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Decreto nº 027 de 10 de maio de 2021. 

Declara estado de calamidade públlca, 
para os fins do art. 65 da X..i 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, em razão da crave crise de saúde 
públlca decorrente da pandemia da Covid 
19, e suas repercussões nas finança• 
públicas, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA D'ALCÃNTARA, Estado do Piaui, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o art . 64, VI , da Lei Orgánica do 
Município, e 

CONSIDERANDO o aumento expressivo nos números de infectados pela 

COVID - 19, observados no Estado do Piauí, região e no próprio Município de 

Barra D'Alcãntara, torna-se obrigatória a intensificação e, sobretudo, a 

conscientização das pessoas para a importância das medidas de isolamento 

social; 

CONSIDERANDO a ínfima capacidade de leitos de UTI , nos hospitais 

estaduais, que possam vir a atender pessoas acometidas da Covid- 19; 

CONSIDERANDO o estabelecimento internacional pela Organização Mundial 

de saúde - MS, do urgente e inadiável Estado de Pandemia pelo Coronavirus; 

CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo 

Coronavirus; 

CONSIDERANDO a gravidade de transmissão comunitária de novas variantes 

do Coronavirus, por qual passa todo o pais, com iminentes mortes de 

brasileiros; 
CONSIDERANDO o aumento progressivo exponencial do número de casos e 

mortes divulgados pelo Consórcio de Imprensa; 

CONSIDERANDO que o Presidente da República, ainda em 18 de março de 

2020. através da Mensagem n .º 93, encaminhou ao Congresso Nacional, 

requerimento de reconhecimento de calamidade pública com efeitos atê o dia 

31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19 declarada 

pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de regu lamentação, no Município de Barra 

D'Alcãntara, em face ao Projeto de Lei(PL) nº l.315, de 2021, do Senador 

Rodrigo Pacheco, que restabelece a vigência da Lei nº 13.979, de 5 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Min istério da Saúde, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus (2019-

nCoV); 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual n• 18.895, de 19 de março 

de 2020, que declara estado de emergência em todo o território do Estado do 

Piauí para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavirus) ; 

CONSIDERANDO a orientação contida na Nota Técnica n .º 001/2017 , do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, acerca da realização de procedimentos 

de dispensa d e licitação por emergt;ncia ou calam.idade pública prevista no art. 

24, IV, da Lei nº 8 .666/93; 

COl'fSIDERANDO a orientação contida na Nota Técnica n.º 01/2020, do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, acerca da realização de procedimentos 

de contratação direta de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme previsto no art. 4° da Lei n.º 

13.979/2020; 

CONSIDERANDO que é dever legal do Gestor Público a organização sobre o 

funcionamento de esfera Administrava Municipal, fazendo-o de modo a 

preservar o interesse público e a saúde da população; 

CONSIDERANDO a avaliação epidemiológica e as recomendações apresentadas 

na reunião do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Estado 

do Piauí - COE/PI do dia 03 de abril de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas, 

visando o enfrentamento da COVID-19 e o risco iminente de esgotamento do 

Sistema de Saúde no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS , em 30 

de janeiro de 2020 , em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) ; 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no ãmbito do Município de 

Barra D'Alcântara, as regras, procedimentos e medidas para o enfrentamento 

da citada situação de emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o 

estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo coronavirus; 

CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação financeira já 

empreendidos, em virtude de se manter a prestação dos serviços públicos e de 

adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento da grave situação 

da saúde pública; 

CONSIDERANDO a nota técnica expedida pelo Ministério Público do Estado do 

Piauí estabelecendo orientações para contratação direta para enfrentamento da 

pandemia do COVJD-19, 

DECRETA 

Art. 1 '. Fica decretado o estado de calamidade pública Municipal, em razão da 

grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da C-Ovid-19, e suas 

repercussões nas finanças públicas no Município e no Estado do Piauí; 

Art. 2°. Para fins do disposto neste Decreto considera-se: 

1 - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do novo 

coronavirus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação 

do novo coronavirus; 

Art . 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

novo coronavirus, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde e do Poder Executivo Municipal, entre outras, as seguintes medidas: 

1 - isolamento; 
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II - quarentena; 
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Ili - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos. 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

§ l • As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com 

base em evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas 

em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no espaço, ao mlnimo 

indispensâvel à promoção e à preservação da saúde pública. 

