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PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI 
RUI Antrisk, M.cldo, ISO-Centro/ CEP.: 64.680-000-Padre MlrCos • PI 

CWPJ! 06.SS3..711/0001...0 
Sito: podro......._p1 . ..,..br/..._ - E....,R, pmpod......,.._.,,.,11,com 

Fone: 119) 3031-111' 

m - proibição de qualquer aglomeração de pessoas e limitação de circulação de pessoas 
ao estritamente necessário; 

lV ... o funcionamento dos locais com atendimento ao público observando o 
distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre clienles. funcionários ou colaboradores; 

V - adoção de escala de revezamento de funcionários ou alterações de jornada. com. 
v is tas a diminuir o risco de exposição do trabalhador ao novo Coronavírus e de acordo com 
percentual de diário de funcionârios definidos para atividade; 

Vl - funcionário que pertençam a grupo de risco tais como idosos, hipertensos, 
cardiopatas, díabéticos, em tratamento oncológicos, pessoas submetidas a íntervenção cirúrgicas 
ou tratamento de saúde que provoque diminuição da imunidade, devem ser dispensados de suas. 
atividades presenciais, sem que isto impliquem em quaJquer punição, suspensão de salário oui 
demissão; 

vn - adoção de política de comunicação clara com os seus clientes, fu ncionários e 
colaboradores acerca das medidas sanitárias para retomo às atividades, inclui ndo instrução 
quando da utilização, higiene e descarte de equipamentos de proteção; 

vm - higienização e desínfecção permanentes no ambiente de trabalho, e o íncentivo à 
higiene pessoal voltadas para o combate à Covid-19; 

IX - Aos estabelecimentos permitidos o seu funcionamento. devem dar total publicidade 
deste decreto, bem como dos regras e recomendações de prevenção, com enfoque principal à 
necessidade de manter distanciamento entre as pessoas. 

Art. 10. permanecem em vigor as disposições previstas nos Decretos Municipais n°' 
01 1/2020. 0 18/2020, 026/2020, 027/2020, 032/2020, 037/2020, 038/2020. 041/2020, 042/2020. 
que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde públi ca de 
importância internacional decorrente da Covid- 19, bem corno declara estado de calamidade 
pública. 

Art. 11. Serão observadas, de forma complementar, as disposições previstas nos decretos e 
atos normativos do Governo do Estado do Piauí1 em especial o Decreto nº 19 .085, de 07 de j ulho 
de 2020. 

Art. 12. Revogadas as disposições em contrário, e.ste Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeito a partir de 07 de ju lho de 2020 . 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. C MPRA-SE. 

GA81N ETE DO P R.E.FE ITO D . PADRE MAR OS-P I, 07 D E JULHO DE 2020. 

Prefeito Municipal 

~:•ºº _;º •,..,._ ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ DO PIAUI 

PORTARIA 81/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI, Estado do Piauí, 

no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 

Municipal. 

RESOLVE: 

Art. 1°. NOMEAR - FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA 

HOLANDA, portador do CPF n• 104.628.253-02, no Cargo de ASSESSOR 

ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OE PAQUETÁ-Pl , 

cargo de provimento em comissão - DAS 2, que se acha vago. 

Art. 2°. A presente ponaria entra em vigor na data da publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir do dia OI de julho de 2020. 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, em 22 de julho de 2020. 

TKALESCOO.~ NTEL 
Prefoi~r 

PREFEITURA MUNICJl>AL 1)8 l•AJ::S LANDIM 
SBCRET..UI.IA MUNI CIPAL DA" SAÚDE 

HIJA PIAt//, $ 46 - CE;N'l'liQ 
Cb"l'i ~4 'TJO-ODO - PAE::I I_.A_NQIJH-1-'I 

CNPJo OJ.t/Sfl.tl / 4/V(}O / -ZII =---,,·--------------------
DECRETO N° 18/2020 

ATUALlZA AS MEDIDAS DE ENFRE NTAM ENTO 
DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID · 19) E DÁ OUTRAS 
PROVID!l: NCIAS. NAS SITUAÇÕES QUE 
MENCiONA. ES'IºABELECE NORMAS O E 
FLEXIBILIZAÇÃO D A ABERTURA GRADUAL E 
PROVISÓRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS NO 
MUNICfPIO. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM-PI. no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor; 

CONSIDERANDO que a preocupação com saúde. educação, segurança são 
d e veres do Estado, cuja& polltlcas nacionais estão a cargo do Estado
Administrador (Poder Executivo); 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter o equillbrio da pandemia sem 
descuidar da retomada das práticas religlosas; 

DECRETA: 
Art. 1º. Fica autori.z::ada a abertura e funcionamento de igrejas. templos 
re ligios o s o afins. 

