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DECRETO Nº 010/2020, DE Ol DE ABRIL DE 2020. 

Recoahe« estado di: Calamidade Pública em todo o terril6rio da 
r.tlllllclp&o de lsafu Coello do Piauí, pal'll fins de preve■çlo e de 
tnímlamento , pandtmlti causada pela COVID-19, prom,p o 
pruo de supeaslo das Hlu DI rede pú.blica m n.ici..-,í, com 
medida tx"pdoaal. pan o eobotamento da emergtncia 
lnkrHdODII, e di outras providêaci■L 

O prcfeilO Municipal de !salas Coe~ Eslado do Pia11i, no uso de suas atribuiçôes legais que 
lhe s&> conferidas ptla Constiruição Federal, Consfüuição Estadual e Lei Orgãnica Municipal e 

CONSIDERANOO, as disposi~ contidas nó Decrdo EsW1uaJ n• 18.913, de 30 março de 
2020, que proll'Oga e dct«mtna, nas redes públi= e pri ~ a suspensão das aulu. como medida 
ex.cepciooal pila o enfrenlamento do COVID-19; 

CONSIDERANDO a Nota Técn.ica emitida pelo Mlnimrio Público do Estado do Piauí de nª 
04/2020/CAODEP/MPPJ, que firma entendímcnto da necessidade de s~pemão das aulas e 
atividades prcsericias no m.unic!pio, aié o dia ;o de abri~ cm prcvençáo a propagaçi'fo do COVID-19; 

CONSIDERANDO o DecrclO municipal nº 07, de 18 de março e o Decreto 08 de 24 de: 
ma,ço, que dispõem sobre o enfmllmento da pandemia camada pelo coronaví111S, oo ãmbito do 

município ele !salas Coelho-PI; 
CONSIDERANDO a necessidade de mediei$ para 0011tcnção da p!Opllgação do novo 

coronavírus e a preservação da pres• de serviços e atividades essemdais. 

DECRETA: 

Art. 1 • • Fica declarado estado· de calamidade pública cm lod.o o território do Municfpío de 
Isaías Coe~PI, para fins de prevenção e de enfretamento li pandemia callSllda pelo COVIi). ! 9. 

An. 2º r'ica detcrmín&da a prorrogação da i.uspemão das atividades educacionais em todas as; 

escolas da rede pública muníçipal de ensíno, determinada pelo art. ll", 1, do o«mo MuniçípaJ nº 07. 
de 18 de março de 2020 .. 

An. 3"· Fica determínada a suspensão do cSlacionammto de todo e quaisquer veículos, bem 
como do descarregarnenro de cargas na Rua Francisco Tenor (na Altura da Secretária de Educação ao 
Mcrcadinho Eulálio), cm virtude de aalomeraçõcs efetuadas mesmo cm meío a pandemia do 

COVID-19, na mesma 

Parag,afo Único: os dcscarrcpmentos contidos no inciso in supra, poderio ser realizados 
das 18:00h as 6:00h da manhã. 

Art. 4° As mercearias, mercadínll~ mtrcad s, i11permerudo,, hipermercados, 
padarias, lojas de convmlintla, lojas de produtos alimeaddos e nfcrhl6rlos, farmácias, 
drogarias, produtos sanitários e de limpeza, ficarao s11jeitos ao horário de fw:i.cíonamenro w 7:00h 
as 16:00h, em acordo a determinações saníl.árias eitpedídas pela Viaillncia Sanílw e ~taría 
Municipal ele Saíldc deste municlpío, 

Art. .Sº As medidas excqicionais detcmtinw por este Decreto, e pe)o Oeçreto municipal nº 
07, de 18 de março e o Decreto 08 de 24 de m1r90, permanecem em vigor até o dia 3-0 de abril de 
20W, podendo ser reduzido ou pronogado esse prazo, de acordo com a necessidade e evolllÇ!o da 

pandemia do COVID-l 9. 

Art. 6º Este Decreto entrará cm vigor 118 data de sua publicação. 

Picfeito Municipal de Isaías Coelho, &lado do Piatú, 02 abril de 2020. 
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Prefeito Munitipal 
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DECRETO N" ll/l.O.ZO, DI!: 93 D I!: ABRIL DE 2.0Z(I. 

