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• ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO - PMMH 
Av. Clltlos Lbl>rio, n' 101- c.xn,_ CEP: 64. 550-000. Monsenhor Hpdllto - FI 
CNPJ: 00.553. 770/0001---4$ 
FONE: (89) 34».1151! 
E-ma/1: ~ahoo.com 

An.3° - Suspensão tcmparária da feira do Município de Monsenhor Hipól ito-PI pelo prazo de 
30(trinta) dias, padendo tal prazo ser est.endido ou antecipado a depender de novas orientações do~ 
6rgãos de controle; 

An. 4° - Fica suspenso o funcionamento do mattdouro municipal pelo pra20 do caput e qualquer 
comercialização de carne e outros gêneros alimentícios em estabelecimentos/locais sem alvaní. de 
funcionamento sofrerá as sanções administrativas e penais; 

An. Sº- Fica suspen so os velórios, devendo os sc:pul tamentos se darem de forma direta; 

An. 6°- Durante a vigência. deste decreto fica permitido o funcionamento das seguintes atividades: 

1-Fica mantida a permissão de funcionamento de funnâcias, clinicas médicas e hospitais; 

II-Pica mantida a permissão de funcionamento de agências bancárias, casas lotéricas e serviços 
financeiros congêneres, devendo ser adotados os meios para se evitar aglomerações., tais como o 
d is1,anciamen t.o d e 2 1n etn;>s d e uma pessoa para o utra; 

111-Fica mantido a permissão de funcionamento de bares e restaurantes, apenas para fins de enm,g.,, 
em domicílio; 

IV-Fica mantido a peanissão de funcionamento de supermercados, padarias e demais 
estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população, desde que limitem entrada de 
clientes e que haja distanciamento de 02 metros de uma pessoa para outra, de modo a evitai: 
aglo merações; 

Paragrafo 1°- É obngat6rio que os estabelecimentos disponibilizem aos clientes meio de 
higienização das mãos (álcool em gel 70% ou pia com agua corrente e sabão). 

Paragrafo 2º - Recomenda-se a higienização dos carrinhos em seus pegadores antes do uso de cada 
cliente. 

V-Permissão de fun cionamento de Postos de G asolina; 

VI-Permissão de funcionamento de casas de raçlo de animal; 

VD-Permissão de funcionamento de depósitos de gás e demais combustíveis; 

VDI-Pcrmissão de funcionamento de lojas de material de construção para aquisição de produtos 
necessários à execução de serviços urgentes, por meio de entrega cm domia1io e/ ou coleta;, 

IX-Funcionamento de o ficinas de manutenção e concerto de máquinas, veía.Ilos leves e pesados, e 
em relação as estes, a comercialização e serviços associados de peças; e pneumáticos; 

X-Lberação do funcionamento das lojas de eletrodomésticos e material de infonnática, par meio de 
entrega em domicílio ou coleta; 

XT-Libcração do funcionamento dos lava-jato; 

An.7°- Pica proibido o trafego de pedestres em via públic-, e ingresso cm n:p'.utiçõcs púl,lica, e 
privadas sem uso de máscara; 

Paragrafo 1° • A fiscalização sobre a utilização de mascaras em locais privados recai sobre o 
proprietírio, inclusive as sanções administrativas e penais; 

Art. 8"- Fica proibida pelo prazo de 30 dias, a exerução da atividade de vendedor/cobrador externo 
(batonzciros, vendedor de confecção etc.) por parte de residentes de Monsenhor Hipólito; 

Paragrafo lº • Em caso de infração ao caput, as punições recaíram ao dono da equipe ou ao próprio 
vendedor se este agir de foana autônoma; 

Art. '1' - Fica proibido qualquer tipo de aglomeração em vias públicas; 

Paragrafo lº • Aglomeração de crianças e adolescentes será fiscalizada pelo Conselho Tutelar; 

Art.10º- A desobediência de qualquer medida restritiva importará na adoção do poder de polícia, da 
Administração Pública, sem prejuízo de tipificação de crime contra saúde pública, estabelecido pelo 
Artigo 268, do Código Penal Brasileiro; 

Art. 11º - &te decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE 
Gabinete do Prefeito Municipal de Monsenhor Hipólito - Piauí. 
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Prefeito Municipal 
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tlmlt PREFEITURA MUNICIPAL OE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI 

,mt Rua f= ldlo Batista de Figueredo . . l tn• -Cidade Nova- Morro Cabeça no Tempo - PI 
CNPJ n" 0 / .6/2.5941000 / -54 

DECRETO N2 _ Ô'-f /2020, de 06 de Maio de 2020. 

"Dispõe sobre a situação de emergência nas áreas do município de 
Morro Cabeça No Tempo, Estado do Piaul, afetado por desastre 
natural climatológico por estiagem prolongada que provoca a redução 
sustentada das reservadas hldricas existentes, e dá outras 

providências." 

o PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, ESTADO DO PIAUI, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 
Municipal e prerrogativas que lhes são conferidas pela legislação pertinente e, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 82, VI, da Lei Federal n2 12.608, de 10 de abril de 
2012. 

CONSIDERANDO Irregularidades das chuvas e o registro de elevadas temperaturas que 
vem comprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao 
abastecimento para o consumo humano e animal, diminuindo o padrão de qualidade· 
de vida da população; 

CONSIDERANDO ser competência do municíp io a preservação do bem estar da 
população nas localidades atingidas por eventos adversos, causadores de desastre, 
para, em regime de cooperação, combater e minimizar os efeitos das situações de 
anormalidade; 

CONSIDERANDO a escassez de chuvas no munlclplo de Morro Cabeça No Tempo, bem 
como em todo o semi- árido, mas precisamente no sul do Piauí. Em que pese, a 
escassez de água neste municíp io Já vem se propagando a duas décadas , a cada ano 
mais gravoso e assim, sucessivamente. 

CONSIDERANDO a grave situação deste Município , onde as chuvas mal distribuídas da, 
Região não viabilizou as recargas dos açudes das zonas rurais, provocando escassez de
água e preocupação tanto para o consumo humano quanto para o abastecimento dos 
rebanhos , quadro que se estende por toda a Zona Rural, deste Município e Sede, 
sobre tudo ás localidades: CRUZ , UMBUZEIRO, BREJINHO, TOBOS, BAIXÃO DO MEL, 

BAIXÃO DAS CABAÇAS, BERNARDO, DESEJADO, LAGOA DO ARROZ, GUAIPABA, 

BARRACAO, CAJUEIRO, TABOAS, ENCRUZILHADA, MANDACARU, BEBE MUO, LAGOA. 
DA BURRA, QUIXABA, ESPINHOS, LAGOA DE JOÃO GRANDE, BAIXÃO FUNDO 1, 

BAIXAO FUNDO li, SÃO PEDRO, BARREIRAS, TABOCAS, FLORESTA, LAGOA DA PEDRA, 

CALDEIRÃO, BOA ESPERANÇA, LAGOA DO JUNCO, TABOLEIRO, TAMBURI, 

UMBUZEIRO, VACA PRETA, SANTA CRUZ, GAMELEIRA, LUCAS, BELA VISTA 11, BELA 

VISTA 1, LAGOA DOS PASSAROS, BOM JARDIM, VOLTA DO RIACHO, ALTAMIRA, SÃO 
PEDRO, smo NOVO. 

CONSIDERANDO que o município só dispõe de um carro pipa para abastecer o 

município • Contudo possui 6 (seis) caminhões pipas da DEFESA CIVIL QUE ABASTECE 

a região , tendo como manancial a barragem dos Algodões. 

DECRETA: 

Art. 111- Fica a situação de emergência no município da Sede a Zona Rural, abrangendo 

todas as localidades citadas acima, até que a elevação dos índices de precipitação 

pluviométrica, permita que se restabeleça a normalidade do fornecimento de água, á 

população, tudo isto em virtude do desastre nawral climatológico caracterizado por 

estiagem prolongada. 

Art.211- Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta dias) ou devendo viger enquanto durarem os efeitos da presente 

estiagem. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNI( PAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO (PI), aos 06 de 

Maio de 2020. 
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Antlinio Carlos Batista de Figueredo 

Prefeito Municipal 

DOM
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Verba Volant ,
Escripta Manent


