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• 
FLORl~NO 

GOVERNO MUNICIPAL 

GOVERNO 
secretaria Municipal 
de coverno 

DECRETO Nº 158, de 29 de dezembro de 2020. 

" Dlsp&e acerca do horArlo <kl 
funclonemento de atividades e 
1111tabeleclmenlos no Ambllo da 
Munlclplo de Floriano, de acorda 
CQffl o regime •peclal dil.l 
prevenção 6 COVID - 19" 

O PREFEITO OE FLORIANO,. ESTADO DO PIAUI, oo uso das atribuições que 

lhe são comendas p&lo art. 19, ínciso Ida Lei Orgânica Municipal e aínda com basa na 

Lei Federal ri' 13.979, de 06 de fevei:-eiro de 2020. 

CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto nº 064/2020, bem coma 

no Plano de Retomada das Atividades Comerciais, no sentido de que as nonnas 

relacionadas ao funcionamento da atividades no Ambito do Município da Floriano podam 

ser alteradas a qualquer tempo, a depender da siluação epidemiológica do Municipio; 

CON·SIDERANOO a diminuição da velocidade da ttansmissibilida.de do nove 

coronavírus COVID -19; 

CON,SIDERANOO a diminuição do número de novos casos, conforme 

explicitado através da última pesquisa epidemiológica realizada no émbito do Munieípio 

de Flonano; 

CON·SIDERANDO, finalmente, necessidade da adoçao de medidas que visem 

minimizar os impactos causados pelo novo corooavlrus - COVID 19: 

D:ECRETA.: 

Ar1. 1• Fica alterado, excepcionalmente para a p8S88gem d8 ano, o horário 

limite de fmcionamento de estabelecimentos para o atendimento presencial ao públioc 

que passará a ser até as 01 :00. 

§1 º - A medida prevlsla no caput terá valld~ excepcionalmente na passagem 

do dia 31 de dezembro de 2020 para o día 1° de Janeiro de 2021 . 

§2" - Ficam mantidas Iodas as condutadas sanitárias previstas nos protocolos 

sanitários, ficando ainda o funcionamento do estabelecimento condicionado ao pleno 

atendimento do protocolo geral e protocolos específicos. 

§3• • O estabelecimento que desoumprir as normas e protocolos sanitários 

poderá ter seu funcionamento interditado a.té a total regularização, sem prejuízo das 

penas e multas previstas nos nomialivos estadual e municipal. 

Art. T As medidas previstas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer 

momento, a depender da situação epidemiológica do Município de Floriano. 

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este Oea-et.o enlra em vigor na 

dala de sua expedição. 

Gabinete do Prefeito de Floriano, Estado do Plaul, em 29 de Dezembro de 2020. 

Joel Rodrigues da Silva 
Prefeito de Floriano - PI 

REGJSTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Bento Viana de Sousa Neto 
Secretârio Municipal de Governo 

Numerado, registrado e pli>licado o presente Decreto, no Diário Oficiall dos Municipios, 
Edição --------~ que circulou, no d1a __ de ___ de 2020. 

FLORIANO GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

GOVERNO I\IUNICJIPAL 

Lei n• 11»9/2020,, de 18 de Demmbr'O· d e 2020 

··-Dlapõa aobra a penna"êncl a do profta;alona 1 
Flaloterap«rta nas Matemldades públlcH e 
pl1v.das d• eld•de de Florl•no-f'I, e dll outra• 
provkl.,.clas. .. 1111 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FL0RIA:NO, ESTADO DO P·IAUÍ, r'IO uà:l da& llulll! 

a"1bull,16es legais e com ba$e rni Lei Orgênlca Municipal, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Floriano aprovou e, em nome do povo 

ftorlanenH, sa~ a seguinte Lei,: 

An. 1• • É c>brigatôria a presença de no mlnlmo um F lslolerapeuta em inotituiQõea, 

com pelo meno$ 1000 partosl•no. r'l8S malemiclades i,út>lieas, nos 1umo$ matutino. vespertino e 

noturno, per1Éendo um total de 24 horas. 

Art. 26 • Os prollsslona_ls Flslote!'llpeuUl.s devem e.suir disponlvals em cempo ln~raJ 

para auilt6ncial lls paeienlês irttemades nas matem-., durante o l'IOtátio em que •lli••ram 
escalados pera atuaçAo nas referidas instiluiçõe&. 

