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OLHO n·AaUA DO PIAUI ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E-MAIL: smeduc.olhodagua@hotmall.com 
CENTRO- 64468-000 - Olho D 'Água do Plaul 

FONE: (86)3294-0006-9962-3924 

R ltP . PR01:r1tSSOR lí:-$ OA &OU AÇÃO IJÁS I CA: 

T ITULAR : Nair da Silve Leal - C PF: 349297463.53 
SUPLltN"J."E: M{irl_i de Sou.sa R u fino- C P F: 049.461.213-40 

R E P . SERVlDOl<ES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS: 
TITULAR: Flavi40o de Sousa Leal - CPF: 088.266.053.03 
SUPLENTE: Lindinolva de Sous.u Li.mn - C PF: 8 16647613 - 4 9 

REP. C O NSELHO TUTELAR: 
TITULAR: Adevanda Fcrrci.m dos Santos - CPP: 824.187 .303-44 
SUPLENTE:SrunamRibciro Soares Ferreira - CPP: 8 1:2.285.203-30 

REP. DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSYCA PÚBLICA: 
TITULAR: J uliana Rod.rigues da Silva - CPP: 048.996."63--60 
SUPLENTE: Mario. de Lurdes Pcrci.ro Sontos - CPF: 044 .S17.793-40 
TITULAR: Rosicl Pires dfl SiJvll - CPF: 877.7 ) S .353- 72 
SUPLENTE: Esmeraldino d o Concciçilo Cuct.nno Si.lva - CPP: 905.844 .733-20 

R P. 00 PA"f$ r, ·2, ALUNOS DA E DUC A ÇÃO BÁSICA PÚBLICA: 
TITULAR: Cfcc.-a pcrci.:m LiJn~• - CP~: 034.213.3 1:3-67 

Ul"L NT : Snndrela Marques Moura Batl$ta - CPP : 011 .853.093 -30 

T ITULAR : 'Yl).ays Lima e S ilva Leal - C P F : 063 . 156,373-37 
SUPLENTE: Lillan de Ar& Lello - CPF; Ol l. 162.553-08 

J - O Mandato do t'ercrido Conselho é de 2 (dois) a n os. 

li - As -ompc,Snçi{I.S;, f une ionao,en to~ impedi.mcntos e d emais d isposições conf"on:nc previsto 
Na mencionada portaria~ serão trotodo.s e deflnido.s no realmll!!lnto lntemo. 

Esta porta ria entra cm vle;or n a d ata d e s ua ª"lnatura r evo~ ando as disposições cm contrllirJo. 

Publique-se. 

Olho 1) 16gua do Ptauf, de d a 2021. 

Gabinete do P refeito 

~p ~ {A- _J_.,V"s:,.J. 
ANTONIOLEALOASÍI.. VA 

P refeito Munieipl)J 

ld: OF8BCBE1CD11.:J5•9 

F,STADO DO PIAUI 
fREfl;;ITURA M UNICIPAL DI;; MANOEL EM.Q IQ - PJ 
Praça Slo Félix.. Centro. - Manoel Em"'-lo, Estado do PJau.( 

Fone: (0•*89) 3538-1230 - CNPJ: 06-S!W. 12510001 _.0 ~ l!MDIO 

DECRETO Nª 048/2021 , DE 15 DE MARÇO DE 2021 . 

Decreta medidas de emergência de 
saúde pública tendo em vista o 
enfn:nuunento a ameaça de propagação 
do novo Coronavirus classificado como 
pandemia, nos termos do decreto 18.913, 
de 30 de mrucço de 2020, do Estado do 
Piauí e d á outras providencias, 

A Prefeita Municipal de Manoel Emídio, no uso de suas 

atribuições e con forme definido na Lei Orgânica Municipal, 

resolve ; 