§2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste 

artigo: 

1 - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de 

saúde e a assistência à familia conforme regulamento; 

li - o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ili - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento Sanitário 

Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.21 2, de 30 de janeiro de 2020. 

§3° Será considerado falta justificada ao se.rviço público municipal o período_,àÉ 

ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas 

neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos 

termos previstos em Lei. 

Art. 4°. Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias, ou 

afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão 

comunitária do COVID- 19, deverão desempenhar suas atividades via lwm.e 

office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo 

comunicar tal fato aos seus superiores imediatos, acompanhado de documento 

que comprove a realização de viagem. 

§ 1 • O afastamento de que trata o caput deste artigo não incidirá qualquer 

prej uizo de ordem funcional ou previdenciária. 

§2º Nas hipóteses do caput deste artigo, os servidores deverão entrar em 

contato telefônico com órgão responsável pela gestão de pessoas e enviar, por 

meio d igital, uma cópia do atestado mêdico. 

§3º Os atestados médicos serão homologados administrativamente. 

Art, 5º. Para o enfrentamento da emergência em saúde pública objeto deste 

Decreto, os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal adotarão as 

orientações e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial 

de Saúde, bem como dos órgãos e entidades de saúde estadual e local, com o 

objetivo de proteção da coletividade. 

Art. 6º. Os órgãos e entidades públicas do Poder Executivo Municipal deverão 

manter suas unidades fisicas providas de materiais necessários à higienização 

dos seus servidores, bem como dos munícipes que buscarem os serviços 

oferecidos nesses locais, além da ampliação da frequência de limpeza de piso, 

corrimão, maçaneta e banheiros com álcool na concentração 70% (setenta por_ 

cento) ou solução de àgua sanitária. 

V- llh(;l; /RM,t- --, 

Art. 7°. Fica dispensada, a partir da data de publicação desse Decreto, a 

realização de procedimento licitatório para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importãncia internacional, decorrente do novo coronavirus, 

obedecendo as disposições das normas legais vigentes que tratam da matéria; 

Art. 8° Para o enfrentamento da situação de calamidade pública ora declarada, 

ficam estabelecidas as seguintes medidas: 

1 - nos termos do art . 24, IV , da Lei n• 8.666 , de 21 de junho de 1993, fica 

autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados 

ao enfrentamento da situação de calamidade pública; 

II eventuais contratos, parcerias, convênios e instrumentos 

análogos/congêneres que eventualmente vencerem no período em que vigorar o 

presente decreto poderão ser prorrogados/renovados através de procedimento 

simplificado, enquanto durar o estado de calamidade pública; 

!li - a flexibilização do cumprimento dos limites impostos a execução 

orçamentária, nos termos garantidos pelo art. 65 da Lei Complementar n .º 

101/2020; 

IV - a abertura de crédito extraordinário para fazer frente as despesas 

decorrentes da situação de calamidade pública, nos termos do art. 41 , inciso Ili 

da Lei Federal n .0 4 .320/ 1964; 

V - a solicitação de transferências de recursos destinados a ,esposta e 

recuperação em áreas atingidas por desastres, nos termos da Lei Federal n.º 

12.340/2010 e do art. 73, VI, •a• da Lei Federal n.º 4 .320/ 1964; 

Vl - quaisquer outras medidas necessârias ao enfrentamento e prevenção do 

contágio pelo Covid- 19, autorizadas por lei , no âmbito do município de Bar13 

D'Alcãntara. 
Art. 9°. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto neste decreto, 

presumem-se atendidas as condições de: 

1 - ocorrência de situação de calamidade pública; 

11 - necessidade de pronto atendimento da situação de calamidade pública; 

Ili - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação 

de calamidade pública. 