O prefeito Municipal de Isaías Coelho, ~Uldo do Piaw, no uso ,;ie iUBS àtnbw9llcs Legais que 
lhe &lo conf<!ridas pele Con~itulÇlo Fede:ml, Constituiçao E.ffl,dw,I é: Lei Oraânlca Municipal e 

CON$l08RANDO o agravamenlO da crise de 5àúde pública em decom!ncia da pandemia de 
doença infe«loN. virai n,spi.raJória., caltSBda pelo novo coronavirus (COVJD- 19). Já tendo sido 
declantdo ' 'c:slado de <=MUnidGA!e !>'lblica" pelo Mwúclp"o de !salas Coelho e pelo Oow:mo do Eswl.o 
do Piaui, por n,.eio do Decré:I0 Municipal n" IO de 02.04.2020 e do Decre10 Estadual n• 18:.89.5 de 
19.02.2020, te,p«tivamcntc; 

CONSIDERANDO que o DecrelO Mun.icipal n• 07 de 18 de l'1'l8lÇO de 2020, que dentre oull'U 
m<>d.idas. estabeleceu a suspemão da aulu, m rede municipo.l dé éfi&in<>, pelo prazo dc quinze dias. e 
,ielo Decrelo n" 10 de 02 de abril de 2020. que prom,gou c:stc pmzc a 1é o dia 30 de •bril, (fiante da 
siluaçi() f~c.a a =peito da propagaçlo da COVJD-1!1; 

CON.SIDER_J\NDO qve • .alimernaçlo lldequ.da é um dir1;ito ívnd~n.t..1 do $Cr hurnall(J, m:xx,J.a:;ido 
l•1ema<ioo1lrnen1.C pela Dcc~ Un ivcn■J cio, Direitos Humano, (art. :I.S) e pelo P-o Jntcmo,çional cio• 
Direito• E<:-onõmi.cos Soci&i, e CUitural• - PIDESC (ut. 11), sendo incrente í dignidade da pessoa humana e 
indispe,,g.vcl i roalmflO do, dirci1os co,_s,,,dos na Conotilulç,1<> FO<ltnl, d~cndo o poder pOblico ado4ar 
&li politica.s e &Ç&s qoc se foçam ncccs,irias pra promo...., e pnnlir • segurança o.limcnw e nuufoionol da 
poplll~, oomo dlsposu, na !Ai N" 11.34&'06 que cria o S\5tcma Nocianal de Segurança Alimentar, 

CONSIDERANDO u, • mettndo H<Olar OSSéó<i&I aos oduut>Clos, ooof,...rmdo muil&S vezes L 

priocipol Rfci~ p&r1I pwoelo - diocen,es; 
CONSIDERANDO a NOCit Ttfflica em~ida pelo Minimrio Público do füudo do Piouf cio ., .. 

02/2()20/CAODECIMPPI, que firmo cntcttdimcnlo da oeccssidado cio Munioclpic> asségutv u oondiç6c, de 
cSubsi5t!nd.a ■ ~ 0$ •h•iOS:; 

CONSIDERAND() q:ui: M mi=didàs er:n:i1id:ü m. Nor.. Tb1ca ConjYnta ac~ma mcnc:lonadas cleiY4!ffl .$e:t" 

enaltecido quando d.iRCioru1d&'5 ■w: c;idadioã de m11ior vulnerabilidade fi:undo~ ~nclm~ve, qu.e os a l~IOS 
pcreçh•eis "ilo pedenio se, despttdiçad<,s: 

CONSIDEII.ANDO °' ... loróriM eianldos do siàem■ ilni«> do 0ovemo Fodcn,I, o quol ó dotentor da 
~idadit, ttf~rcntc. ao n(amcro de hmos da rede municipal de e:osino pcrte00coa.cs a. à ·rt id.d~ (unili..-a d,i; 
boig ....,.i.; 

CONSIDERANDO que pode a administn,çlo obj.ctivar • manutcni$o da merenda esrolar P6ft1 u 
crianças. oo pe,lodo em que, pelo e.cepcionalidade imposta pelo corona•t= (COVID-19), hau•m susp<nsA<> 
da;oulü; 

CO'NSIDE:RANOO • •-eia cio a.ssistcncia.lismo desmotivado, e a objctMd:.dc da pranti■ d<: 
alimool■Çlo u crian,ças pcrt<n«nlq a grupo, de l>alxa nmda; 

DECRETA 

Art. 1 ° • Este Decrélo visa assegurar a. alimcntal)llo das crianças peneneentes a fam.ílias de 
baixa renda dw,mte o ~tioclo de wspenslo das aulas devido a pandemia do coronavirus (COVJD-
19). 

