DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

=n

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
Orgdo criado pela Lei Municipal n° 1.440, de 04 de Marco de 1994.

ANO XXII - N° 2573)

PARNAIBA - PIAUI

- CADERNO UNICO

SUMARIO

TERCA-FEIRA, 24 DE MARCO DE 2020
Como Lavar corretamente as maos!
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§

Lave as maos com frequéncia, com
agua e sabdo, ou higienize com
alcaal em gel 70%.

se

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e

Nao compartilhe objetos de uso

boca com lenco ou com o brago, e

pessoal, como talheres, toalhas,

ndo com as maos.

Se estiver doente, evite contatofisico

com outras pessoas e fique em casa

pratos € copos.

a)

até melhorar.

Evite aglomeragdes e mantenha

os ambientes ventilados.

DECRETO 468/2020

DECRETO 467/2020
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DECRETOn° 468/2020, de 24 de Margo de 2020.
“Altera dispositivos do Decreto 462/2020,
465/2020 e estabelece outras medidas no
municipio de Parnaiba-PI”

DECRETO N°467/2020, de 24 de marco de 2020.
Dispée sobre nomeacgdo de Secretario
Municipal de Chefia de Gabinete interino e
da outras providéncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do
Piaui, no

uso das atribuigdes que Ihe sdo conferidas pela Lei Organica
do Municipio de
Parnaiba e demaislegislagao municipal vigente e,

CONSIDERANDOa necessidade de afastamento temporario do
titular da Secretaria Municipal da’ Chefia de Gabinete,
CONSIDERANDO a necessidadeda continuidade dos servigos da

Secretaria Municipal da Chefia de Gabinete,

Evite tocar olhos, nariz e boca com as
mdos ndo lavadas. Ao tocar, lave sempre
as maos com agua e sabao.

:

DECRETA:

Art. 1°. Fica autorizado o afastamento temporario do Titular da
Chefia de Gabinete, Israel José Nunes Correia.

Art. 2°. Fica nomeado FRANCISCO IVAN FERREIRA DA SILVA
portador(a) do CPF n° 057.483.983-62 e do RG n° 2008099076507SSP/CE,

Francisco de Assis de Moraes Souza, Prefeiteo Municipal da cidade de Parnaiba,
Estado do Piaui, no uso de suasatribuigées que lhe séo conferidas pela Lei Organica
do Municipio;
CONSIDERANDO o agravamento da crise de satide publica em decorréncia da
pandemia de doenca infecciosa viral respiratéria, causada pelo novo coronavirus
(COVID-19), ja tendo sido declarado “estado de emergéncia publica” pela Prefeitura de
Parnaiba e pelo Governo do Estado do Piaui, por meio do Decreto Municipal n° 465, de
23.03.2020, e.do Decreto Estadual n° 18.895, de 19.03.2020, respectivamente;
CONSIDERANDO,ainda, o que consta no Decreto Municipal n° 462, de 20.03.2020,
que dispde sobre medidas tempordrias. e emergenciais de prevenc4o de contagio pelo
COVID-19 (Novo Coronavirus), bem como sobre recomendagées no setor privado
municipal;
,
CONSIDERANDOa natureza do servigo essencial da Secretaria de Satide, com os
seus servidores publicos, no atendimento do “estado de emergéncia publica” em
Parnaiba;
DECRETA:
Art. 1° - O art. 3°, do Decreto 462, de 20 de Marco de 2020, passa a vigorar com a

seguinte redacao:

:

para exercer, interinamente, 0 cargo de provimento em comissdo
de Secretario

“Art. 3° - Ficam suspensas as férias de todos os profissionais da area de Satide
do Municipio, em face da emergéncia publica.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica¢gao
e
produzira seusefeitos a partir do dia 19 de margo de 2020.

§ 1° - As férias, a que se refere 0 caput deste artigo, correspondem
aquelas que esto em curso, as que ja esto agendadas, assim como novas
solicitagdes, enquanto durar o estado de emergéncia publica, devendo ser
reprogramadasaposo fim da emergéncia.

Municipal da Chefia de Gabinete, enquanto durar o afastamento do Titular,

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 24 de margo de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

§ 2° - Ficam excluidos da suspenso, a que se refere este artigo, os
servidores publicos municipais que constituem o grupo de risco
elencados noart. 2°, c, deste Decreto, quais sejam: idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, mulheres gravidas e portadores de
doengas crénicas que comperisco de aumento da mortalidade pelo novo

coronavirus.”

Wamu de dirs Ae Wires ee
Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal
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XXII - Manutencfo
motocicletas;”

Art. 2° - O art. 8°, do Decreto 465, de 23 de Margo de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redagao:
:

e

reparagfao

de

veiculos

automotores

e

comerciais, de servigos e industriais, e as atividades de construc4o civil,

Art. 5° - O art. 3°, do Decreto 465, de 23 de Margo de 2020, fica acrescido do item
XXIII e dos § 7°, 8° ¢ 9°:

bem como, todos eventos publicos e privados, além de cultosreligiosos,
festas, bailes e shows, que impliquem em aglomerac4o de pessoas, no
ambito do Municipio de Parnaiba, enquanto durar a emergéndija publica
em raz&o do novo coronavirus (COVID-19).

