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t 11 - Na hipótese da alínea •a• do Inciso IV deste "ãrt°lgo, ·serl ásseguracio o· pagamento 
posterior de justa indenização. 

§ 21 - Os gestores e os órgãos da Secretaria de Saúde, deverão comunicar os profissionais e 
prestadores de serviço convocados nos termos do inciso V deste artigo, determinando o imediato 
cumprimento das escalas estabelecidas, sob pena da aplicaçllo das sanções, administrativas e 
criminais, decorrentes de descumprimento de dever funcional e abandono de cargo. 

§ 31 - Sempre que necessário, a Secretaria de Salide solicitará o auxHlo de força policial para o 
cumprimento do disposto na al/nea •a• do Inciso IV e no§ 2o deste artigo. 

t 41 - Serà considerado, nos termos do § 30 do art. 31 da Lei Federal no 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, falta Justificada ao serviço plibllco ou à atividade laboral privada o período de 
ausfncia decorrente das medidas previstas neste artigo. 

VI - determinar aos restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, a.s seguintes 
medidas, cumulativas : 

a) hlglenlz.ar, após cada uso, durante o perlodo de funcionamento e sempre quando do Inicio 
das atividades, as superflcles de toque {cardápios, mesas e bancadas), preferencialmente com água 
e sabllo, ou·á1cool em gel setenta por cento, ou outro produto adequado. 

b) higienizar, preferencialmente após cada utllizaçllo ou, no mlnlmo, a cada a cada três horas, 
durante o perlodo de funcionamento e sempre quando do inicio da.s atividades, os pisos, paredes, 
forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

e) manter li disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em 
gel setenta por cento, para a utllizaçllo dos dlentes e funcionários do local; 

d) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com "buffet"; 

e) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos 
{filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma Janela externa aberta ou qualquer 
outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

f) manter disponível •~it" completo de higiene de mlos nos sanit6rios de clientes e 
funcionários, utilizando sabonete liquido, ou álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 

g) manter os talheres higienizados e devidamente lndlvlduallzados de forma a evitar a 
contaminação cruzada; 

h) diminuir o numero de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separaçllo entre 
elas, diminuindo o numero de pessoas no local e buscando guardar a distancia mfnlma 
recomendada de dois metros lineares entre os consumidores; 

1) fazer a utlllzaçllo de meios que evite a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento 
aguardando mesa; 

VII - determinar que os estabelecimentos comerciais adotem sistemas de escalas, de 
revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de 
trabalhadores, bem como Implementem medidas de prevençllo ao contágio pelo novo Coronavfrus 
(COVID 1.9) disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar 
a lmportancla e a necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utllltaçllo de 
produtos assépticos durante o trabalho, como égua e sabão, lilcool em gel; 

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho; 

VIII - determinar a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, acerca do 
cumprimento da.s proibições e das determinações de que tratam os Incisos I e li do art. 29 deste 
Decreto. 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÃMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Dos se,vldores, dos estagljrlos e dos prestadores de serviços 

Art. ~- Os Secretários municipais e os Dirigentes das entidades da administração pública 
municipal direta e indireta, adotarão as providências necessárias para, no ãmblto de suas 
compet~nclas 

1- limitar o atendimento presencial ao público .ipenas aos serviços essenciais, observada a 
manutenção do serviço plibllco, preferencialmente por melo de tecnologias que permitam a sua 
realização à distancia; 

li - organizar as escalas de seus servidores, empregados e estagiários de modo a reduzir 
aglomerações e evitar clrculaçllo desnecessária no ãmblto das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por melo de teletrabalho, sempre que possível, 
dispensando-os, se necessário, do comparecimento presencial, sem preJufzo de suas remunerações 
ou bolsas-auxílio; 

Ili - determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados procedam ao 
levantamento de quais são os seus empregados que se encontram no grupo risco para avaliação da 
necessidade de haver suspensão ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses 
tercelrizados; 

IV- estabelecer, mediante avallaçlo das peculiaridades de cada atividade e da dlmlnulçlo do 
fluxo dos respectivos servidores pelas medidas emergenclals de prevenção da transmissão do novo 
coronllvfrus (COVID-19) (teletrabalho e revezamento), observadas as necessidades do serviço 
público, a implantação de revezamento de turno ou a reduçlo dos serviços 

prestados pelas empresas terceifizadas ou, ainda, a redução dos pÕstos de trabalho dos 
contratos de prestação de serviço, limitadamente ao prazo que perdurarem as medidas 
emergendais. 

Art. s•. Fica vedõtda a circulaçllo, o encaminhamento e o recebimento, no ãmbito da 

administração pública municipal, de processos ffsicos, exceto os considerados urgentes. 

Art. 61. Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de defesa e os prazos recursais. 

no ãmblto dos processos da administn1ção pública municipal. 

Art. 71. Os Alvarás que vencerem nos próximos noventa dias serão considerados renovado$ 

automaticamente até a data 19 de junho de 2020, dispensada, para tanto, a emissão de novo 

documento de Alvará, devendo ser mantidas em plenas condições de funcionamento e· 
manutençlo todas as medidas de segurança já exigidas. 

,,,..rafo llnlco. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos alvar,s de eventos 

temporários, exceto às instalações e construções provlsórias destinadas ao atendimento de 

emergência em decorrências do novo COronavfM (COVID-19), se vierem a ocorrer. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 81. Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades da· 

administração pública municipal deverão adotar as providências necessilrlas ao cumprimento do 

estabelecido neste Decteto, bem como para emitir as normas complementares que se façam 
nece.ssárias, no ãmbito de suas compet&nclas 

Registre-se, publique-se e Cumpre-se 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ (PI), aos vinte dias do mês 

março do ano de dois mil e vinte. 
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DECRETO N° 011/2020, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação de decreto 
municipal e dé outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Orgênica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica prorrogado em todos os seus termos e enquanto perdurarem os efeitos 
do Coronavlrus (COVID-19) , o Decreto Municipal 005/2020. datado de 20 de março de 
2020. 

Art. r - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, 

CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI (PI), •os vinte 
e oito dlH do m6s de •brll do •no de dois mil e vinte. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


