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DECRETO NO 5.584. DE í8 DE OUTUBRO DE 202I.

Desobriga o uso de máscara facial no território do

Município de Brumado, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERÂNDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
aulonomia dos Municípios, referente às medidas de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), obtido através da Ação Direta de lnconstitucionalidade n" 6.341
Distrito Federal (ADl 6341 MC/DF);

CONSIDERANDO que os boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela

secretaria Municipal de Saúde e publicados no site www.brumado.ba.oov.br, apresenta
constante diminuição do número de casos ativos de COVID-19;

CONSIDERANDO que desde o dia 03 de Setembro de 2021 náo houve nenhum
registro de internamento no Município de Brumado em decorrência de infecção pela COVID
19 e que, por conseguinte, foram desativadas as Enfermarias e a UTI covlD;

CONSIDERANDO que a cidade de Brumado lem 58.777 pessoas elegíveis para a
vacina contra a COVID-19 (a partir de doze anos de idade), sendo que desse total, 88,ô1%
já recebeu a primeira dose e 58,79% a segunda dose.

DECRETA:

Art. 1o. Fica desobrigado o uso de máscara lacial en tuÁo da pandemia do COVID-
'19, em local aberto ou Íechado, em todo o tenitório do Município de Brumado.

PaÍágrafo Primeiro. O uso de máscara facial continua obrigatório:

a) nas instituições de ensino das redes pública e privada do Município dê Brumado;

b) para as pessoas com sintomas gripais;

c) paÍa as pessoas que estêjam inÍectadas pelo vhus da COVID-19.

Art.20. Este decreto entra êm vigor na dala de sua publicação.

Brumado, 18 de outubro de 2021.
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