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DECRETO N°41 DE 25 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre outras medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
Município de Sena Dourada, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, ESTADO DE BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do
artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto n° 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta, no
Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 19.549 de 18 de março de 2020,
assinado pelo Governador do Estado da Bahia decretando Situação de Emergência em todo o território
baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral — COBRADE
1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de Dezembro
de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço
conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO os dados estatíticos de propagação do Coronavírus no Município de
Serra Dourada, inclusive como casos de óbitos, além do crescente número de casos de infectados e de
suspeitos segundo os dados do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1°. Ficam recepcionadas e consideradas de observância obrigatória no Município de
Dourada,
as medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 implementadas pelo Estado da
Serra
Bahia por meio do Decreto n° 20.491, de 24 de maio de 2021, sem prejuízo da aplicação das disposições
mais restritivas fixadas pelo Município de Serra Dourada.
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Art. 2°. As medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 previstas neste Decreto
poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica no Município.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Serra Dourada—BA, 25 de maio de 2021.
REGISTRE-SE. PI RLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
Auzenildo Saca Costa
Prefeito Municipal
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