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DECR ETO Nº 0812020, DE 20 DE MARÇO D E 2020. 

Dispõe sobre Criaç.,o do Comitê de Prcve11ç~o e ·nfrentamento ao 
CC)f<)noviru, (ÇOV J0cl9), no âmbi to do município de 1$1>i•• CoelbQ. 

·1udo do Pü1uí e d oulrmi providi:nc:i~ 

O P.-.te:ito Municipal de lsaias ç.,.,lho, Estado do Pi aui. no uso de suas atribuições legai, que 
lhe são co,;fe,;J.,. pela Constitu ição Federal, Constitui" o ·s.tadual e Lei ()ry,uica Municipal e 

n idera,1do a Declaraçito de Ett>erseneia e,,, a.úde Nblica de hnportâ.r,oia IJ1temaeio,1al 
pcia Organi.z.nç.ão Mundial dn al.Jd:c C:Jll 30 de janeiro de 2020, cm dcconência da ln.í'ocçjlo Humana 
pelo novo coronavfrus (COVTD-19); 

,on:.side:.mr,do a Ponaria 1,• 18&/0MIM ~ de 4 de feverei ro de 2020. que Declara Emergencia 
cm aúdc PúbHc.a de importância Nncional (E PlN). em dccorrêacia dn lnfocção Humnna pelo novo 
eo.-onavirus (2019-nCoVJ; 

nsidcrnndo a Panaria n• 356/GM/M , de 1 1 de março de 2020. que dispõe sobre a 
reg.1.II menta.çi\o e opcri:tciona.li,: ç.ào do dispos.to na Lei nci I j 979. de 6 ((e fevereiro de 2020, que 
c:slabeh:cc as médidi'.1.s pam e11fn:u1mné11IO d~ emergência d.e saúde pública de importância 
internacional decorre:me do COFonavirus. (C() 10-19); 

2020. 
Considerando, as disposiç&..~ contidas no DcCU""to Estadual nª L8_884. de 16 de Março de 

C..-011.side'.rando, ainda o Dttuto MuniciJ>,B,I nº 0 712020, dl? 17 de março de 2020. 

nsidc:rando a ncocssldadc de conter a propagação de in.rooção e transmissão 
locnl e preservar a núde Publica: 

U C.RE'f : 

Ar•. 1° .. Tn~,;n in.•i nct .tnnhl1n do nmmçíp lo de •~ait"L~ o,elhQ-VI, o Co mít do Pn:i:'-·e11ç:ão e 
11ft't::rib.li'Kn~I) õMl CQt'QJiá\'Ífu$ ( O ID-1 9), C(Mi:'I Q ubjch vc.:i de 1.:$tabc.:k:: -r' e Jivulgiir' ~$ de pn::,a.::nçlo á 

tnm5Rl.i:ssão do vi(Us. composto pçlos titulares e •-Xai003 IÇp~utanles dos s::guintes ó.rgãos; 

1 - Gaibincr do Prefciro~ 
1m - çrçt,nn~ ~·lu ni,;i~I de Ad111111i.strai;-OO 
IU-Scc.ret3ria tü11ic1paJ de F1Danças. 
IV- cc:tc1~.tí.:. Muin ieip:.I do 3Í1dc~ 

V cretari:o Municlpol de· G:foc.,1.ç3oc 
VI - Sccrclalin ·lunicipal de As!iistênc::ia Soc:i,nJ : 
Vil - Sc:c:l'C'lnri31 Mt1:niel1>0I de O hm." e ., N iÇQS 'il)li~ . 

ArL 2"- O Cormtê d l'rcvcnçAQ Enfrcnl;lmcnt,;, ao Con)n;,,.•irui (COV Ii) 19), se n:om,r,I d\"1$ vc:i.~ 
por semana paro avaliar as ações cm ,:oojuolo ,:om a S c11.'1.:1.rfo coo Slwde e articular as nçOcs do Pl:wo de 
E1,frti'lta.1ne:"to e Co,-ui1\_.,~.-ci.n pa.m doei~ça. 

