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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 
Pra~ No~ Senhora da Con~i~o Api1rcddi11 34~ ,ccntf"o - Bcrtollnla, Estado do Piauí 

CNPJ: 06.554.034/0001-<H 
E~II: prcfbcrtOlllll.)lil)8m.)lll.com 

DECRETO N" 020/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

autoriza o funcionamento d e 
estabe.lecímentos comerciais e dá 
outras providencias. 

O Prefeito Municipal de Dertolínin, n o u so d e s ua s atr ibu ições e 

conforme d e finid o na Lei Orgânica Municipa l ,. r eso l ve; 

Considerando a declaração de e m ergê n cia e tn sa úd e públi ca d e 

imp rtânc ia in ternaciona l pela ocganização rnundial de sa úde M e 1n 

30 de Janeiro d e 2020, em decorrência da infecção humana pelo aovo

coro na vírus(COVTD - 19), bem co mo a d eclara ção de emergência d e sa úde 

públi c a d e i1nportâ ncia na ciona l ,. poi: rn e io da po rtar ia 188 /GM/MF d e 03 

de Feve reir o de 2020,. no s tennos do Dect:-eto Federal 76 1 6~ d e 1 7 d e 

ovembro de 2011; 

Considerando a classificação da s itua ção 1nundial do novo coronavírus 

pel a Organização Mundial de Saúde corno pandetn ia~ aleuand o para o risco 

potencial d e a doença infecciosa d e atingir a população mundial de forma. 

s imultânea~ não se l imitando a locais que já tenha s ido id e ntificada como 

d e transmissão interna; 

Considerando as medida s de e m ergê ncia d e saúde pública definidas p e lo 

d ecreto Esradual 1 8.884, de 1 6 de março de 2020, pelo overno do Es tado 

do Piauí e a urgê ncia no enfretamento a ameaça d e propagação do n ovo 

coronavirus; 

COn$iderando as medidas de emergência de saúd e pública definida s pelo 

d ecreto Estadual 18.913 ~ de 30 de março de 2020~ pelo Governo do Es tado 

do Piauí e a urgênc ia n o enfre tamento a ameaça de propagação do novo 

cotonaviros; 

Considerando qu e o decreto Esta dual 18.884, d e 16 de março de 2020 , 

pe l o Governo d o Es tado do Piauí define a prorrogação e determ in a~ na s 

redes púb l icas e pr ivada, a suspe n são das au las, co1no medida excepcional 

para o enfrctamento ao COVI0-19, novo coronavirus; 

Considerando a s ituação de co lapso financei r o porquê es tão passa n do os 

empresários sediad os em n osso 1nunicípio e m face dos decretos d e 

fecbaroento do s estabelecimentos cometciais; 

Considerando a fa l ta de regis tro de casos sejam positivos ou s u spe ito 

quanto ao COVID-19 no âm b ito do território do município de Bertolínia; 

DECRETA: 

Art. 1º. - f,'ica autorizado a reabertura e funcionamento dos supermercados, 

minim.ercados, mercearias, açougues, lojas de materiais de construções, lo jas agro 

veterioárias/pet shop tio âmbito d o te.rritódo d o município de Bertol.itt_fa; desde que para 

tan to os empregados destes estabelecimentos corne"Ccia.is quando em at'ivldade obedeçun 

às orientações de evitar aglomer-.1.ções. 

Arl. 2°. - As agfillcias banciu::ias, por mc.::iu <le caixas eleti:únicos, t:: as lutéric-as ficam 

autorizadas a funcionar. 

§ lº - s a.gência.s bancárias e lotéricas deverão adotar nos serviços que continua.cio 

funcionando n,edidas supl etnentares para ditnlnulr os riscos de cont~uninação entre seus 

usuários, nos seguintes termos: 

a) Evitar aglomerações superion:s a OS{cinco) pessoas no an1biente iutemo dos 

estabelecimentos,, devendo forma filas for.a. do estabelecimento,, caso necessário; 

Art. 3º - Continuam suspensas no âmbito do mwlicípio de Bcrtolínia: 

I - Eventos,, dt:: c.1unlc.1uer uatu:n:Z-à c.1ue exijam lice.uça do poder público; 

II - De todas as atividades em bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, clubes, 

acaden"Úas, a,sas de espet."\ uJos,, lojas come.reiais; ceto e11 ttegas através de sistetna 

Dclivery; 

m - De feiras livres; 

IV - Salões de beleza e centros estéticos; com aglomenição superior a 3(três) pessoas; 

V - F=cionamento do balneário xixá(Interd.itado); 

VT- Prática d e jogos d e azar, restri to a espaços internos, sem aglomeração d e pessoas. 

Art, 4º. - Em caso de descumprimento inicial aplica-se notificação de advertência, caso 

haja reincidência aplicam-se, cwmtlativamente, as penalidades de multa, interdição toml dru 

atividade e cassação do alvará de localização e funcionamento na forma da legislação 

vigente. 

Parágrafo único - O valor da multa de que trata o caput deste artigo terá valor de 

01 (um) a SO(cinquenta) salários mú:úmos considerando o grau d e infração. 

A~t. 5° - Os stabelecim en tos com ercias que com erciafo,am b ebidas(bares), poderão 

funci nar apena - co1no venda direta ao consu.midor- em a pennis ão de co11su1no n 

ambiente interno do estabelecimento ou caçadas, sob pena de aplicação de medidas 

d finidas n este de reto e cm outros cm vigor. 

Art. 6º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 

de acordo com a situação epidemiológica do mun.iópio. 

Art. 7°. - Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em vigor nesta data, 

podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 

GABlN ·'"f " DO PlillF •·rro M JCJPAL DE B ·'R"fOL lA, 06 de abril de 2020. 

GERALDO FONSECA CORREIA 
Prefeito M uniópal 

ESTADO DO PIA Ui 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLíNIA 

aça Nona Senhora da Cu1:1cciçâo Aparecida 34, centro - Bcrtolí.nia, Eshdo do Piauí 
CNl'J: (l(l.554.034/0001-04 

EmaiJ: prefbertolinia@gmni.lcom 

Oficio nº 041 /2020 Bertollnla- PI, 03 de Abril de 2020. 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

Ao 
BANCO DO BRASIL S.A 

Agência 0096-5 Floriano - PI 

Senhor Gerente, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA . CNPJ: 06_554.034/0001-04 
neste ato representado por mim, Prefeito Municipal GERALDO FONSECA 
CORREIA, SOLICITO, abertura de conta corrente da Prefeitura Municipal de 
Bertollnia-PI com o CNPJ: 19.650.326/0001 -92(FMAS) - PISO FIXO ESTADUAL 
DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- PFEBE. 

Na certeza do pronto e breve atendimento, de já agradecemos bem 
como reiteramos votos de apreço e consideraçao. 

Atenciosamente, 

12 

GERALDO FONSECA CORREIA 
Prefeito Municipal 

CPF:493.106.311 -04 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


