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&todo do Piouí 

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 6º • Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem 
justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente, os preços dos insumos e serviços 
relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso X do art. 39 da Lei n<> 
8.078, de 11 de setembro de 1990, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os. 
normativos, bem como na legislação penal vigente. 

Art. 7° - O Poder Executivo solicitará, por meio de requerimento enviada à Câmara 
Municipal, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 8º • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Monsenhor Gil, 03 de abril de 2020. 
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PREFEITURA DE MONSENHOR GIL 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO NR 009 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

"DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, SOBRE A SUSPENSÃO DAS 
AULAS NA REDE MUNTCIPAL DE ENSINO E DÁ 
OUTRAS PROVIDlNCIASn. 

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA, Prefeito Municipal de Monsenhor Gil, Estado 
do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Le i: 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde - OMS - em 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), bem como a 
Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da 
Portaria nº' 188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal nº' 

7.616, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo coronavírus 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 limitando a, 

locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO o estabelecimento das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, por meio da Portaria n2 3S6/GM/MS, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos 

e de adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento da emergência em 

saúde pública, 

DECRETA: 

Art. 1" - Ficam mantidas, até 30 de abril de 2020, todas as determinações do 
Decreto Municipal nR 006 de 16 de março de 2020 e do Decreto Municipal nR 007 de 23 

de março de 2020. 

Art. 2R - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Monsenhor Gil, 03 de abril de 2020. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNJCJPAL DE BOA HORA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 0l.612.568/0001 -26 

DECRETO Nº 06/2020, DE 02 DE ABRIL DE 2020 . 

Dispõe sobre prorrogação do Decreto 
Municipal nº 05/2020 de 17 de Março de 2020, 
que dotara as medidas para enfrentamento à 
ameaça de contaminaçJlo pelo novo 
CORONAVIRUS (Covid 19) no âmbito do 
Município de Boa Hora - Piauí, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA HORA, ESTADO DO PIAUÍ, FRANCCEUDO 

DO ASCIMENTO CARVALHO, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO inicialmente as disposições comidas na Lei Federal d' 13.979, de 6 de 
Fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a classificaçllo pela Organi2ação Mundial de Saúde, no dia de 11 de março 
de 2020, como pamemia do ovo Coronavlrus; 

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde no sentido de ue os 
Países, Estados e Municlpios redobrem o comprometimento contrn a pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção, controle 
e contenção de riscos, tendo em vislll a possibilidade de sérios danos e agravos à saúde pública, a fim 
de prevenir e evitar disseminação da doença no Municipio de Boa Hora -Piauí; 

CONSIDERANDO, finalmente, as disposições comidas nos Decretos Estaduais de lf' 18.884, de 
16 de Março de 2020, d' 18.902 , de 23 de Março de 2020 e 18.913 , de 30 de Março de 2020, 

DECRETA: 

An. 1° -Fica detenninada a prorrogaçj}o de todas as medidas adotadas pelo Decreto municipal 

nº 05/2020, de 17 de Março de 2020, devendo os órgãos e as entidades da administração pública municipal! 

direta e iooirelll, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavirus), seguirem 

as medidas pro110gadas por este Decreto. 

Ar!. 2° • As medidas excepcionais pro110gadas por este decreto, contidas no Decreto Municipal 

nº 05/2020, de 17 de Março de 2020, permanecem em vigor até dia 30 de abril de 2020. 

An. 3° -Este Decreto entrará cm vigor na data de sua publicação. 

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

Gabinete do Prefcifo de Boa Dora, Estado do Piauí, cm 02 de abril de 2020. 
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