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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMfDIO-PIAUÍ 

quantidade de clientes no Interior da loja , semj1descuidar da ordenação de 

eventuais filas que venham a se formar na parte externa dos 

estabelecimentos, evitando-se aglomerações; 

b.7) mantenham à disposição, na entrada e m local de fácil acesso, 

álcool em gel 70% para utilização de todos ag~eles que adentrarem ao 
1 

recinto, bem como procedam à higienização de superfícies de contato. 

tais como mesas, cadeiras. balcão. canetas. atjós a finalização de cada 
1 

atendimento, preferencialmente com álcool 70%; 

b.8) quando possível, mantenham janelas abertastl facl11tando a circulação

de ar, e que tenham o cuidado de proceder à 

e • cionários, Informações: 

sanitárias sobre hlgienização e cuidados para J prevenção do Covid-19; 

b.10) respeitem as determinações de seguranl sanitária dirigidas aos 
1 

bancos e demais instituições financeiras, expe~idas pela SESAPI visando 

ao enfrentamento da Covid-19. 1 

e) DIVULGUEM AMPLAMENTE AOS MUNÍCIPES os atos administrativos e as 

medidas a serem observadas pelos estabelecimentos comerciais I e de serviços locais que 

venham a receber pagamentos através de camês/crediários, ressaltando que o 

funcionamento se restringe ao setor exclusivo de pagame~to de credi6rios/camês: 

decorrentes de vendas já realizadas; 1 

d) PROCEDAM À RIGOROSA FISCALIZAÇÃO, com t stas a inibir e punir o 

descumprimento, por parte dos estabelecimentos em questã9, tanto da limitação de 

funcionamento apenas do setor de pagamentos, quanto das medidas de distanciamento 
. . d . l I - d interpessoal mínimo, bem como daquelas direciona as a ev11ar ag omeraçoes e pessoas. 

n. AO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNlCIPALJ 

• lNTENSIFIQUE a fiscalização nas imediações dos estabelel mentos comerciais e de 

serviços que estejam recebendo pagamentos de crediários/camês, Jo tempo em que oriente a 

população acerca das medidas de preveoção à Covid-19 e da necksidade de obediência do 

distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas que estejam aguardando 

atendimento em filas, com vistas a evitar a disseminação do vírus. 

IMPORTANTE: Aos destinatários da presente recomendação, em caso de 

aglomerações e tumultos, na área externa dos estabelecimentos! ou descumprimento das 

medidas de prevenção. que comunlquem o fato imediatamente autoridades poUclals do 

município, para adoção das providências cabíveis. 

COMUNIQUE-SE a este órgão ministerial, atrav~ dos e-mails: 

re ·smarlnho@m i.m .br andreonn @m i.m .br e tatiell .sousa@m 1.m .br no 
1 • 

prazo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento deste, as medidas adotadas. 

especialmente quanto ao acatamento da presente Recomendação. J 

Consigne-se que o não cumprimento desta Recom+ dação pelas autoridades 

públicas implicará na adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis à espécie, 

inclusive, responsabilidade por ato de improbidade administrativa I ou criminal. 

E DETERMINAR que: 

a) ENCAMINHE-SE. urgentemente. a present I Recomendação aos 

Munlclplos de MANOEL EMIDIO/PI. COLÔNIA DO GURGUEWPI, 
, 1 ~ 

ELJSEU MARTINS/PI. BERTOLINWPI e SE~ASTIAO 

oara fins 

de conhecimento, cumprimento e divulgação; 

b) REJ.\,rETA-SE cópia da presente Recomendação às emissoras de rádio locais e 

aos "blogs" da região, para fins de divulgação à população; 

c) RE:META-SE cópia da presente Recomendação ao Ct!ntro de Apoio 

Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), par~ fins de conhecimento e 

controle, via e-mail ; 1 

d) PUBLIQUE-SE a presente Recomendação no Diário Oficial dos Municípios. 

no Diário da Justiça e DOEMPPI. 

Cumpra-se. 

Manoel Emídio-PI. 12 de maio de 2020. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZAR( - PI 
AV. AGOSTINHO BARBOSA, N" 420, CENTRO 
CNPJ : 0l.612.S92/0001-6S 

DECRETO MUNICIPAL n•. 01612020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

Prorroge as detem1inações contidas nos Deaelos Municipais ns.ª 
008/2020, 012/2020 e 01412020, em confom,idade com o disposto no 
Decreto Federal n.• 10.282/2020, que regulamenta a Lei federal n." 
13.979/2020, e Decretos Estaduais ns.• 18.901 , 18.902, 18.947, 
18.966 e 18.984 de 2020, e dá oulras providências. 

O PREFEITO do Município de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Píaul, no uso de suas allibuições. 
legais, previstas na Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979/2020(Regulamen1ada pelo Decreto n.• 10.282/2020) 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais ns.• 18.901/2020. 18.902/2020.18.947/2020, 
18.966/2020 e 18.984/2020; 

CONSIDERANDO os Dectetos Municipais ns.• 008/2020, 012/2020 e 014/2020; 

CONSIDERANDO, enfim, as recomendações do Mlnlstér1o P0bllco do Estado do Plaul; 

DECRETA: 

Art. 1°. Flcam prorrogadas todas as determinações contidas nos Oec,etos Municipais ns.• 008/2020. 
012/2020 e 014/2020 até a data de 15.06.2020, em consonancla com o que reza a Lei Federal n." 
13.979/2020. regulamentada pelo Decreto n.º 10.282/2020, e os termos do Decn,to Estadual n.º 
18.902/2020. ou até a nonnalizaçao do estado de calamidade pública decorrente da grave crise saúde, 
pública decorrente do COVID-19. 

Art. 'Z' As aulas da rede municipal de ensino ficam suspensas de fonna presencial até a data de 15/06/2020, 
ou até a nonnalizaçllo do estado de calamidade pObllca decom,nte da grave crise saúde pública decolfente 
do COVID-19. 

Art. 3". Este Decreto enira em vigor na data de sua publicação, e terá validade atá posterior deliberação. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registra-se, Publique-se e Clmpra..se. 
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