Parngràfo único_ O Com.ilé é responsável pela apresen tação, nos prõximO<S dias, de um Pla,la 
de Conting'--nciam .. .,,to Municipal de: P,e,,cnçio e Enfrcntamento do Coroi,avirus (COVID- 19) 

Art4 39 Pnm o eafrcntamento da cmcrgêucio de sn.Ude pUblico siio ackimdas., de im dtoto. sem prcjuí.zc 

de outras que vierem a serem propostas pelo Con111!, as scgu1n1es nicd,das: 
I• A su51>ensão por 15 dias da colera de exames 111.borarnriais; 
ll - A su pcnsiio por 15 dillS das a1ualizaçõcs de cartões do U 
m. A suspensão por IS dias de todOiS os treinos cs)l0f11vos e campcona10s; 
IV- A uspensão por 15 dias de atividades col.&ivas desenvolvida pelas secrerarias 

,nuniçipai s~ 
V- A suspens~o por 15 dias da tmdiciollal feira deste munici pi o; 
VI- A su_~pcnsllo por 15 dia.~ de fc:s1a.~ de qua.lquer namrc,.A; 
VII- Ori<.mtar a1ravés das mídias a toda a população do muuicípio quaoto ao maneje 

adequado da higiene com visw a prevenção e e11frenw.me1110 do Coronavirus 
(COVID-1 9); 

Parãgrnfo ú.nico: A policia milhar ficaní recomendada ll adoção de medidas 
preven1iva.~ e educativas para orientar a suspensão de agl0tneraç1les em lo ,radour~ públ ico~ 
em cu mpri men10 :aos incisos in supra. 

Arl. 4' Delegar n competência ao tilUlar da Secrct11ria fun iciiJ41.1 de úcl para, mcdian lc portaria, 
0,1,odir "-< normos necessários à Prc.,•onç.'lo e Enfronr,,n,cnto ao C"-0ronavinJs (COVU)-19), no ômbito dn 
municipio, 

Prefei10 Municipal de lsaia Coelho, E.~ado do Piauí, 20 de março de 2020_ 

FR NCISC0 EUDE e .sn:Lo BRANCO UNES 
!'refeito Municipal 

6' I:DJT AL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO CO 'CURSO PÚBLICO 
ISAIASCOI:LHOIPI- EDITAL N". 001/2011. 

NICIPAl DE 

Dispõe M>brt • ,eua Coovoca,;Ao par1 nomcaç,\o do 

Concurso Público •. 001/1011 

O Prefeito Municipal de Jsalas Coelho, Francisc-0 Eudes Nunes Castelo Branco, no uso de 

suas atrib11iç~ legais, convoca os C11J1didatos abaixo relacionados, Classificados em cadastro de 

reserva no Conowso Público Edital n• 001/2011, realizado no dia 10 de abril de 20ll, pa:ra o 

preenchimento de vagas, vislo a necessidade e existência de cargos dC$de a realizaç,ão do Cone(ltsO 

até a daui de sua homologação em 31 de janeiro de 2019, pa_m comparecerem na Secreta.ri.a de 

Ad:minisuação, localizada na PraÇll Joaquim C«lho Ferreira, n• 140, Isaías Coelho· PI, 64570-000. 

no perlodo de 23/03/2020 a 22/04/2020, de 8h às 12h, a fim de apresentar os documenlos abai110 

dcsc-ritos,ex.igidos no Edital n• 00112011 , i!em 14,J. 
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posse oconerã no prazo de ui.n111 dias c:onmdos da publicação do ato de pro~imcnto, após o qu.c, caso 

nlio se verifique o provimento, o ato será tomado sem efeito, C)(CCIO no caso de im.pedimellto leg.il 

previarmmte comprovado, 

De acordo com o item 14,2 do Ediml 001/2011 , será obrigatória a c:omprovaçilo de lodos os 

rtqwsilos/cscolaridade especificados no su.bitem 2.2 qWIIldo da nome.ação até a o=ião da posse. A 

lllllll de qual.quer dos requisitos para in.VC$1Ídura até a data da poosc ou a prática de falsidade 

ideológiOll em prova documental acarretará o cancelwne:nto da i~nçllo do candidato, rua elimirutçilo 

do respectivo Con.cur.so Público e a:nuh1çâo de 1odos os atos oom respeilo a ele pratie11dos, ainda que 

jâ tenha sido publicado o Edital de Homolog,ação do Rcsul111do Final, sem prejuiws das sanções 

legais cablveis. 

Relação dos Documentos a Serem Apresentados 

Documentos Originais 

OI. Aiestado de Sanidade Flsica e Mental; 

02. Declaração de Acumulação Lícita de Cargos ou Empregos Públicos; 

03. 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

(Fotocópia/Xe:ro1 LEGIVEL) 

O 1. Certidão de Casamento, quando for o caso; 

02. Título de Eleitor, com comprovante de votação atualizada; 

01 Certificaclo de Reservista ou Dispensa de Inoo.rporação, para os candidatos cio sexo 

m.ascu.lino; 

04. Cópia de Cadastro de Pessoa física• CPF'; 

05. Comprovante da escolaridade exigida no subitem 2-2, de acordo com o cargo; 
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