§1°. A lotação máxima autorizada será de 30% (trinta por cento) da capacidade 
do templo ou igreja. de vendo ser realizado um número maior de reuniões 
durante o dia. de modo a evitar a aglomeração de fiéis. 

§2°. Os lugare s de assento deverão ser disponibilizados de forma alternada 
entre as fileiras de bancos. devendo estar bloqueados de forma física aqueles 
que nã o pudere m ser ocupados. 

§ 3°. Deverá ser assegurado que todas as pessoas, ao adentrarem ao templo 
ou igreja. estejam utilizando máscara e higienizem as mãos com álcool gel 70% 
ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 

Art. 2°. Durante o perlodo em que estiveram abertos os estabelecimentos 
religiosos deverão cumprir as seguintes obrigações: 

1 - os atendimentos individuais deverão ser realizados através de horário 
agendado; 

11 - devem disponibilizar álcool gel para uso das pessoas que vierem a ser 
atendidas. d isponibilizando através de dispensadores localizados na porta de 
acesso da igreja ou 
templo religioso, na secretaria. nos locais aonde possam ser realizadas as. 
gravações para transmissão de missas ou cultos religiosos e recepção; 

111 - todos os fiéis e colaboradores deverão usar máscaras de tecido não tecido 
(T.NT) ou tecido de algodão durante todo o perlodo em que estiverem no 
interior do templo religioso ou da ígreja, independentemente de estarem em 
contato direto com o público; 

Art. 3°. O funcionamento dos estabelecimentos religiosos está condicionado ao 
cumprimento das seguintes obrigações: 

1 - priorização do afastamento, sem prejulzo, de colaboradores pertencentes ao 
grupo de risco. tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, 
hipertensos. diabéticos, gestantes e imunodeprimidos; 

li - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 

Ili - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde 
no trabalho. necessárias para evitar a transmissão do corona vlrus no ambiente 
de trabalho; 

IV - as pessoas que acessarem e salrern da igreja ou do templo religioso 
deverão realizar a higienização das mãos com álcool-gel 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. colocadas em dispensadores e 
d isponibilizadas em pontos estratégicos como na entrada, na secretaria, 
confessionários, corredores, para uso dos fiéis. religiosos e colaboradores; 

V- o atendimento aos integrantes dos grupos de risco como idosos. 
hipertensos, diabéticos e gestantes deverá ser realizado exclusivamente em 
domicilio, de forma a evitar a exposição destas pessoas a fim de reduzir o risco 
de transmissão da COVID-19; 

VI - manter todas as áreas ventiladas, ir,cluin~o. caso exista. os locais de 
alimentação; 

VII - deverá ser intensificada a higienização das mãos, principalmente antes e 
depois do atendimento de cada fiel, após uso do banheiro, após entrar em 
contato com superflcies de uso comum como balcões, corrimão, instrumentos 
musicais etc.; · 

VIII - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja ou 
do templo religioso , intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes 
próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%. 
quando possível. sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas. mesas, 
teclado, mouse. materiais de escritório, balcões, corrimãos, interruptores, 
elevadores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros; 

IX - disponibilizar e exigir o uso das máscaras para os colaboradores para a · 
realização das atividades; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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PREFEITURA MUNICIPAi, 08 PAES LANOIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

RUA PlAUf, 346- CENTRO 
C6P, <4111>·000 - PABS LIINDl&f-Pl 

CNPJ, 0J.658.61'/0001·28 wwwu•------------------
X - durante os atendimentos deveré ser mantida a dlatAncla mínima de 1,5 
metros (um metro e cinquenta centlmetros) entre as pessoas; 

XI - se algum dos colaboradores apresentar sintomas de contaminaçao pelo 
COVID-19 deverá buscar orientaÇôes médicas, bem como serem afastados do 
trabalho e do atendimento ao público, pelo período mínimo de 14 (quatorze) 
dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação; 

