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Decreto nº 020/2020                                                                            Pio IX, 17 de Abril de 2020. 
 

 
Dispõe sobre antecipação de férias escolares 

e de servidores, na forma que especifica. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIO IX, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 

 

 

CONSIDERANDO a situação de calamidade pública pela qual passa não só o Município de         

Pio IX (PI), mas todo o país, em razão da pandemia de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação administrativa e social à tal situação; 

 

CONSIDERANDO ser de responsabilidade da administração o estabelecimento do calendário 

escolar e das férias dos servidores; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de readequação das ações educacionais, em face da paralisação 

das atividades estabelecidas pelo Governo Estadual até 30 de abril; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o período de 20 de abril a 19 de maio como férias escolares; 

Art. 2º - Da mesma maneira, como as férias dos profissionais do magistério devem ser concedidas 

de forma coletiva e quando do recesso escolar, ficam antecipadas as férias destes Servidores; 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Educação deverá conceder férias aos Servidores 

Administrativos, objetivando contemplar o máximo de Servidores possíveis, mas que não 

comprometa o cuidado com as atividades ainda em execução; 

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação deverá refazer o calendário escolar, a fim de atender 

o estabelecido neste Decreto e a legislação educação acerca dos direitos dos alunos; 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na presente data. 
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                                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 17 de Abril de 2020. 

 
 
 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 
Prefeita Municipal 
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