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PUPIITUIA MUNICIPAL DI SANTO ANTONIO DOS NJLACiUS , 
R.1111 lua lilDIDM Vllanova, "· cantro 

CNPJ: 01,tlZ,IOll/ODOl-07 CIP: M.4»-GOO 
SANTO ANTONIO DOS MII.AGu.t'I 

DECRETO N° 013 DE, 17 DE JIARÇO DE 2020 

ERRATA AO DECRETO N• 013, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 
Onde se Lê: Decreto n• 013, Leia-se: Decreto n• 014 
Onde se Lê: No art. l°, § 1 •, última linha "mês de junho", Leia-se: mês de julho. 

"Decreta medidas de emergência de saúde 
pública tendo em vista o enfrentamento à ameaçai 
de propagação do novo coronavírus cbwificado 
como pandemia, nos termos do Decreto nº 18.884, 
de 16 de mll'ço de 2020, do Estado do Piauí e ü 
outru providências." 

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO, Prefeito 
Municipal de Santo Antônio dos Milagres, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições 
legais, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância lnt.emacional pela Organização Mundial de Saúde - OMS - em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrência da Infecção humana pelo novo coronavfrus (COVID,19), bem 
como a Declaração de Emergência de Saúde pública de importância Nacional, por meio 
da Portaria n] 188/GM/MF, de 03 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federai 
n2 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo 
coronavfrus pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, alertando para o risco 
potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não 
se límitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO as medidas de emergência de saúde pública 
definidas no Decreto Estadual n2 18.884, de 16 de março de 2020, pelo Governo do 
Estado do Piauí e a urgência no enfrentamento à ameaça de propagação do novo 
coronavfrus; 

DECRETA: 

Art. tR, Fica determinada a imediata suspensão, por quinze dias, 
das aulas da rede pública municipal de ensino. 

§ 111 • A suspensão das aulas na rede pública municipal ocorrerá nos 
termos do disposto do artlgt> 11 do Decreto n2 18.884, de 16 de março de 2020, do 
estado do Piauí, devendo ser considerada no calendário escolar como antecipação de 
fértas escolares do mês de junho. 

§ 21 • A Secretaria Municipal de Educação deverá providenciar os 
ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar, após o retomo das aulas. 

Art. 211. Ficam suspensas, pelo prazo de quinze dias, as atividades 
coletivas ou eventos realizados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta que Impliquem: 

1 · em locais fechados, aglomeração acima de cinquenta pessoas; 
li - em locais públicos, aglomeração acima de cem pessoas. 

Art. 311 • Revogadas as disposições em contrário, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Milagres, 
Estado do Piauí, em 17 de março de 2020. 

Adalberw Go t Vilm,m,a Sousa Filho 
Prefiunicipal 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉUX DO PlAUf 
CNPJ - O,>,SS4,9«.8/0001-4ft 

SECllET. MUNICl:PAL DE ADMJNJSTRAÇÃO 
UMA ADMINIS-fRAÇÃO PARA TODOS 

PORTARIA N• 142/2020 

O Prefeito Municipal de Sãu Feiix do Piauí. Esrado do Piauí, no usa das atribuições 
legais, de conformidade com o Art. 7 /, Inciso.,· XX/V e XXV, da lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE: 

I - NOMEAR o Senhor REGINALDO SOARES DA SILVA, CPF - 788.755.443-87, RG 
/ .453.92/ SSPIPI, para o exercício do Cargo em Comissão de Assistente de Serviços, na 
Secretaria Municipal de Adminislraçiio e i'lanejamenlo, do município de São Félix do Piauí, 
Estado do Piauí. 
2 - Revogadas as disposições em contra. ·io, e.,ra Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeiro Municipal ae São Félix do Piaui, 02 de março de 2020. 

/ 
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Esta Portaria foi registrada em 1/vr 'l ,., d, sw Prefeitura Municipal de São Felix do Piauí e 
publicada nos murais da Prefeitur C !mura Muni(;ipal e no Órgão Oficial de lmpren.sa do 
Município ( Diário dos Municípios). e 02 d, março de 202/J. 
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AdãuRc-~a 

S<,crerári , de Administração 

ESTADO DO PIA.ui 
PREFEITURA. M11NICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAUÍ 
CNP.J - •••S54, ... /00H◄• 

HCUT.IIUNICIPALDE~ 
UMA ADMINIS'l'llACÃO PARA TODOS 

DECRETONª00712020 São Félix do Piauí, 17 de março de 2020. 

Dispõe sobre medidas de controle preventivo 
em face à Pandemia do c.oronavirus. 

O Prefei/0 Municipal de São Félix do Piauí, Eslado do Piauí, no uso de suas. 
atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgâ,iica do Município; 

Co,.siderando a Declaração da Organização Mundial de Saúde - OMS, da 
situaç.ã.o de Pandemia. virai; 

Considerando todas as determinações do MinisWrio da Saúde do Brasil; 
Seguindo as determinações e orientações do Governo do Estado do Piauí. no 

sentido de prevenir o alastra.menta da Pand.emia do c:oronavirus: 

DECRETA : 

ÀrL J" - Ficam suspensas as aulas e atividades escolares em toda a Rede Municipal de Ensino. no 
período de 17 a 31 de março de 2020. 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contron·o. f!Ste Decreto entrará. em vigor na daW. de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefe//o Mu11/cipa/, I 7 de março de 2020. 

Este Decreto foi registrado em /ili 
Muniâpal e "º Órgão Oficial de lmp 

Adão Raimundo da Cunha 
Secretário Mu"icipal de .Administração 

Câmara 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


