
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

DECRETO MUNICIPAL m 004/2021

PRORROGA O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM

SAÚDE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA

OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES - PI, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO que a Portaria n^ 188/2020 do Ministério da Saúde, a qual Declarou o Estado de
Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, continua
vigente para este ano de 2021;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a competência concorrente da União,
Estados, DF e Municípios para adotar medidas de polícia sanitária, como isolamento social, quarentena e
restrição de locomoção e definição de atividades essenciais, em razão da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de permanência das medidas e ações para enfrentamento e contenção da
Infecção pelo SARS-COV-2;

DECRETA:

Art. is. Fica prorrogado no âmbito deste município o Estado de Emergência em Saúde Pública em razão da

pandemia ocasionada pela infecção humana pelo novo Coronavírus.

§ 19. As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas necessárias

para fins de prevenção e de enfrentamento ao novo coronavírus, observando o disposto neste Decreto
Municipal, nos PACTOS DE RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ COVID-19, as Recomendações Técnica
expedidas pela Vigilância Sanitária Estadual, bem como as normas estabelecidas pela OMS e pelo
Ministério da Saúde.

§ 29. Permanece a autorização para realização de despesas para contratação de profissionais de saúde,
bem como, aquisição de medicamentos e outros insumos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 39. A aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento desta

emergência em saúde pública deverão observar as disposições da Lei n9 13.979/2020, e outra que,
porventura, vier a lhe substituir.
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