Considerando a d e claraçõo d e e m e rg ência e m saúde pública 

de importânc ia in·t e rnacional p e la organ ização mundial de 

saúde - OMS - em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da 

infecção humana pelo novo carona vlrus(COVID - 19). bem como 

a declaração de emergência de saúde pública d e importância 

nacional. por meio da portaria 188/GM/MF de 03 de Fe vereiro de 

2020. nos termos do Decreto Federal 7616 . de 1 7 de Novembro 

de 201 l ; 

Considerando a c la ssificação da situação mundial do novo 

coronavírus pela Orga n ização M undia l de Saúde como 

pandemia , a lertando para o risco potencial de a doença 

infecc iosa de atingir a população mundia l de forma simultânea, 

não se lim itando a locais que jó tenha sido identificada como de 

transmissão interna ; 

Considerando as m ed idas de emergênc ia de saúde pública 

defin idas pelo decreto Estadual 18.884. de 16 de março de 2020, 

pelo Governo do Estado do Pi auí e a urgência no enfretamento 

a ameaça de propagação do novo coronavirus; 

Considerando os medidos de emergência de saúde público1 

definidos pelo decreto Estadua l 18. 9 13. de 30 de março de 2020. 

pelo Governo do Estado do Piau í e a urgência no enfretamento 

o ameaço de propagação do novo coronovirus ; 

Considerando que o decreto Estadual 18.884. de 16 de março de 

2020. pe lo Governo do Estado do Piau í define o prorrogação e 

determino , nos redes públicos e privado, o suspensão dos aulas, 

como medida excepciona l poro o enfretomento ao COVID - 19, 

novo coronovirus; 

Considerando os medidos de emergência de saúde público 

definidos pelo decreto Estadual 18 .895, de 16 de março de 2020, 

pelo Governo do Estado do Piau í e o urgência no enfretomento 

o ame aço de propagação do novo coronovlrus . 

Considerando o DECRETO Nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020 do Estado 

do Piauí que Determino os medidos excepcionais que especifico, voltados 

poro o enfrentomento do grave crise de saúde público decorrente do 

Covid-19. 

Considerando o DECRETO Nº 18.902, DE 23 DE MARÇO DE 2020 do Estado 

do Piauí que Determino o suspensão das atividades comerciais e de 

prestação de serviços. em complemento ao decreto nº 18.901. de 19 de 

março de 2020, que determina os medidas excepcionais que especifica, 

voltadas para o enfrentomento da grave crise de saúde pública decorrente 

do Covid-19, e dó outros providências. 

Considerando o DECRETO Nº 18.942, DE 16 DE ABRIL DE2020 do Estado do 

Piauí que Declaro situação de calamidade pública, provocada pelo 

desastre natural classificado e codificado como doenças infecciosos virais 

(Cobrode - 1.5.1. 1.0). em todo extensão territorial do Piauí. 

Considerando o DECRETO Nª 18.947, DE 22 DE ABRIL DE 2020 do Estado do 

Piauí que Dispõe sobre o uso obrigatório d e máscara de proteção facial, 

como medida adicional necessária ao enfrentomento da Covid- 19, e dá 

outros providê ncias. 

Considerando o DECRETO Nº 18.972, DE 08 DE MAIO DE 2020 do Estado do 

Piauí que Institui o Programa Emergenciol de Busco Ativa Covid- 19, com o 

objetivo d e constituir, e m cooperação com os municípios. equipes d e 

busca ativa para promover nos territórios de desenvolvimento o 

rastreamento de pessoas contaminados pelo Covid-19, autorização o 

contratação por excepcional interesse público de pessoal poro 01 

composição das equipes de busca ativa. 

Considerando o DECRETO Nº 18.981, DE 19 DE MAIO DE 2020 do Estado do 

Piauí que Disciplina medidos excepcionais relativos ao custeio de pessoal o 

serem adotadas no âmbito do Estado do Piauí. em face da situaçào de 

emergência e estado de calamidade pública decorrentes do 

pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid- 19). 

