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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 
GABINETE DO PREFEITO 

C.N.P.J.: 05.425.871/0001-70

DECRETO Nº 009/2021-GP BAIÃO-PA, 22 DE JANEIRO DE 2021. 

Determina medidas de prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Baião e dá 
outras providências. 

LOURIVAL MENEZES FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, ESTADO DO 
PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais 
normas correlatas, e 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do COVID-19 (novo 
Coronavírus ); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo 
Coronavírus ), responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO a atualização do Decreto Estadual nº 800/2020, publicado no Diário 
Oficial nº 34.467, de 21 de janeiro de 2021, especialmente o disposto nos arts. 27A e 27B; 

CONSIDERANDO a necessidade de complementação ao Decreto Municipal nº 008, de 12 
de janeiro de 2021, que determina medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), no âmbito do Município de Baião e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o significativo aumento do número de casos de COVID-19 em nosso 
Estado, nos últimos dias e a preocupação dos profissionais da área da saúde com o 
agravamento do quadro epidemiológico; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar e recomendar medidas emergencia,s e 
temporárias, a fim de conter a propagação da infecção e transmissão local, preservando a 
saúde da população em geral, bem como a regular prestação dos serviços públicos da 
Administração Direta e Indireta do Município de Baião, no período da pandemia, 
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