XII - o responsável pelo templo deve orientar aos frequentadores que não 
poderão participar dos cultos, missas e liturgias, caso apresentem sintomas de 
resfriados/gripe. 
Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto podem ser ampliadas, 
complementadas ou revogadas de acordo com o avanço da pandemia. 
Art 5° - O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da 
infecção humana pelo Carona vírus fica condicionada à avaliação de risco 
realizada pelo Gabinete de Enfrentamento à COVID-19. 
Art. 6° - O Gabinete de Enfrentamento à COVID-19 manterá dados públicos e 
atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos 
à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das 
informações pessoais. 
Art . 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
prorrogado ou revogado a qualquer tempo, diante do avanço da pandemia no 
Município. 
Art 8º - A presente flexibilização não interfere no regime de quarentena em 
vigor no município, devendo os cidadãos permanecer em suas residências, 
devendo somente sair, para realizar tarefas ou funções de extrema e imediata 
necessidade. 

Gabinete do Prefeito, 28 de JULHO de 2020. 

Prefeito do Município de PAES LANDIM-PI 

ESTADO DO PIAOI 
PRBPBITURA MUNICIPAL DB SUSSUAPARA 
CNPJ.: 01.612. 755/0001·00 
Bndere O: ROA JOSB DOMINOOS DA ROCHA 6 G Bairro: CBNTRO 

D•CUTO • • 000007 /20l0 

Pãgina: 1 

1'BRB CRtorro 1'DICION1'L StlPLEMENT1'R B 
DÃ OUTRAS PROVIDl!NCIJIS . 

O PREFEITO MONICIPAL de SOSSUJlPAAA, BDVARDO ANTONIO DA ROCHA, no uso de suos 
atribuições legaia e em confomidade com a autorização coneta.nte na Lei n• 008 de 14 de 
Noveml:)ro de 2019 , Ar-t • s • • 

D • C R li TA: 

Art. 1 • - Pica aberto no corrente Bxerc:l'.cio, Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento Geral desta entidade, no valor de R$ 101. SOO, 00 (Cento e Um Mil e Quinhentos 
Reaia), destinado ao reforço da& aeguintea Dotações . 

Valor da 81.1pl~taç&o por J.D.u.laçl o de. Dot&ç.lo 

02 .o, . 00 - IICUT.ll.11, o• .I.DIIDl'IITBCAO on.u. 
04· 122-1303 2 .005 • NA11111'BNCAO DB BNCARQOS M AllKINISTRACN) QlllW, 

3.3 . 90.39 - outro, Serviços de 'f'arceiro1 - Peuoa J'ur1d.1ca 

02.05. 00 - SIC , OBllS ., LUI. XIIO JJ(B . 1 UC, H!l:IRIC!OI 
15-451-2S19 2 . O:il:il - NAN11I'ENCAO DB VIAS PUBLICAS 

3.3 . 90.315 - outro• serviço, de Terceiro, - Peuoa Pidca 
17-544• 3103 2 .027 - NAN\1l'ENCAO DB POÇOS B CRAP'AlUZBS SBDB/RIJRAI., 

3.3.90.39 - outro• serviço• de; Teirceiiro11 - Pe111oa. Jur-!clica 

O2 . Oi.00 - BICUT. KUBICIPI.L DI llSIBTDCll BOClll. 
08-2'4-4540 2 .OC:il - MANUTBNCA.O 1'I>MlNISTRA.TIW.. DA ASSIS. SOCIAL 

3.1.90.11 - Vmicimanto■ e Vanta43eins P'ixa.■ - Peaaoa.l C1.iril 
08-311--HiO .3,0U - APOIO AS PESSOAS KM SIT , DS VULKS.RABII,l.W\DS SOCIAL 

3 . 3 .90.0 - outro, AUX1li0u Financeiroa i11. PeBBOa.& F1eicu 

02 . 1l . 00 • VUJIDO KIJJl1CIPI.L DI SAm:Ji 
10-301- '122 2 .081 - NAN111"ENCAO 00 PROO. MXLUOR.IA 00 ACESSO • PMA0 

3.1.90.11 - vencicrionto1 o vantagona Fixa.1 - Pou.oal Civ-il 
10-301- 6122 2 .101 - MANUTBNCAO DB OUTROS PROG. PINAN. PONDO A FUNDO 

