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CONSIDERANDO o Pacto de retomada organizada no Piauí - Covld - 19 - PRO PIAU Í

~ _EST A DO DO P IA Uf

Tiiil!f"PREF
~

ITURA MUNICIPAL D

SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

e a Recomendaçllo Técnica n° 020/2020 emitida pela Secretaria de Estado da saúde do Plaul

Gabinete do Prefeito

- SESAPI, pela Superintendência de Atençlio Primária à saúde e Municípios - SUPAT e pela

PORTARIA N" 041./2020
Di.f pÕt! .,obre a con ct!ssão di! A.pO.ft!n1tulo ria
p or Idade a Sen ,ido r Plíblico M11nicipal "

Diretoria de Vlglillncia Sanitária Estadual - DIVISA.

CONSIDERANDO o Protocolo Geral nos termos do Decreto Estadual Nº 19.040, de 19

clá outras providêncicl.S.

de junho de 2020 e o Protocolo Específico das Eleições Municipais 2020, conforme Decreto
O PREFEITO
ilCIPAL DE SÃO GONÇALO D O PIAUÍ. no uso de suas
atribuições lcgnis e em obediência no que dispõe o art . 92. inciso n. da Lei Orgâni ca M unicipal , e

Estadual Nº 19.164, de 20 de agosto de 2020

CONSIDERANDO o parecer nº 002/20 19 da Supervisão de Beneficias da
SERCONPREV, tls. 027, bem como o Term o de H omol ognçilodo Gestor do Fundo Previdenciãrio
do Município de Silo Gonçal o do Piauí, fl s. 30 do Processo Administnttivo nº 011/2019.

Prevençao e Controle da Disseminação do SARSCoV- 2 (COVID- 19) para Justiça Eleitora l

CONSIDERANDO, por fim a aprovaçao do Protocolo Esped flco com Med idas de
/Processo Eleitoral/ Eleições Municipais 2020, através do Decreto no 19.164 de 20 de agosto
de 2020;

RESOLVE:

Verba Volant ,
Escripta Manent

An. \º - Conceder no egurndo FRAN C I SCO D E A SSIS GOM ES, portador do RG294.024/SSP-PT e inscrito no CPF sob o nº 160.206.183-15, o beneficio de A posentadoria por
Tem o de C ontribuiçã o, no Cargo de Agente Adm inistJ·at ivo. com fundamentos no an. 25 da Lei
374/2013 , que dispõe sob re o Regime Própri o de Previdência do Município de São Gonçal o do
Pi auí e no art. 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005, com proventos de R $ l ,170,40 (bum mi l
cento e setenta reais e quarenta centavos) me nsais, na forma abaixo descrita :
Ite m

A
B

F undamentaçi o
Art. 35 da Lei M unici pal nº 211 /97,
Salário Base
de 28/ll/J997.
Art. 56 d a Lei Municipal nº 211/97,
Adi cional por Tem po de Serviço
de 28/1J/1997.
Total do Beneficio
Verba

DECRETA

ART,1 • - Ficam determinada a prorrogação da suspensão:

J - De comícios;

Valor (.RS)

II - De carreatas;
1.045,00

III - De poeirões;

DOM
125,40

IV - De eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas;

1.170,40

V - De caminhadas;

Art . 2" - Revogadas as disposições en1 contrário, esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de outubro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Piauí {PI), 29 outubro de 2020.

VI - Que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de

reun ião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área livre de 32 m 2 / 4 m2 - 8

R egistre-se, Publique-se, Cienti fique-se e Cumpra-se.

pessoas no máximo) . caso nlio seja possível o distanciamento mínimo exigido, utillzar barreiras

- ~~

físicas entre as estações de trabalho e/ou a implementaçl!o temporária de rodízio de pessoas.