Considerando o DECRETO Nª 19.014, DE 08 DE JUNHO DE 2020 do Estado 

do Piauí Institui o Pacto de Retomado Organizado no Piauí Covid- 19 - PRO 

Piauí, cria o Comitê Técnico de Monitoramento do PRO-Piauí e dá outras; 

providências; 

Considerando o DECRETO Nº 19.040, DE 19 DE JUNHO DE 2020 -

PROTOCOLO GERAL COVID-19 do Estado do Piauí que Aprovo o Protocolo 

Geral de Recomendações Higienicossanitórios com Enfoque Ocupocionoll 

Frente à Pandemia, e dó outras providências. 

Considerando o DECRETO N° 19.055. DE JUNHO DE 2020 do Estado do Piauí 

que Altero o decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020. poro dispor sobre 01 

aplicaçõo de multa pelo transgressão ao uso obrigatório de móscara de 

proteção facial , e dó outros providências. 

Considerando o DECRETO Nª 19.278, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 do Estado 

do Piauí que Dispõe sobre a vedação de consumo de bebidas alcoólicas; 

no final de semana que especifica. e dó outras providencias. 
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ESTADO DO PIAUI 

fB&ff;ITUBA MUNICIPAi PE MANOF:L &Mf PIO - PI 
Praça Slo FéUx., Centro. - Manoel Emkllo. Est.ado do PJau.( 

lo,onc: (0* .. 89) 3538--1230- CNP.I: 06.55-t.12&'0001--,fO ~ EMDIO 

Considerando o DECRETO Nº 19.288, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 do Estado 

do Piauí que Dispõe sobre a vedaçõo de consumo de b e bidas alcoólicas 

no final de semana que especifico, e dó outros providências 

Considerando o DECRETO Nº 19.318. DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 do 

Estado do Piauí que Dispõe sobre o vedoçào de consumo de bebidos 

alcoólicos no final de semana que especifico, e dó outros providencias. 

Considerando o DECRETO Nº 19.529 DE 14 DE MARÇO DE 2021 , do Estado 

do Piauí que Dispõe sobre as m e didos sanitórios excepcionais o sere m 

adotados do dia 15 ao dia 21 de março de 2021 . em lodo o Estado do Piauí. 

voltados poro o enfrentomento do COVID- 19. 

Considerando o DECRETO Nº 19.539 DE 21 DE MARÇO DE 2021. do Estado 

do Piauí que Dispõe sobre os medidos sonitórios excepcionais o serem 

adotadas do dia 22 ao dia 28 de março de 2021 , em todo o Estado do Piauí, 

volto dos poro o enfrentomento da COVID- 19. 

Considerando o registro de vários casos de suspe it as e outros 

confirmados de Coronovirus no mun ic fpio de Manoel Emídio nos 

últimos dias e com a possibilidade de contaminação em mosso 

do nosso populaçào e com intuito de evitar a propagaçào do 

v írus ; 

Considerando o colapso no rede municipal de Saúde do 

munic ípio d e Manoel Emldio, em face do grande núme ro d e 

casos confirmados de coronav iru nos últimos 1 5 dias e o exaustão 

dos condições de físico dos Unidades de Saúde em atender 0 1 

demanda de procura pela população ; 

Considerando o si tuação de e merg ê ncia n saúde público e qu e 

o Município de Manoel Emídio encontro-se utilizando 

ombulôncios e unidades de acondicionamen to de oxigênio nos 

municípios de Bertolínia e Rio Grande do Piauí; 

Considerando a fa lto de receb imento de recursos federai s do 

COVID19 no ano c orren te de 2021; 

Considerando o grande consumo de insumos, medicamentos e 

materiais hospitalares . 

DECRETA: 

Art. 1°. - Fico decre tado situação de emergência em saúde pública no 

Município de Manoel Emídio. por 90 (noventa) dias. determinando o 

Secretario Municipal de Saúde que posso utilizar meios, rec urso financeiros 

com prioridade a prevençào e atendimento aos pacientes contaminados 

com o Coronavirus; 

§ 1 ° - A susp e nsão momentônea de outros atendimentos médicos rotineiros. 

priorizando as equipes de saúde do município, o atendimento d e pacie ntes 

com suspeita ou confirmação de coronavirus; 

§ 2" - A suspensão de todo e qualquer formo de aglomeração de pessoas 

que exceda a 03(três) pessoas, durante o período d e 25/03/2021 até 

04/04/2021. sob peno de multo aos seus organizadores e patrocinadores. 

