
DECRETO n.º 29, de 29 de julho de 2021. 

EMENTA: Prorroga o Decreto Municipal n.º 06, de 01 de 
fevereiro de 2021, que regulamenta a situação de emer-
gência em Saúde Pública no Município de Salgueiro/PE, 
dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia 
decorrente do Coronavírus (Covid-19) e dá outras pro-
vidências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salgueiro, e 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 11 de 
março de 2020, como pandemia a propagação do Coronavírus; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979/2020 e as Portarias 356, de 13 de março de 
2020; 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 de mar-
ço de 2020, para que durante o atual período de emergência na saúde pública, fossem 
adiados ou cancelados eventos sociais, esportivos, políticos, etc., que resultassem em 
aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO o Decreto n.º 50.874, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre o re-
torno gradual das atividades sociais e econômicas, que sofreram restrição em face da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo corona-
vírus; 

CONSIDERANDO que a vacinação contra o coronavírus vem avançando, no Estado de 
Pernambuco, em especial no Município de Salgueiro, que já imunizou próximo de 70% 
(setenta por cento) da população, com a primeira dose da vacina; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica prorrogado o Decreto Municipal n.º 06, de 01 de fevereiro de 2021, que de-
cretou no âmbito do Município de Salgueiro a situação de emergência em saúde públi-
ca, em razão da pandemia de doença infectocontagiosa viral respiratória (Covid-19), 
causada pelo agente novo coronavírus. 

Art. 2º. Ficam revogados o art. 11, seus incisos e parágrafos, e os parágrafos 1º a 5º, do 
art. 15, todos dos Decreto Municipal n.º 06, de 01 de fevereiro de 2021 



Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 28, de 29 de julho de 2021, publicado com o mesmo 
teor deste e numeração repetida. 

Art. 4º. Este Decreto terá vigência imediata e geral a partir de sua publicação, protraindo 
os seus efeitos até o dia 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, conforme a 
evolução da COVID-19. 

	 Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

Salgueiro, 29 de julho de 2021. 

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ 
Prefeito Municipal
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