.Art. l'>- Fa autorizada • distribuiçllo de "kit, de olimcnhlçlo ...,olor". cnqu■nlo perdurar os ofcico; 
da suspc,,do das aulas imp(J51U pelo do,c,.10 municipal n• 010 de 02 de abril de 2020, ao., .Jun<» da n:dc 
municípal de cn,[oo que csrivomn cadastradas no Cadastro Único do Oovomo f'odcn,I ou ComprovadamMle 
pcrtmc.c""8 a fam ília de l>aiQ ~ada. 

Art. 3•0, "kicsdc alímcntç!o escol.,,, slodesli1>1dos a alimonlaÇAo dos atunos<I& n:de muní,ipol de, 

ens:ino0 .sendo de responsabi lJ<b:de da famU ia dQ t:d.ucando adminjsi.rar o ft111Cklname-nlo com::to dos ilens. de 
cada kil pelo periodo de Sllspénslo .• 

Parigrafo ei■leoi fica vedado a venda, C<lmercializaç!o ou destinaçlo dhs,rsa da finaHdadc 

dos bens ofertadM, sob pena.de ,espo11$abili~ civil e J""l'il do:scn.,olvido<S. 

Art. • • A Sccrc:uria Municipal de ~~lo rulluré o eadaslro e con1rolc dos famflw dos alu
,cle b1íx:1 renda conforme dimtrl~s J• Impostas, sendo conslde,ada o enql'l!<lnmtnlo no.s seguintes grupos; 

1- Alunos ,eom fammu IO:sr;rilas: no C■dutro Único. -esp«;if"i:tldillM:fl lC com perfil par.a 
r,cc,e,btt o beneficio soçiou.sistcJtCLIII d.o Progr&.m1 Bolsa familia e/ou aqueles que estio m1 

filo dt. espera. 
11- Familias ,;om cri■nyas cm risco d-e desnutriçio. matric-ulad.as na rceki rnu:ni~pal de cn,-ino. 

Ar1. 5° os dias e loc.1is de dl,ponibil il.O.l'lo dos "ki11 de alimcnlação e.KOlar'' sel'IO in51itufdOJ pela 
Se,:r•taria Mün,c.i~l ele Edu.:açio. 

Pa:ri,c.r11ro ú■kó: ~ kiis d~'C:rêo ser cnttcgucs e: d.isttibujdos na entrada das escolas/ ou em 
locais ..,.,,,r.•cu d<> e• Localidade: Munieipat, evi~o aproxi~ mlnima de 2m (dois mell"o3) 
,emre as pessoas. lanto no ato da entre11a eomo de evmwais filas . 

An..6º Ficam proibiclás • diitrlbui~o dos kits em órg.lios m1Jnicipais. bem eomo u cntrcg.as a 
idoso& e criança&:, clcvendõ tal r~iQ fJcat sob téSponühilidade din pai:S ou Rsponsávcis que nlo 
c51tjun no gmpo de rioço do con,agio doo <omnavlrus (COVID-19). 

Art. 7• A Sccrct4Tia Munle(pa! de llduel'ÇJo de,,-crá reallzat o controle efetivo da quantidade de 
kilS <kvidomcntc cntJcillCS lltaffl de retMórlos detalha4os pua c6mputo ín.1.cmo. a fim de asscgunr a 
rcfllJlaridadc do fomec imcnto, no q~I de•erá e<m$1Ar o dilt.. loçal e o alunoeonlcm.plado. · 

Art. r O pcriodo de dimibulçlo ~ kll$ poder. ser allerado de:sd~ que 111mbém haja alrençlo na 
suspcnslo das aulas pet.■ pandemia do COT011avlrus (COVID-19). 

Gabincle do Prefeilo Municipal de [S&las Coelho, Estado do Piauí, 03 dc abril de 2020. 

DOM
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dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