3.3.90.39 - Ol.lt.ro■ Sarviçoa da Tllrcairo■ - PeBBoa Ju:r!dica 
10-301- 6124 2 .077 - PROGRAMA8 AGKBTHS CCMUNITARIOS DK BJWDH - PACB 

3 .1. $10. o, - Cant.rataç.lo por Tempo Determinado 

.. 101.soo . oo 

ll$ •0 . 000,00 

R$ 2 . soo, 00 

ll$ 12.000,00 

R$ 10.000,00 

ll$ 2.000,00 

ll$ 10.000,00 

ll$ 1s . 000 1 00 

RS 10.000 ,00 

Art. 2• • Para atende.r o disposto no(e) Artigo(e) zmteriore(sl deste DBCRBTO 
servirá como recu.rsos , os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçament.t.rias desta entidade. conforTM discriminaçlo a.baixo, dt!i acordo com o Artigo 43. 
S 1•, Incieo III, da. Lei Federal n• f.320/64, no valor global ãe R$ 101.500,00 (Cento e 
Um Mil e Quinhentos Reais) . 

Vdor da A.DUbqJio 

0.3 . Ot, 00 - HCUUll.IA i>• .IIlNDl'I8TRACAO l'IDllCIIRA 
04-124-1803 2.0U - NAN\1I'ENCAO DEPARTAMEN'IO DE CONTABILIDADE 

3 . 3.90.35 - Serviço ■ de Cco■ultori■ 
04-271-2032 2 .016 - R.EOOLHIMEHTO 00 lNSS 

3.1.90.U - otirigaçõe1 Pa.tr«ta1• 

02 . os . oo - SIC . OBIAS. SUII . XIIO JJCB . 1 IX. Bll)•ICOS 
04-452-2203 1 .031 - CONSTRUCAO 00 PORTAL DA crDADE 

• . 4 . 90.51 - Obr-■ a InJ1talaçõaa 

02 . 11 .00 - PmlDO IW!l'. D:b.:IDCJ'C. M.8.V.U. . :H.OP.:IDtl'CI.CAO 
l:il-361-5110 2 .o•g - PESSOAL, E ENCARGOS SOCI.AI:S - FDNDBB - 60\-

3 .1. 90.13 - Obrigaçõa ■ Patronal■ 

•• 
RS 

R$ 

R$ 

R$ 

101.soo,oo 

10 . 100, 00 

25.100 ,00 

2,.000,00 

10 . 000,00 

nt nua ... 

Are. J• - 8ste D80:ntro entrará em v igor na data de sua publicaçio, retroagindc 
seus efeitos para 04/05/2 020, revogada as disposições em contrãrio. 

SOSSOAPAAA, 

EDVARDO NO 1' R 
PREFEITO MUNICIPAL 

Ass inado, numerado e registrado o presente DBCR.BTO no gabinete do PRBPBI'IC 
MUNI CIPAL de PRBPBI'l'URÃ MUNICIPAL DB SUSSO).PARA, aoe quatro dias do mês de maio do anc 
de dois mil e v inte (04/05/2020), e publicado, por afixaç ão, nos termos da Lei orgtnica 
Municipal. 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de Sussuapara 

Rua J°" Domingos da Rocha, n' 100 - Sussuapara - Piau/ 
CNPJ. 01.612.755/0001-00 
Fone: Ou89- 3425-0029 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Presidente da Comissão Pennanente de Licitação - CPL, · no 

uso de suas atribuições legais, após examinar minuciosamente a documentação relativa 

a Tomada de Preços nº 002/2020 de 12/06/2020 anexa, com a finalidade de: 

' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM! 
PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE 
SUSSUAPARA-PI". 

RESOLVE: 

Adjudicar o resultado, no valor global de R$ 444.412,97 

(quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e noventa e sete 

centavos), em favor da empresa F G ARAUJO LEAL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

EIRELI • EPP, CNPJ Nº 22.406.418/0001-36. 

Sussuapara (PI), 13 de julho de 2020. 

Denls~~ha Bezerra 
Presidente da CPL 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


