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 CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em 
decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada 
pelo novo coronavírus (COVID-19), e a chegada da “segunda onda”;  

 CONSIDERANDO, a necessidade de intensificar as medidas de 
contenção da propagação do novo coronavírus, e preservar a prestação de 
serviços nas nossas unidades hospitalares;

 CONSIDERANDO a natureza do serviço essencial da Fundação 
Municipal de Saúde - FMS, com os seus servidores públicos, no atendimen-
to do “estado de calamidade pública em Teresina”,
 
 DECRETA:

 Art. 1º Ficam suspensas as férias e licenças dos seguintes servi-
dores públicos municipais da Fundação Municipal de Saúde - FMS: Médi-
cos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas e Psicólogos.

§ 1º As férias, a que se refere o caput deste artigo, correspondem às que já 
estão agendadas, assim como novas solicitações, enquanto durar o estado de 
calamidade pública.

§ 2º As licenças, a que se refere o caput deste artigo, correspondem às so-
licitações em fase de tramitação, incluindo-se: licença para capacitação; 
licença para tratar de interesse particular e licença para estudo e curso de 
aperfeiçoamento. 

 Art. 2º O rol do art. 1°, deste Decreto, não exclui a possibilidade 
de suspensão, pela FMS, por ato próprio, das férias e licenças de outros 
profissionais da área de saúde.

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 17 de março 
de 2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 20.754, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a adoção de medidas sanitárias 
para enfrentamento da calamidade na saúde pú-
blica de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (cOVID-19) no Município de 
Teresina, no dia 19 de março de 2021, e dá outras 
providências.

 O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piauí, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 71, incisos XVI e XXV, da 
Lei Orgânica do Município, pela Constituição Federal vigente, e

 CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 30, inciso I, dispõe que compete aos Municípios editar atos normativos 
sobre assuntos de interesse local;

 CONSIDERANDO que o número de leitos clínicos e de terapia 
intensiva se mantém em ampliação, levando-se em conta as redes Municipal 
e Estadual de saúde;

 CONSIDERANDO que todos os estabelecimentos em funciona-
mento no Município de Teresina, que não estão com as atividades suspensas, 
devem cumprir os protocolos, orientações e determinações expedidas pelos 
órgãos e entidades de saúde federal, estadual e municipal; e

 CONSIDERANDO que a dinâmica social, aliada a uma análise 
concreta sobre o quadro de evolução da pandemia em nossa capital, possi-
bilita a adoção de medidas, de acordo com as necessidades locais, para que 
não haja comprometimento das atividades econômicas; e

 CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado do 
Piauí aprovou, em sessão virtual realizada no dia 17.03.2020, a antecipação 
do feriado comemorativo do dia do Piauí, de 19.10.2021 para 18.03.2021, 

 D E C R E T A:

 Art. 1º Fica autorizado, no dia 19 de março de 2021, o funciona-
mento do comércio, em geral, por até 9 (nove) horas diárias, devendo cada 
estabelecimento informar, à Superintendência de Ações Administrativas 
Descentralizadas - SAADs de sua região, o seu horário de funcionamento, 
bem como afixar e divulgar em local visível e acessível, podendo inclusive 
utilizar as ferramentas de redes sociais para tanto, esse horário, e desde que 
não ultrapasse às 20:00 horas.

 Art. 2º Os Shoppings Centers poderão funcionar, para atendi-
mento ao público, no dia 19 de março de 2021, no horário de 12:00 às 20:00 
horas.

 Art. 3º O descumprimento do disposto neste Decreto por qual-
quer estabelecimento, serviço e atividade, acarretará a aplicação, gradativa-
mente, das penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de 
alvará de localização e funcionamento, na forma da legislação vigente.

 Parágrafo único. A fiscalização das medidas impostas por este 
Decreto será exercida pela vigilância sanitária municipal, em articulação 
com os serviços de vigilância federal e estadual, pelas equipes de fiscais 
das Superintendências de Ações Administrativas Descentralizadas - SAA-
Ds, Guarda Civil Municipal e pelo PROCON Municipal, sem prejuízo de 
fiscalizações realizadas pela polícia militar e civil.

 Art. 4º O funcionamento de toda e qualquer atividade, bem como 
a permanência de pessoas em espaços públicos abertos de uso coletivo, tais 
como praças, parques e outros, está inteiramente relacionado ao cumprimen-
to dos protocolos sanitários, especialmente no que diz respeito às medidas 
de distanciamento, utilização e disponibilização de álcool em gel e uso de 
máscaras.

 Art. 5º As demais atividades, não elencadas neste Decreto, terão 
seu funcionamento definido pelo Decreto Estadual nº 19.529, de 14 de mar-
ço de 2021. 

 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 17 de março 
de 2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 247/2021 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, 
Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV, e o 
art. 105, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município; conforme a Lei Com-
plementar Municipal n° 4.485/2013, c/c a Lei    Complementar Municipal nº 
5.479/2019; e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo SEI 
nº 00045.028350/2020-10, de 25.09.2020, em especial ao Parecer Jurídico 
SEI nº 83/2020 – ASSJUR-IPMT e os cálculos elaborados pela Divisão de 
Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tere-
sina – IPMT (documentos CPB – 1678463), resolve, APOSENTAR  ELI-
ZABETH DOS SANTOS GUERRA, servidora pública municipal, ocupante 
do cargo de Técnico de Nível Superior, especialidade Enfermeiro III, Refe-
rência “C1”, matrícula nº 27765, regime estatutário do quadro permanen-
te, lotada na Fundação Municipal de Saúde - FMS, voluntariamente, por 
idade, nos termos do art. 40, § 1º, III, alínea “b” da Constituição Federal 
de 1988, com proventos proporcionais no valor de R$ 2.101,38 (dois mil 
cento e um reais e trinta e oito centavos) mensais, na forma discriminada no 
verso, segundo cálculos elaborados pela Divisão de Pessoal do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Teresina - IPMT.  Gabinete do 
Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 4 de março de 2021.    JOSÉ PES-
SOA LEAL Prefeito de Teresina    ANTÔNIO GILBERTO ALBUQUER-
QUE BRITO Presidente da Fundação Municipal de Saúde    KENNEDY 
GLAUBER CARVALHO LEITE Presidente do IPMT     


