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Decreto nº 013/2020                            Pio IX, 24 de março de 2020. 
 
 
 

Cria o comitê de enfretamento e 
assessoramento a prefeita municipal na 
prevenção e combate  no município de Pio 
IX –PI, da doença respiratória 
Coronavirus(covid- 19). 

 
 
 
A Senhora REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA, Prefeita Municipal de 
Pio IX - PI, no uso de suas atribuições legais, e 
 
 
 CONSIDERANDO o estado de exceção em decorrência da emergência de saúde pública 
decorrente do “coronavírus” (2019-Covid19);  
 
DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavirus com a finalidade 
de coordenar as ações do poder público municipal, assessorando a prefeita municipal, na 
tomada de decisões no  combate ao coronavirus(COVID-19) 

Art. 2º  O comitê de enfretamento é constituído dos seguintes membros: 

1 – Prefeita Municipal – Regina Coeli Viana de Andrade e Silva 

II – Secretário Municipal de Saúde – Luis Pereira de Alencar 

III – Diretora do Hospital Dona Lourdes Mota –  Luma de Alencar Bezerra 

IV -  Procurador Geral do Município – Francisco Washington Gonçalves Ferreira 

V – Representante da Vigilância Sanitária Municipal – Natasha Priscila Lopes Arrais 

VI – Enfermeira da ESF –  Layane Alencar de Sousa 

VII – Vereador do Município – Jonathas Leite de Souza 

VIII – Comandante do GPM da PM-PI em Pio IX –  Antonio Hildomar Batista de Sousa 

§ 1º O comitê de enfrentamento e assessoramento da prefeita municipal será presidido pela 
prefeita municipal, devendo ser substituído em sua ausência pelo secretário de saúde do 
município 
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§2º O comitê se reunirá sempre que convocado pela prefeita municipal, para fins de 
deliberação e acompanhamento das ações e medidas aplicadas. 

Art. 3º - Compete ao Comitê de Enfrentamento ao Novo Corona Virus(Covid- 19) 

I – Planejar, coordenar e controlar as medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio 
do novo coronavirus(covid-19) 

II- realizar reuniões e explanações aos servidores públicos municipais cujas funções 
demandem atendimento ao público para o esclarecimento de ações e medidas de profilaxia 
a serem observadas, visando evitar a contaminação pelo coronavirus. 

III – Acompanhar todas as medidas de prevenção e combate ao contágio do coronavirus a 
serem adotadas pelos órgãos e entidades do município. 

IV – cumprir e fazer cumprir todos os decretos emanados pelo poder público municipal 
que dispõe sobre enfretamento ao coronavirus. 

7º -Este Decreto entra em vigor a contar da sua publicação  

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 24 de março de 2020 

 

 
 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 
Prefeita Municipal 

 


