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Barro Preto

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 161, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

EMENTA:
Dispõe
sobre
os
procedimentos para o Combate ao
COVID-19; proibição de fogueiras e
obstruções de ruas nas comemorações
de festejos juninos no âmbito do
Município de Barro Preto e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Barro Preto – LOMBP, ainda;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Decretação de Emergência em Saúde Pública pelo Governo
do Estado da Bahia, através do Decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020, que
prescreve medidas restritivas para o enfrentamento da disseminação do COVID19;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia
do bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando
necessário adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivem a diminuição dos riscos
à saúde;
CONSIDERANDO que neste momento se busca evitar o máximo a curva que
levará ao pico máximo, evitando com isso eventos com aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO que a tradição junina de acender fogueiras e queimar fogos
de artifício naturalmente provoca aglomerações, comprometendo a eficácia do
isolamento social como medida de contenção da pandemia, além de elevar os riscos de
problemas respiratórios e de acidentes, podendo agravar a superlotação da rede
hospitalar;
CONSIDERANDO que as tradições juninas têm caráter cultural, mas não podem
prevalecer sobre o direito à saúde e o direito à vida, aos quais deve ser atribuído maior
peso em ponderação de bens jurídicos colidentes, à luz dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como da precaução e da prevenção;
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CONSIDERANDO que a superlotação das instituições hospitalares, públicas e
privadas, poderá inviabilizar o atendimento de todos os que necessitarem de
atendimento médico, inclusive os intoxicados pela fumaça das fogueiras e os queimados
pelo manejo de fogos de artifício, para além das complicações decorrentes do Covid-19.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam proibidas no âmbito deste Município qualquer acendimento de
fogueiras e a queima de fogos de artifício, em locais públicos ou privados, nas zonas
urbanas e rurais do Município de Barro Preto;
Art. 2º - Fica suspenso a comercialização de qualquer tipo de fogos de artifícios
em todo o território municipal.
Art. 3º - Fica proibid a colocação de qualquer tipo de obstáculos que crie óbices
a circulação nas ruas (fechamento de ruas), assim como a instalação de toldos,
barracões e similares nas referidas vias públicas.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barro Preto – Bahia, em 15 de junho de 2021.

JURACI DIAS DE JESUS
Prefeito de Barro Preto - Ba.
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