentais que possam favorecer aglomerações, 
buscando evitar a sobrecarga da capacidade de atendimento da rede de saúde estadual. pública e 
privada; 

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saáde do Município, durante todo o processo de 
enfrcnt.amcnto da pandemia, vem acompanhando de perto os dados epidemiológicos da pandemia 
em todo o município, sempre respaldando as decisões de governo sobre as açôcs e medidas a serem 
adotadas no combate à dlssemlneçlo da doença; 

CONSIDERANDO, dados oficiais divuli&dos pela Sccrclaria Municipal de Saúde, 61timo "Boletim 
Epidemiológico Diário", sendo 4.042 (quatro mil e quarenta e dois) casos confirmados de COVID-
19 e 86 (oitenta e seis) óbitos, desde o inicio da pandemia; · 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CJ\MPO MAIOR 
GJ\BINETE DO PREFEITO 

CONSIDERANDO, o risco iminente de esgotamento do Sí.'ltt:Rta de Saúde do Município de Cam90 
Maior e a neçcssidadc: de adolar e manter medidas sanílma5 mais rigorosas ,ismdo 0 

enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO, as disposições do Decreto E'1adual n• 19.576, de 10 de abril de 2021, que
dispõe sobre as medidas saniwias a serem adotadas do dia 12 ao dia 18 de abril de 2021 , em todo o 
Estado do Piaul, vohadas para o enfmitamenUJ da COVI0-19; 

DECRETA 

Art. 1 • - Dispõe sobre as medidas sani"1iu excepcionais a serem adotadas do dia 12 ao dia 18 dc: 
abril de 2021, cm todo o Municlpio de Campo Maior, volladas para o cnfrcnlafflCflto da COVJD-19. 

An. 2° • Salvo disposto nos incisos li, Ili e IV deste artip,, íu:a dctcnninada a adoção das seguinte$ 
medidas para os dias, 12, 13, 14 e IS de abril de 2021: 

1 • fic:arlo suspensas as atividades que envolvam aglomcnção, eventos cultwais, aúvi~ 
c,portivas e sociais, bem como o funcionamento de boak:s, casa de shows e quaisquer tipos dc 
estabelecimentos que promovam atividades faúvu, cm espaço público ou privado, cm ambiente 
fcc:hado ou aberto, com ou sem venda de ineresso; 
li - bares. restaW'lllltcs, lrailen, lanchonetes e eslabelecimcntos similares, bem como lojas de 
conveniencia e depósitos de bebidas, poderio funcionar alé às 21h do dia 12 ao dia IS de abril dc-
2021, e alé às 22h do dia 16 ao dia 18 de abril de 2021, ficando vedada a promoção/realiz.ação de 
festas. eventos, confralemizações, dança ou qualquer atividade que gcn: aglomeração, seja no 
estabelecimento, seja no seu entorno; 
Ili • o comtrcio cm aeral poderá funcionar alé ãs 17h nos dias previstos no caput deste artigo, até às. 
I Jh no dia 16 ele abril de 2021 (se nlo for anteçipado feriado pelo Governo do Estado), e até às 12h 
no 5'bado ( 10/04'21 ), pennaneccndo fechado nos feriados; 
IV - academias de esporte de todas as modalidades, box de crossfit, CT de Lutas, e: 
cstabclcc:imcntos similares. poderão funcionar até as 21h DO!I dias previstos no caput deste artigo, e 
no dia 16 de abril de 2021 (se não for antecipado feriado pelo Governo do Estado), permanecendo 
fechado nos feriados. nos sábados e domingos; 
V - • permancncia de pessoas cm cspaç-0s públicos abertos de uso coletivo, como pmqucs, praças. 
praias e outros. fica condicionada à estrita obedibicla aos pro!OCOlos especfficos de medidas 
higienicossanitárias das Vigilâncias Sanitárias, Estadual e Mmúcipel, espccia1mcmc quanto ao uso 
obrigatório de máscaras, ao distanciamento social mfnimo e ao horário de vedação à círcu1açlo de 
pessoas detenninado pelo art. 6° deste Decreto. 

