
PREFEITURA MUNICIPAL 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 
É tempo de realizar 

DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2021 GP EM 05 DE ABRIL DE 2021. 

DISPÕE SOBRE MUDANÇAS TEMPORÁRIAS 
NA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO (LEI FEDERAL Nº 
8. 745/93), DECORRENTE DA PANDEMIA DO 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA 

PARAÍBA, no exercício de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 64, VI, da 

Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020 com seus reflexos ainda vigentes, acentuados pelo Ministro do STF Ricardo 

Lewandowski quando do seu deferimento parcial da Tutela de Urgência formulada em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Rede 

Sustentabilidade; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de se criar mecanismos eficazes para prevenção e 
combate à disseminação da Pandemia do Covid-19 e que há alternativas que permitem a 

prevenção e combate à disseminação do vírus, de forma a garantir um mínimo equilíbrio 
social e econômico; 

CONSIDERANDO que o poder público tem a obrigação de buscar medidas 

equilibradas de proteção dos indivíduos, em todos os aspectos, proteção social e 

econômica; 

CONSIDERANDO a ocupação dos leitos nos Hospitais de referência para tratamento 
da COVID-19 no sertão do estado; 

CONSIDERANDO o aumento do número de casos ativos no Município de São José de 
Piranhas/PB e o risco de colapso do sistema municipal de saúde; 
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CONSIDERANDO que medidas para evitar aglomerações devem ser adotadas em 
caráter de urgência, em função do cenário crescente de óbitos por COVID-19 na 
população do o Município de São José de Piranhas/PB; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 2º, II e art. 3°, § lº da Lei Federal nº 8.745/1993 
com suas novas redações dadas pela Lei nº 12.314/10, com vistas, à contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o que ficou determinado pelo Comitê Intersetorial de 
Enfrentamento a Covid-19 do Município de São José de Piranhas/PB; 

CONSIDERANDO o que delibera o Decreto Municipal GP nº 185/2020 e o que 
determina o Decreto Municipal GP nº 009 de 1 º de março de 2021 ; 

CONSIDERANDO que os profissionais de saúde que desenvolveram suas atividades no 
Programa Federal de Saúde do EMAD - Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar, na Equipe de Rastreamento, no Centro de Covid-19, na Vigilância 
Sanitária, bem como, outros profissionais da saúde que se encontra desempenhado 
atividade profissional pertinente ao combate a Covid-19 no Município de São José de 
Piranhas/PB; 

CONSIDERANDO que os supramencionados profissionais de saúde já receberam as 
duas doses de vacinação do Covid-19; 

CONSIDERANDO que os mesmos profissionais de saúde ora citados, receberam 
treinamentos custeados pelo município para os respectivos desempenhos de suas 
funções nos citados programas de saúde; 

CONSIDERANDO que descartar os mencionados profissionais já devidamente 
treinados e vacinados, acarretaria em prejuízos para o município; 

DECRETA: 

medidas temporárias na Contratação por Excepcional Interesse Público, nos seguintes 
termos: 
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Art. 1 º. De forma excepcional e transitória, com o único objetivo de resguardar o 
interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do 
coronavírus, (COVID-19), fica determinado até o dia 22 de julho de 2021 , a 
prorrogação de todos os Contratos de Pessoal celebrados através de Processos Seletivos 
Simplificados. 

Art. 2º. A tramitação de processos referentes à matéria veiculada neste decreto correrá 
em regime de urgência e terá prioridade nos órgãos de saúde do Município de São José 
de Piranhas/PB. 

Art. 3º. Ficam mantidas e ratificadas todas as deliberações anteriormente adotadas 
relativas ao combate da pandemia do novo corona vírus. 

Art. 4º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do 
cenário epidemiológico do Município. 

Art. 5°. Este decreto entra em vigor na data sua publicação, reproduzindo seus efeitos 
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública, decorrente da pandemia 
causado pelo Covid-19. 

Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Piranhas/PB, em 05 de Abril de 
2021. 

\ 
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