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DECRETO Nº 012/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA 

SUSPENSÃO DE SERVIÇOS 

BÁSICOS DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA TRATADA (AGESPISA) E 

ENERGIA ELÉTRICA 

(EQUATORIAL) PELO PRAZO DE 

60(SESSENTA) DIAS DEVIDO A 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, E 

EM CONSONÂNCIA AS MEDIDAS 

ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE 

CRISTINO CASTRO-PI, E DÁ 

OUTRAS PROVIÊNCIAS”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO, Estado do Piauí, no uso 

de suas atribuições legais, e de conformidade com as disposições 

Constitucionais da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, e: 

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 

alterou a classificação de contágio da doença novo Coronavírus (COVID-19) 

para o estado de pandemia, com risco de atingir a população mundial de forma 

simultânea; 

 

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 

13 de Março de 2020; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

a fim de evitar a disseminação da doença na Cidade de Cristino Castro-PI; 

 

CONSIDERANDO que para enfrentar a pandemia é necessário adotar medidas 

preventivas como o “isolamento social” e a “quarentena” e a população 

necessita do fornecimento de água e energia elétrica de forma ininterrupta para 

manter os cuidados de higiene pessoa e comunicação e evitar a proliferação 

do vírus. 



 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Piauí nº 19.536, de 20 de Março 

de 2020 que estabelecem regras a serem adotadas quanto a interrupção dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos casos de 

inadimplência dos usuários; 

 

CONSIDERANDO a Lei orgânica Municipal nos seus Art. 90, XIX e art. 179, III; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica suspenso, no âmbito do Município de Cristino Castro-PI, pelo prazo 

de 60(sessenta) dias, o corte do fornecimento de água tratada e energia 

elétrica. 

 
Parágrafo único: A medida excepcional em suspender o corte no fornecimento 
de água e energia elétrica visa possibilitar condições de enfrentamento a 
pandemia decorrente do COVID-19, através de medidas preventivas de 
“isolamento social” e “quarentena” de pessoas em seus domicílios, ações que 
resultarão em maior consumo de água para higienização pessoal e de utensílios 
domésticos, maior utilização dos meios de comunicação (televisão, aparelho 
celular, internet, computador, etc). Desta feita, visa-se reduzir a disseminação do 
COVID-19. 
 

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

CRISTINO CASTRO-PI, 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

Manoel Pereira de Sousa Júnior 

Prefeito de Cristino Castro 