Par'9rafo único - A prorrogação da suspensão das atividades e eventos determ inados

I.P! .Pmmo
. . . ........----

neste artigo terá vigência, a partir das OOh do dia 01 de novembro de 2020 at6 o dia 13

de novembro de 2020, podendo ser prorrog;t
."'· : ,,
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ART,2º - Fica estabelecido que a realização de reuniões presenciais e/ou eventos

Nº 25/2020, 31 de outubro de 2020.

eleitorais, obedecerá ao disposto no PACTO PELA RETOMADA ORGANIZACIONAL NO
~Dlsplle sobre • prorrogaçllo d• ..,.,,.,.~ d9 - polltlcos e/ou •tos
eleltoral qu. Importem
•11lom•rwç/Jes.,. _ . , visando conter• d l . . . , , , I ~

•-nd•

PJAUI COVJD - 1!1, protocolo especifico n° 44/2020, bem como às normas de estabelecidas
pela OMS, pelo ministério da saúde, pela Secretaria de saúde do Estado do Piauí, pelai
Secretaria Mun icipal de saúde.

da COVZD - I9, dentro d• clrc:unscrl~ do Hunldplo d•

s.nto Anrl»tlo d•

LI•- - pz-.

ART. 3º - Em todo e qualquer estabelecimento e reuniões de pessoas, 6 lndl•penúvel
e obrlgllt6rto UIIO de múcara e de 61cool em gel, NgUndo orlentaç6es da Organlzaçlo
Mundial de Sal'lde - OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da saúde do Piau i

o Pltef'EITO MUNIOPAL DE SANTO ANTÔNIO DI! USBOA - PI, no uso de suas

e da Secretaria Municipal de Saúde .

atribuições leg<>ts, nos termos da Lei Org3n 1Cil do Município:

ART. 40 -

C0NSlDERANDO, a responsabilidade do Poder Público Mun lcll)ill;
CONSIDERANDO, que o Supremo Tribunal Federal - STF, reconheceu a competência
concorrente a un ião, Estados, Municípios e OF, para adotar medidas de policia s..nltária, como
Isolamento social, quarentena e restrição de tocomoçllo e definições de atlvldades essenciais,

o

descumprimento das determinações constantes neste Decreto, poderá

ensejar a aplicaçao de multa no valor de R$ 10,000,00 (dez mil rui•) para os partidos
polít icos e/ou representantes legais e/ou candidatos, e no c. .o de relncidtncla a multa

dobra de valor, além de ensejar crime de desobediência (Art. 330, do Código Penal) ou ainda

dos

contra a saúde pública (Art. 268, Cód igo Penal), além das demais sanções administrativas

em razão da Pandemia da COVIO - 19;
CONSID■ RANDO,

a declaração de emergência em Saúde Pública de lmport3ncta
lntemac1onal pela organ lzaçllo Mundial de Saúde - OMS - em 30 de Janeiro de 2020, em
deco~ncla da Infecção humana pelo novo Coronavlrus (COVIO - 19), bem como a declaraç!iode emergência de s..úde pública de importância nacional, por melo da portaria no 188/GM/MF,
de 03 de fevereiro de 2020, nos termos do decreto Federal n° 7 .616, de 17 de novembro de

cabíveis.

ART. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando- se todas

as disposições em contrária.

2011 ;

PUBUQUE·SE, REGISTRE-SE E CUMPRAM-SI!

CONSIDERANDO, a dasslr!caç!io da situação mundial do novo Coron<>vírus pela,

organização Mundial de Saúde como Pandemia, alertando para o risco potencial de a doença
tnfeccios.. atingir a população mundial de forma slmultãnea, não se limitando a locais que Já
tenham sido Identificadas como de tTansmlssllo Interna;
CONSIDaRANDO, as medidas de emergên cias de saúde públlca deftnldas no d ecreto

Estadual no 18.884, de 16 de março de 2020,~ lo ovemo do Estado do Piauí e a urgência no
enfrentamento a ameaça de propagação do novo e ronavírus;

w~·- _6·-~

Gabinete do Prefeito Municipal de santo Antônio de Lisboa - PI, Estado do Piauí, em 31
de outubro de 2020.
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