§ 1 • Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da situação de calamidade pública de que trata este decreto, 

não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 

bens e serviços comuns; 

§2º Os contratos regidos por este decreto terão prazo de duração de atê seis 

meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de calamidade pública; 

§3° Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos neste decreto, a 

administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 

objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 

contrato. 

Art. 10. Fica o Município de Barra D'Alcãntara autorizado a remanejar mão de 

obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higjenização, 

para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias 

neste Decreto, independentemente da secretaria â qual o respectivo contrato 

está vinculado. 
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Art. 11. Fica o Município de Barra D'Alcântara autorizado a remanejar 

servidores entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, 

observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e a ptidão 

do servidor para a realização do serviço. 

Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiolôgica 

do contágio e da evolução dos casos no Município; 

Art. 13. Por meio deste Decreto, fica a Administração Municipal de Barra 

D 'Alcântara , autorizada ã: 

a) 

b) 

Aquisição de testes rápidos para COVID- 19, para testar a população ; 

Aquisição de testes rápidos para testar profissionais de saúde, da 

assistência social , educação, limpeza pública, administração, esportes, agentes 

públicos e servidores da Câmara Municipal de Barra D'Alcântara; 

c ) Aquisição de Kits de EPrS (Máscaras cirúrgicas, capotes, luvas, proteção 

ocular, avental, botas ou sapatos fechados) , para os profissionais de saúde que 

estão na linha de frente do combate ao Coronavirus; 

d) Aquisição de álcool liqu ido e em Gel com concentração de 70% e á lcool 

comum, para as pessoas que estão na linha de frente de com bate ao 

Coronavírus; 

e) Conversão dos recursos destinados à alimentação escolar do Municipio 

de Barra D'Alcântara - PNAE, em cestas básicas para as familias de alunos da 

rede Municipal de ensino ; 

f) Aquisição d e máscaras para familias de baixa renda; 

g ) Aquisição de cestas básicas para população mais vulnerável desse 

município; 

h) Aquisição de Vacinas para a população reconhecidas e aprovadas, ainda 

que de forma emergencial pela ANVISA. 

Art. 14. As pessoas físicas e jurídicas deverão suj eitar-se ao cumprimento das 

medidas previstas neste Decre to , e o seu descumprimento acarretará 

responsabilização , nos termos previstos em lei; 

Art. 15. O presente decreto será encaminhado para homologação e 

reconhecimento, através de Decreto Legislativo, à Assembleia Legislativa do 

Estado do Piauí - ALEPI, para que surta os efeitos decorrentes do disposto no 

art. 65 da Lei Complementar n .0 101/2000, sem prejuízo das demais 

disposições indica das; 

Art. 16. O presente decreto serã encaminhado para homologação e 

reconhecimento, através de Decreto Legislativo, ã Câmara Mu nicipal de Barra 

D'Alcãntara, para que surta os efeitos decorrentes do disposto no art. 65 da Lei 

Complementar n.º 101/2000, sem prejuízo das demais disposições indicadas; 

Art. 1 7. A tramitação de processos administrativos referentes a assuntos 

vinculados a este Decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade de 

tramitação em todos os ôrgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. 

Art. 18. O Município de Barra D'Alcàntara desen volverá, através de ampla 

campanha publicitária, ações de conscienti:<ação em massa sobre as medidas 

de enfrentamento a p roliferação do COVID-19. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em sentido contrário , naquilo que com ele con flitar; 

Barra D'Alcãntara-Pl, 10 de maio de 2021. 
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/JEÇRETO N ' 028 /)E 10 DE MA IO /)E :zo:11. 

PROIBE USO DE MOTOCICLETA E 
BEBIDAS ALCOÓLICAS EM PRAÇA 
PÚBLICA DE BARRA D"ALCANTARA 
E DA OUTRAS PROVIDE C IAS. 