Parágrafo único - No horirio definindo no inciso li, do caput destc artigo, ba= e restaunmtcs 
poderio funcionar sem a utilização de som mednico, instrumental ou~ de músico. 

An. 3° - Salvo disposto nos incisos II, III e IV do artigo 2° deste Decreto, a parúr das 20h do dia IS 
ele abril até as 24h do dia 18 de abril de 2021, fic:arilo suspensas todas as ati vidadcs presenciais 
cconõmico-sociais, com exceção das seguinte,i atividades consideradas essenciais: 

1 - mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos 
alimentfcios; 
li • fannAclas, drogarias, produtos sanitários e de limpeza; 
Ill - oficinas mecin.icas e borracharias; 
IV - lojas de conveniência e serviços de alimentação situadas em rodovias, estaduais e federais, 
exclusivamente para atendimento de pessoas cm lrinsito (viajantes); 
V - postos revendedores de combustlvcis e distribuidoras de gás; 
VI - hotfü, com atendimento exclusivo dos hóspedes; 
Vll - disttibuidoras e lrallSpOrtadoras; 
vm - serviços de segurança pública e vigi]Ancia; 
IX - serviços de alimentação preparada e bebidas exclusivamente para sistema de deli very ou. 

drive-thru; 
X - serviços de telecomunicação, processamento de dados, call ccnter e imprensa; 
XI - serviços de saúde, respeitadas as normas expedidas pela SecretariA de Saóde do Estado do 
Piauí; 
XIl - serviços de saneamento básico, transporte de passageiros, energia clt!trica e funedrios; 
XIII - agricultura, pecuária, extrativismo e indústria; 
XIV - bancos e lo!Meas. 
XV - templos, igrejas, centro espúitas e terreiros. 

Parágrafo ónico - No período definido no caput deste artigo, fica detcnninad.o que: 

I - excetuadas as hipóteses do inciso IV, do caput deste artigo, será vedado o consumo de alimentos 
e bebidas no local do próprio estabelecimento; 
ll - nos hot6is, as refeições serão fornecidas exclusivamente por meio de serviço de quarto; 
Ill • nos estabelecimentos e atividades em funcionamento, ~ obrigatório o controle do fluxo de 
pessoas, de modo a impedir aglomerações; 
IV - templos, igrejas, centros espúitas e terreiros poderão funci.oDIII' com atividades religiosas 
presenciais com público limitado à 25% (vinte e cinco por cento) da sua capacidade, não podendo 
haver mais de uma cclebraçlo diária, nem podendo a celebraçlo diária ultrapassar duas horas de 
duraçlo; -
V - o funcionamento dos mercados, supermercados e hipermercados, deve encerrar-se às 20b, com 
as seauintes restrições: 
a) seri vedado o ingresso de clientes no estabelccim.ento ap6s este horário, ficando ressalvado que, 
cm relação aos clientes que jli se encontrarem no interior do estabelecimento até o hortrio definido 
neste inciso, será permitido o seu atendimento; 
b) seri vedado aos estabelecimentos indicados no caput deste artigo o atendimento presencial para a 
venda de amgos de vestuário, móveis, colchões, cama box, aparelhos celulares, computadores, 
impressoras e demais aparelhos e equipamentos de informática; 
c) o atendimento de clientes que j! se encontrarem no interior do estabelecimento at~ às 20h deve se 
dar de modo a evitar aglomcnçõcs de final de expediente; 
VI - os estabelecimentos e atividades devem cumprir integralmente os Protocolos de 
Recomendações Higicnicossanitárias para a Contençlo da COVID-19 expedidos pela Secretaria de 
&tado da Saúde do Piauí / Diretoria de Vigilincia Sanitária do Piaul e publicados cm anexo aos 
Decretos Es1aduais, complementadas pelas normas das Vigilâncias Sanitárias Municipais. 