Art. J" - Re"ogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 

sue publlcaçl.o, 

Gabinala do P111faito de Floriano (PII, em 18 da Dezembro da 2020. 

Joal Ro<li1gues da Silva 
~to da Floriano - PI 

Banto Vl•n• do SoUN Neto 
Seeretàrlo Munlclpal de Governo 

Numerada, n,gislrada e publicada a pr<>MlfllB Lei. no Diário Oficial dos Municipios. Ediçêo 
_________ que circuk>U no dia __ de ___ de 2020. 

Umbolllna M,• Slquolira da SilV11 Osório 
Ag- Adm.ini-vo 

11'>:'.,_.■o -.U.■t.a.ad.vo n• 040,0000J.93/2020 . -~-a: DISPENSA DB LICITAÇÃO 096/2020. 

~ = Art. 24 , V e VI I da Lei n• 8.6~6/93. 

O&J&'l'O: Aqu.isiç.ào de Tab.let' s , de.atinados aos t raba.lhos rea.lizadca 
pe.loa pro:!iasionai.a ACS (Agente:111 Comuni.t.6.r.ioa de Saúdo) e Pi.CE: 
(Agente& de combat<! ã Endemias) da secretaria Municipa1 de saõde de 
Flo:r:.iano , d<> tJ.co;i;do com os ôocwn nto.:J qu,o .i .n tog run o p:i;oco:J:10 
ad,niniatrativo 040 . 000019:3/ioio. 

T-«> m ltA2'1:r:i: 

O Secretário MUoicipal. de Saúde de l'lori.ano-l?I , no uso de suaa 
atri.hLI.1çõe:s 1egaia e de acordo -com o qut!! d e e.rttt.i.1Ul o Art:-1go 26 da 

IAi. E'cdo..-•l. n" e. 666/93, com "'"""' lto..-.,ço.,., po.,to"i.º" :, .,, 
conai.d rando o que consta do pr sente P~oçoaso de DXSPENBA DZ 
LJ:c:1:'D.Ç10, com .fúnd.am.ent:o no Art.. 24., v e VII da Le.1 nº e . 666/93e 
nos documanto3 acostados ao3 au~os , ~T~nCA a declaxaçtlo do 
Oi.spe:n . .!la d.e Lic:it:açAo para squ.isi.çAo d e: Tab l.et: ' a. , desti.-nados ao.s 
t,:&bi1.lhoa r:•al.!.z-ado:, polo:, pr:ot'i.a:,ionaia .AC$ (Ag•ntca Colll\l.n.l.t"1"io& 
de sall.d.e) e ACE (Agentes de comba:t.e A &n.demiaa ) da sec:re·taria 
MUni.cip.a..l do Snú.do do l'.lori . ..a.no, do ilcoi:do com i1 propoatiJ. o docwn.ontos 
que i ntegram o Proce""º Mminiatratj_von• 0 40. 0000193/2020. A .,.,r 
adqui.rido jun to a empresa lG.l'IA..Z:DtE. LU:CZA S/A, 1.n.aor.1.t.a. n.o CNP3~ 
47. 980 . !ill:!!i0/0794-70 , ::,;cd · ãd(II n~ f160..r;.t1 Co onel 8orgc.::. , n11:1 694, So.i. o 

c,entro, F.lor.ian.o-PI , p'l!l.lo va1or- g.1oba1 de R-$ l.~9.9B5,00(C'i!!nto 'l!I 

quaxe n t& •e novo mil. , novecontoa e o.it ot e cinco re. i.s) , determinnndo 
q_1 .. u~ ae: proeeda A e.1a.boraça.o e de-,;ri.d.a pub.li.eaçao do presente e a 
cl bor iaç o do c;;::onti:a.to ou i.n:,ti:umcnto :,imiJ.a:c- ,con:form.o f ·acu.ltil o 
Art. ll2 da Lei n• 8.666/93 , t udo de acordo com a proposta 
apr:e,i,~ntbda ~ dema.1$ ôoeumen to~ que, i n$truem b p~!l~nte. r _ t if"icaçao . 

F1.orJ.ano ( P:I) ., 29de dezembro de 2020~ 

James Rcdr ~gues doa Santos 
S.C.re'l:ár,i.o MUn..l.Mpa:1. da Jla-.6da 


