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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUÉJA 

Av: Ht:Mdlo Nues. a•. SIN. CHtro. ·-Col6ala do Gursufl.a. E.atido do Plaul 
F'oM: (OU89) 3538-11~ CNPJ: 4l.!i22.J50/0001..-4l.1 

DECRETO Nº 022/2020, DE 01 DE ABRIL DE. 202_0. 

Decreta medidas de emergência de 
saúde pública tendo em vista o 
enfrentamento a ameaça de 
propagação do novo Coronavírus 
classificado como pandemia, nos 
termos do decreto 18.913, de 30 de 
márço de 2020, do Estado do Piauí e 
dei ouirjjs provÍdençlas. 

A Prefeita Munlclj:)al de Colônia do Gurguela, no uso de suas 

atribuições e conforme definido na Lei Orgõnico Muniéipcil, 

resqlve; 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública 

de imporfôncia internacional pela. or_gonizaçõo mundi.al de. 

saúde - OMS - em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da 

infE:lc;ção humana pelo novo corono vírus(CQVID-19), bem 

como a declàraçào de emergência de saúde pública de 

importância nac·ional, por meio do portaria 188/GM/MF de 03 

de Fevereiro de 2020, nos termos do D~creto Federal 7616, de 

17 de Novembro de 2011; 

Considerando a classificação da situação mundial do novo 

coronovírus pela Organização Mun_dial de Saúde como 

pandemia, alertando para o riscó potencial de a doença 

infeccioso de atingir a populaçao mvndiol ·de formo 

simultônea, não sé limitàndó a locais quê jó tenha sido 

identificada como de transmissão interna; 

Considerando às mediçlas de emergência de sa.úde pública 

definidas pelo decreto Estadual ·18.884, de 16 de março de 

2020, pel.o Governo dó Estado do Piauí e d urgência no 

enfretament9 CI àmeaça de propagação do novo c_oronavirus; 

Considerando os medidas de emergê.ncia de saúde público 

definidos pe_lo decreto Estadual 18.913, de 30 de março de 

2020, pelo Governo do Estadb do Piauí e a urgênciçi no 

enfretamento a ameaça de propa9aç_õo do novo coronavirus; 

Considerando qu_e o decreto Estadual 18.884, de 16 de março 

de 2020, pelo Governo do Estado do Piauí define a 

prorrogação e determina, nas re .des públicas $ privadà , a 

suspensão das ciulas, éóm9 medida e·xcepeion·al para o 

enfretamento ao COVID-19, novo coron·avirus; 

DECRETA: 

Art. 1°. - Fica determinada a imediata suspensão, por 30"(Trinta) dias, das 

aulas da rede pública municipal de ensino de Colõniq d9 Gu·rguéia. 

§ 1º - A suspensão das aulas na redé pública municipal bcórrerá nos 

termos dó disposto do Art. 2° dó decreto 18.913, de 30 de Março de 2020, 

do Estqdo do Piauí, devendo ser Consideradà no calendário escolar 

como antecipação de férias. escolares do mês de janeiro/2021 . 

§ 2º - A secretaria Municipal de Educação deveró providenciar os ajuste

necessário para o c _umprimento do calehdário escolar, após o retorno 

das aulas. 

Art. 2°. - R~vogadas as disposições em contrório, este decreto entro em 

vigor nesta dato. 
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