Art. 4• - No horário compreendido entre as 22h e as Sh, do dia 12 ao dia 18 de abril ~ 202 ! • fica 
proibida a circuJação de pessoas cm espaços e vias públicas, ou em espaços e vias pnvadas 
equiparadas a vias públicas, ressalvados os deslocamcDtos de extrema necessidade referentes: 

I - a unidades de saúde para atendimento médico ou deslocame~to para ~ de ~-e _h~a e 
animal ou, no caso de necessidade de aten.di.mcDto presencial. a urudades policial ou Jud1c1ária; 
II - ao trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a ftmcionar na fonna da 
legislação; 
III - a entrega de produ!os alimmdcios, fimnacbrticos; . . • 
IV - a estabelecimentos que JmSlam serviços essenciais ou cujo func1onamento esteJa autorizado 
nos temios da legislação; 
V • a outras atividades de IUlluMZa anéloga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterível, desde que devidamente Justificados. 

§ l º - Para a circulação excepcional autori:r.ada na forma dos incísos do caput deste artigo, deverão 
as pessoas portar documento ou declaração subscrita demonstrando o enquadramento da situação 
especifica na exceção informada, admitidos outros meios idõneos de p!OVL 

§ 2° - A vecfa91o à circulação de pessoas a partir das 21h do dia 4 de abril se estcndcni até as 5h do 
dias de abril de2021. 

Art.- s• • A fiscalimçlo das medidas dc:temtiDadas neste Decreto será exercida de fo1I11a ostensiva 
pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal. com o apoio da Policia Milllllr e da Policia Civil e 
da_ Guarda Municipal. onde houver. 

§ 1 • - Os 6ratos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a colaboração 
da Policia Federal, da Policia Rodoviária Federal. e do Ministério P6blico Estadual. 

§ 2• - Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que ,eforcem a fiscalização, em todo o 
.Estado, no pcrfodo ele vigencia deste Decreto, em ,elação às seguintes proibições: 

1 - aglomeração de pessoas; 
II - consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação pública; 
li - direção sob efeito de élcool; 
IV - circulação de pessoas no horário compreendido entre as 21 h e as Sh, que nlo se enquadrem nas 
cxccç6es previstas nos incisos I a V do caput do art. 4° deste Decreto. 

§ 3° - O teforço da fiscalizaçlo dcvcri se dar tamlM!m cm relação ao uso obrigatório de máscaras 
nos deslocamentos ou perman&tcia em vias públicas ou em locais onde circulem outru pessoas. 

§ 4° - Para fins de fiscalização, fica autorizada II utili:zaçllo do sistcnm de vidcomonitonuncnto à 
disposição da Secretaria da Segurança Publica SSP • ou dos órg!los de fiscalização de 11'4nsito, 
estadual e municipal, no exerclcio de suas respectivas compctencias. 

§ s• -O poder público nllo podem financiar ou apoiar eventos no período de vigbcia das restrições 
impostas por este Decreto. 

Art. 6° • Permanece proibida a reali7.açlo de festas ou eventos, cm ambie:ntes abertos ou fechados, 
promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada. 

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Saóde podera estabelecer medidas complementares às 
determinadas por este Deaeto. 

Art. 8° - Revogadas as disposições em contnirio, este Decreto entrará em vigor a partir do dia 12 de: 
abril de 2021. 

Campo Maior (PJ), 12 de abril de 2021. 
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ESTADO DO PIAUI 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

EXTRATO DE RATIFJCA.CÃO 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um , RATIFICO o 
parecer jurídico em todos os seus termos e autorizo a contratação do SR. CLÉSIO 
FONTENELE DE MENESES ( CPF N° 024.710.783-20) para LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
PARA O FUNCIONAMENTO DO PROCON, NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
PI. 

Publique-se. 

Campo Maior - PI, 06 de janeiro de 2021. 

JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO OLIVEIRA 
Secrettrio Municipal de Governo 