O PR.EFEITO MUNICIPAL DO M UNICfPIO DE BARR,\ D' ALCÁNTARA/PI, no uso de su .. 
atribuições legais que lhe confere o an. 64 inci50 VI da ~ i Orgânica do Municipio. e 

CONSIDERANDO a necessidade de manter .U medidas Mnitárias de enfre.ntamcnto a propagação do 
novo Coronavirus, 

CONSfDERANDO II import!ncia de manter a ordem, bem como a preservação das praças pU bl icas 
e,'fistcntc na cidade de Ban-n D ' Alci.ntan - Piauí. 

ll EC R ETA: 

,-\.rt. t • • Fica PROI.BLDO o uso de bebida.s alcoólicas e veículoj tipo motoçiç lc:la nas Praças e:c.iste01es 
na c idade de Barra D' Alcântara - Piauí. tais como: 

1 • Praça Nossa ~ ohora do Carruo. em frerue à J,vej a.. 

li - Pnç,a d a Rua Jo1t Valfrio; 

Are. l" - A fiscalização du medida, determinadas neste Oeçreto será ex:ercida de forma ostensiva pela 
Prefeitura Municipal. Equipe da Igreja Nossa Senhora do Canno, com o apoio da Policia M.ilitar. 

Art. 3• - Este Decreto enara em vigor na data da sua publlca(.lo revogada as disposições em contrário. 

Gabint1t do Preítlto Munlclp•I d e Barra D' /\lclnca.ra, E!lltado do Plaul em 10 de maio de 2021. 

dfâ-±;K~ ~ 
~~~~~ 

Prefeito Municipal 

Registrado. Publicado e Numera.do o presen1c Decreto sob o nUmero 028 aos dez dias do mês de maio do ano de 
dois mi l e vinte e um. 
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DECRETO N• 029 D E 10 DE MAIO DE 2021. 

DlsplJe sobre as medidas sa11/tdrlas excepcionais 
a serem adotada~· do dia 10 de maio ao dia 16 de 
mal.o d i!. 2021 e.nt todo m.u.11idpio dl! Barra 
D 'Alclin.Jara (PI), voltadas para o 
e,,frentamento da COVJD-19 .. 

o PREFEITO DO MVNICÍPlO DE BARRA D'ALCÁNTARA/PI, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o an. 64 inciso VI da Lei Orgânica do Município. e 

CO SIDERANDO a avaliação epidemiológica e recomendação técnica da Secretaria 
Estadual de Saúde - SESAPl-PI; 

CONSWERANDO a necessidade de mante r as medidas sanitárias de enfrentamento à 
COVID-1 9 e de contençllo da propagação do novo coronavirus, bem como de preservar a prestação 
das atividades essen.ciois, 

C O SIDERANDO ainda o Decreto Estadual nº 19.637 de 07 de maio de 2021 

DECRETA: 

Art. r Oispi)e sobre as medid as sanitárias excepciona is a serem adotadas do dia l O ao dia 16 de 
maio de 202 1, em todo o município de Barra D' Alcântara~ Piaui, voltadas para o cnfrcntamcnto da 
COVID- 19. 

Art. l º Fica detem1in.ada a adoção das seguintes medidas para os dias 10, 11, 12. 13 , 14 e l.S de maio 
de 2021 : 

1 - ficarão suspensas as atividades que envolvam aglomeraç.ão. eventos culturais, atividades 
esp0rtivas e sociais. bem como o funciona1ne1,to de quaisquer tipos de estabelecimentos que 
promovam atividad es festivas. em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou abeno. com 
ou sem vendo de in g,-c.9-.90; 

n - bates.,. restaurantes. tra.llers, lanchonetes e estabelecimentos simi lares bem como loja.,i; de 
conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar de segunda a sexta até as 23:00h, e aos 
sábado e domingo na modalidade DRIVE THRU e DELIVERY até 00 :00h 


