
 

 

 

 

 

    DECRETO Nº 15, DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

Declara ponto facultativo aos Servidores 

Públicos Municipais no dia 19 de março de 

2021, em razão da grave crise sanitária 

provocada pela pandemia da Covid-19. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO IX, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais previstas em 

Lei e  

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia 

a doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde;  

 

CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da 

doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância 

Internacional (ESPII);  

 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para 

dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância 

internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do Coronavírus;  

 



CONSIDERANDO que a situação de emergência e de calamidade pública no Estado do Piauí e em especial 

no Município de Pio IX, atualmente, tornou necessária a expedição de novas medidas sanitárias destinadas ao 

enfrentamento da COVID-19;  

 

CONSIDERANDO o iminente colapso do sistema Estadual de Saúde, em razão do agravamento de casos de 

COVID-19 no Piauí bem como o aumento no número de casos confirmados no Munícipio de Pio IX;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529, De 14 De Março De 2021, que dispõe sobre as medidas 

sanitárias excepcionais a serem adotadas do dia 15 ao dia 21 de março de 2021, em todo o Estado do Piauí, 

voltadas para o enfrentamento da Covid-19. 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de estabelecer medidas aptas a evitar contaminação e restringir 

os riscos do COVID-19 no âmbito do Município de Pio IX -PI 

 

DECRETA: 

 Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo, no âmbito do Município de Pio IX, no dia 19 de março de 

2021 (Sexta-Feira) em todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo, sem prejuízo 

dos serviços essenciais, sobre os quais decidirá o titular dos órgãos e entidades. 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor no dia 17 de março de 2021. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pio IX, 17 de março de 2021. 
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