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DECRETO nº. 03/2020. 

"Disp/Je sobre a suspensllo das aulas e 
atividades pedagógicas na rede municipal de 
ensino e dd outras provid€ncia•c" 

O Prefeito Municipal de FLORES DO PIAUÍ, ESTADO DO 
PIAUÍ, ADINAEL 

- Fica determinada a suspensão, pelo prazo de 15(quinze) 
dias consecutivos, das aulas e atividades pedagógicas da rede municipal de 
ensino, com termo inicial em 18/03/2020. 

§1°. O prazo estabelecido no caput, será considerado como 
antecipação das férias do período de julho/2020, nos termos do art. 55 , inc. I, da 
Lei nº. 05/2009. 

§2º. A Secretaria Municipal de Educação deverá adotar os ajustes 
necessãrios para o cumprimento do caleodãrio escolar. 

§3°. O período compreendido no caput poderá ser alterado, em caso 
de verificação da necessidade da medida, a depender da evolução da pandemia. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2020. 

Registre-se e, publique-se no Mural da Prefeitura, no Portal do 
Município e no Diãrio Oficial dos Municípios. 
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DECRETO MUNICIPAL n'. 006/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre medidas de caráter temporário de contenção dos riscos 
decorrentes da moléstia causada pelo novo Coronavirus (COVID-19) no 
ant>ito da administração pública municipal de Nossa Senhora de 
Nazaré(PI), e dâ outras provideroías. 

O PREFEITO do Munlclplo de Non1 Senhora de Nazaré, Estado do Píaul, no uso de suas 
atribuições legais, previstas na Lei Orglwlica Municipal, e 

CONSIDERANDO a necessidade de maiutenção da prestação de serviços públicos roonk:lpals, e de reduzir as 
possibilidades de contàglo do Coronavlrus causador do COVID-19; 

CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Sa:ide do Piaul, e do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a ctassíficaçào pela Organização Mundial de Saúde como pandemia do Novo Coronavlrus; 

CONSIDERANDO o disposto no Decrato Estadual n.• 18.884, de 16 de Ma:.o de 2020. 

DECRETA: 

Art. 1'. A administração p(i)lica municipal de Nossa Senhora de Nazaré(PI) ficará adstrita, para fins de prevenção da 
transmissão do Novo Coronavirus (COVID-19), às medidas determinadas neste Decreto. 

Art. 'l!'. Ficam suspensas, a pa1ir de 18 de Março de 2020, pelo prazo ink:lal de 15(quinze) dias: 

1 - a realização de eventos coletivos, programas municipais, eventos realizados pelos &gãos ou entidades da 
administração pública roonicipal direta e indireta, em locais fechados ou em locais públicos que i1f4)()11em em, 
aglome<ação de pessoas; 

li - a autorização para realização de eventos em praças e logradouros públicos; 

Ili - a autorização para realização de shows, eventos particulares, eventos esportivos e culturais, eventos artlstioos, 
man~estações polilicas, eventos cientificos, comerciais, religiosos, que importem em aglomeração de pessoas; 

IV - as aulas da Rede Municipal de Ensino, devendo referida suspensão ser considocada oo calendário escolar como 
antecipação de férias escolares no mês de JLJho. 

Art. 3". A Secretaria Municipal de Educação deverá providenciar os ajustes necessários para o cumprimento do 
calendário escola-, após o cessado o prazo de suspensão previsto neste Decreto. 

Art. ~ - Reoomenda-se aos estabelecimentos privados a adoção de me<idas santállas, como a disponibilização de 
loc3is para os frequentadores la;aram as mãos com frequência, a disponibilização de âloool em gel na concentraçãc 
de 70% (setenla por cento), e disponibilização de toalhas de papel descartável. 

Revogadas as disposições em contrário, este decralo entra em vigor na data de sua JXJblicação. 

Registre-se, Publique-se e CtmprH&. 

- Em caso de urgência na apreciação de matéria relevante, 
poderá ser convocada sessão extraordinária, mas sem a presença de público. 
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