XXIII — Atividades de cuidados de animais domésticos, compreendendo
‘apenas o comércio de alimeftacao animal e consultas consideradas de

“Art. 8° - Fica suspenso o funcionamento de todos os estabelecimentos

“Art. 10-..
urgéncia.

Paragrafo Unico - Permite-se o funcionamento dos setores
administrativos, desde que seja realizado remoto e individualmente.”

§ 7° - Nas atividades de cuidados com animal nao poderao funcionar a
parte de banho,corte de pelo, higiene e embelezamento,tosa e tosquia de
pelos em animais domésticos.

Art. 3° - O art. 9°, do Decreto 465, de 23 de Marco de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redacao:
“Art. 9° - Os servicos de alimentag4o, restaurantes, lanchonetes e bares

eo

§ 8° -/Aos estabelecimentos elencados no rol de excegdes, a critério da
administracao, poderao proceder com a liberac&o dos profissionais
compreendidos no grupo derisco de contaminagao pelo virus COVID-19
e, ainda, adotar medidas que viabilizem o trabalho administrativo via
homeoffice.

deverio adotar medidas de prevencg&o para conter a disseminacio do
CGVID-19 dentro dos seus estabelecimentos, em especial aqueles
relacionados a limpeza e higienizagéo dos ambientes e materiais de
manuseio, sendo autorizado apenas a utilizagio do servico de delivery,
take outs (retirada no estabelecimento) e drive thru para realizar a
comercializagao des objetos de suaatividade.

§ 9° - Os estabelecimentos elencados no rol de excecdes serdo
fiscalizadog pela Vigilancia Sanitaria, acompanhada pela equipe de
fiscalizacéo de transito do municipio, que, tera poderes para embora
cumprindo todas as determinages previstas neste artigo, caso entendam
que o estabelecimento ainda oferece risco de contaminagdo, determinar
outras medidas de restrigdes complementares, e caso necessario, poderao
recorrer aos demais érgaos de seguranga publica, conformeart. 5°, do
Decreto Estadual n° 18.902 de 23 de margo de 2020.”

§ 1° - a atividade de bares somente podera funcionar sem a permanéncia
para consumo nolocal, devendo as mesas e cadeiras do estabelecimento
~ n&o estarem dispostas paraesta finalidade;
§2°-A fiscaliza¢aéo das medidas adotadas serd realizada pela Vigilancia
Sanitaria, acompanhada pela equipe de fiscalizagdo de transito do
municipio, que, tera poderes para embora cumprindo todas as
determinagdes previstas neste artigo, caso entendam que o
estabelecimento ainda oferece risco de contaminacdo, determinar o
fechamento por periodo denominado,e caso necessério, poderao recorrer
aos demais' orgaos de seguranca publica, conforme art. 5°, do Decreto
Estadual n*18.902 de 23 de marco de 2020.”

Art. 6° - O art. 11, 6 Decreto 465, de 23 de Margo de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redagao: “Art. 11 — Ficath excetuadas as atividades comerciais, industriais,
servi¢os essenciais e construgao civil, quando contratadas e demandadas
pelo Poder Publico: inclusive aquelas relacionadas a obras, recupera¢ao
de estradas vicinais, defesa civil e demais que visem promovera satide e
seguranga da populacdo.”

Art. 4° - Os itens XX e XXII do art. 10 do Decreto 465, de 23 de Margo de 2020, passa
a vigorar com seguinte redac4o:
“Art. 10 -...
XX — servigos de seguranga, limpeza, higienizaco e vigilancia em
residéncias e prédios publicos ouparticulares;

Art. 7° - O art. 24, do Decreto 465, de 23 de Marco de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redagao:
“Art. 24 — Poderfo, ainda, executar, suas atividades remotamente
enquanto perdurar o estado de emergéncia decorrente do novo
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coronavirus (COVID-19), além dos quadros previstos noart. 2°, letra “c”,

do Decreto Municipal 462/2020: ...”
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PORTARIA N° 2466/2020, de 24 de marco de 2020.

Art. 8° - Revdgadas as disposigdes em contrario, este Decreto entrard em vigor na data
de sua publicacao.

Provimento para cargo em Comissao Estrutura Organizacional e Administrativa
da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da
outras providéncias.

w

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaiba, Estado do Piaui, 24 de Marco de 2020.

Pernt Qos dé era Ge/
Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal
.;+

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso
das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103,inciso Il, alinea
“a” da Lei Organica do Municipio,
RESOLVE:
Art. 1°. Nomear ADRIANA RODRIGUES DA ROCHAportador(a) do
CPF n° 877.795.443-20 e do RG n° 1.699.678 - SSP/PI, para o cargo de
provimento em comissao de Gerente de Nucleo Financeiro, lotado(a) na
Secretaria Municipal de Educagao — SEDUC.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 24 de margo de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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