§ 3º - Os estabelecimento lotéricos ou similares devem limitar em até 

04(quotro) pessoa s no âmbito interno do estabelecimento c om 

distanciamento m ínimo de 02(dois) melros entre os presentes. 

§ 4º Continuo o obrigatoriedade do utilização de máscaras de proteção 

foc iol. em todos os espaços públicos, vias públicas. estabelecim entos 

comerciais, e de serviços no âmbito do município de Campinas do Piauí. 

sem prejuízo dos recomendações de isolamento social e daquelas 

expedidos pelos autoridades sanitários Municipais e Estaduais. 

§ 5° Recomenda-se à populaçào e m geral o uso de m á scaras caseiras. 

segundo os orientações do Ministério do Saúde, disponível e m 

www.soude.gov.br. 

§ 6° Os estabelecimentos deverào impedir o entrada e a permanência de 

pessoas que não estiverem utilizando móscoro de p roteção facial. 

Art. 2" - A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas 

previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

§ 1° Sem prejuízo dos demais sanções. o inobservância deste Decreto pode 

acarretar a incidência do crime de infração de medida sanitária preventiva 

de que trata o art. 268 do Código Penal. 

Art. 3°. - Fica decretado o acatamento de todos os efeitos dos Decretos do 

Governo do Estado do Piauí que tratem de ações de prevenção e combate 

ao Coronavirus no âmbito do Município de Manoel Emídio - PI. 

Art. 4°. - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entro em 

vigor nesta data. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO, 15 de março de 

2021. 

~~~~~""~ 
CLAUDIA MARIA DE JisfíS PIRES MEDEIROS 
Prefeita Municipal de Manoel Emídio - PI 

ld:0047CFBSCBn352B 

Estado do Plaul 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio 
Secretaria Municipal de Saúde 
Rua 12 de Outubro, 93 - Centro - CEP 6487S-OOO 
CNPJ n• 06.S54.125/0002-20 E-mail: sa ude.mepi@hotma il.com 

DECRETO Nº 050/2021 Manoel Emídio (PI) , 25 de março de 2021. 

Dispõe acerca do FERIADO 
MUNICIPAL "DE ANIVERSÁRIO DA. 
CIDADE" e Faculta o ponto do dia 
1° de Abril de 2021, no âmbito do 
Município de Manoel Emídio-PI, 
em razão da grave crise sanitária 
provocada pela pandemia da 
Covld-19. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMIDIO, ESTADO DO 

PIA.UI. no uso das suas atribuições legais e de conformidade com o 

disposto na Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 

Art. Art. l O Sem prejuízo às disposições previstas na Lei n.0 7.491 . 

de 25 de março de 2021, que antecipou o feriado alusivo ao "NOSSA. 

SENHORA APARECIDA E DE CORPUS CHISTI" respectivamente para os dias 

26 e 30 de março de 2021 . 

Art. 2° Feriado Municipal no dia 31 de março de 2021 em alusâo 

ao Aniversário da cidade deste município. 

Art. 3° Ponto facultativo no âmbito do município de Manoel 

Emídio-PI. no dia 1° de Abril de 2021, em todos os órgãos e entidades da 

Administraçâo Pública Municipal, sem prejuízo dos serviços essenciais. 

Art. 4° este Decreto entra em vigor na data de sua respectiva 

publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Manoel Emídio (PI), em 25 

de março de 2021 . 

~ ~ ~~ ~ JrtttÍLwti 
CLAUDIA MARIA DE Jót:l'S PIRES MEDEIROS 

Prefeita Municipal de Manoel Emídio - PI 


