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DECRETO MUNICIPAL N9 09/2020, DE 01 DE fflilio de 2020 

Dispõe sobre os prazos de prorrogação de todas as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavfrus( 

COVID-19), medidas de vigilância epidemiológica contidas no 

Decreto Municipal 02/2020, de 18 de março de 2020 e no 

Decreto Municipal 05/2020, de 06 de abril de 2020, e da 

outras providencias 

O Prefeito do Munidpio de Palmeira do Piauí, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal, e 

CONSIDERANDO que ainda se encontram presentes todas as íufíficativas apresentandas no 

Decreto Municipal 002/2020, de 18 de março de 2020, relativas ao enfrentamento do 

Coronavirus e que Jusitificaram a prorrogação do seu prazo de vigencia por meio do Decreto 

Municipal 05/2020, de 06 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a manutenção da classificação pela Organização Mundial de Saúde, do dia 

11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavirus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 18.966, de 30 de abril de 2020, que prorrogou o prazo 

de vigência do Decreto 18.913, de 30 de março de 2020, do Governo do Estado do Piauí, que 

com base em Nota Técnica do Comitê de Operações Emergenciais, sob a Coordenação da 

Secretaria de Estado da Saúde-SESAPI, orientando pela manutenção das medidas 

excepcionais para o enfrentamento do coronavirus ( COVID19), 

DECRETA 

Art.12 Fica prorrogada no âmbito do Muniápio de Palmeira do Piauí, portanto, em pleno 

vigor, até o dia 31 de maio de 2020, a suspensão de todas as atividades mencionadas no 

Decreto Municipal 02/2020, de 18 de março de 2020, cuja vigência já fora prorrogada por 

meio do Decreto Municipal 05/2020, de 06 de abril de 2020; 

Art.2. Está excluída do presente Decreto a Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual 

permanecerá em seu funcionamento normal; 

Art.32, Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

Palmeira do Piauí, 01 de maio de 2020 
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