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DECRETO NO 0100/2021, DE 27 DE SETEMBO DE 2021. 
CERTIDAO DE PUBLICAcAo1 

Cert4co Dara os devidos fins de fé pUbhca que o 
presente ato foi publicado no Didrio Oficial Eletrônico de 
Gloria de Dourados DOEGD 
Data 	

C) 	c-3Oo2I 
Edicão. .o !\ 	AnotJ 

JJO 

San Ira Inis ierette 
Mat. 353 

"Altera disposicâo do Decreto no 08512021 de 19 

de agosro de 2021. ". 

0 Prefeito Municipal de Gloria de DouradosIMS, Aristeu Pereira 

Nantes, no uso de suas atribuicOes legais, corn supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei 

Orgânica do MunicIpio, e, 

Considerando a declaraçdo de emergência em saüde páblica pela 

Organizacâo Mundial de Saide - OMS, 

Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 03 de Jèvereiro de 2020, que 

Declara Emergéncia em Saikie Páblica de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infeccdo humanapelo novo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando a Portaria no 356, de 11 de marco de 2020, do Ministérlo da 

Sazde, que dispôe sobre a regulamentacäo e operacionalizacâo do disposto na Lei no 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de 

sazde püblica de importáncia internacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando que o artigo 196 da Conslituição Federal reconhece a saikie 

como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante poilticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doencas e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitario as açöes e servicos para sua promo câo, proteccio e recuperaçdo; 

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispôe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de satde püblica de importáncia 

internacional decorrente do coronavfrus; 	
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Considerando que o Plenário do Suprerno Tribunal Federal, no referendo a 
medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstirucionalidade n° 6341 MC-Ref/DF, 

reconheceu a competéncia concorrente da União, Estados, DF e MunicIpios para a tornada 

de providências normativas e administrativas necessárias a protecão e a defesa da saüde 

durante a pandemia; 

Considerando o firme e reiterado comprornetimento da Administração 

Páblica Municipal a preservação da saáde e bern estar de toda populacâo gloriadouradense; 

Considerando que em tempos corno este, de pandernia, são necessárias 

medidas excepcionais para a prevencão e gerenciarnento da saáde páblica; 

Considerando a dirninuição de casos de contágio pela COVID-19 no 

MunicIpio de Gloria de Dourados-MS, e 

Considerando as medidas restritivas adotadas pelos municIpios da região. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterada a redacâo do art. 40  do Decreto n. 085 de 19 de agosto 

de 2021: 

"Art. 4° Fica autorizada a realizacAo de velOrios sem que haja fixaçAo de 

limite de duração, devendo ser observado que nos casos em que o Obito do (a) falecido (a) se 

der por infecçao viral, deverá o velório ser conforme Nota Técnica COVID- 19 - Secretaria de 

Estado de Saüde do Mato Grosso do Sul." 

Art. 21  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-

se as disposiçOes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Gloria de Dourados/MS, 27 de setembro 

de 2021. 

Aristeuer ira Nantes 

Prefeito Municipal 


