
Nº da Norma Data

7 16/03/2020

8 31/03/2020

9 31/03/2020

15 08/05/2020

17 11/05/2020

21 08/06/2020

21-A 08/06/2020

22 10/06/2020

29 07/07/2020

31-A 03/08/2020

37 20/10/2020

1 06/01/2021

5 20/01/2021

Fonte: Secretaria de Saúde/Vigilância de Saúde-2020

DECRETO - Dispõe sobre o horário estendido da Unidade Básica de Saúde de Matinadas visando o combate do novo coronavírus (covid-19)

DECRETO - Dispõe sobre a validade do Concurso Público - Edital 01/2019, enquanto perdurar a situação excepcional de calamidade pública estabelecida pelo Decreto Legislativo nº 06/2020

DECRETO - Decreta a manutenção da situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública" no Âmbito do município de Orobó/PE

DECRETO - Prorroga os efeitos do Decreto nº 17, de 11 de maio de 2020, Decreto nº 21, de 08 de junho de 2020 e Decreto nº 21-A, de 08 de junho de 2020

                SECRETARIA DE SAÚDE DE OROBÓ-PE

DECRETO - Regulamenta a concessão de gratificação pelo serviço extraordinário (horas extras) aos ACS's E ACE's, durante a vigência do Decreto de Emergência de combate ao Coronavírus

DECRETO - Regulamenta a concessão de gratificação pelo serviço extraordinário (horas extras) aos Enfermeiros, durante a vigência do Decreto de Emergência de combate ao Coronavírus

DECRETO - Regulamenta a concessão de gratificação pelo serviço extraordinário (horas extras) aos Odontólogos, durante a vigência do Decreto de Emergência de combate ao Coronavírus

DECRETO - Proíbe o acendimento de fogueiras e o uso de fogos de artifício como medida preventiva de combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)

DECRETO - Dispõe sobre a realização de licitações presenciais por meio de videoconferência em face das medidas restritivas de combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)

Assunto / Ementa

Item 54 - Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)

vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto

DECRETO - Regulamenta medidas temporárias para enfrentamento da emergência Pública decorrente do Coronavírus - COVID 19

DECRETO - Decreta situação anormal, caracterizada como Estado de Clamidade Pública, no âmbito do Município de Orobó

DECRETO - Dispõe sobre as ações adotadas pelo Governo Municipal em atendimento ao Decreto nº 08/2020, que decretou situação anormal no âmbito do Município de Orobó

DECRETO - Estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras para a população no período de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional


