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DECRETO N9 25 DE 22 DE JUNHO DE 2020.
Coricescuu
Chefe do Gabmett
Port.112/2017

PUBLIÇ

"Adota medidas temporárias restritivas de
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prevenção a enfermidades respiratórias diversas;
inclusive decorrentes do agravamento de pessoas
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infectadas pelo Covid — 19; estabelece normas
relativas a "fogueiras" nas ruas em áreas urbanas e
de expansão urbana, do Município de JAGUARIPE,
Estado da Bahia, e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal
13.979/2020, Portarias e Instruções Regulamentadoras e legislação
Municipal aplicável,

CONSIDERANDO a persistência da pandemia, com casos ainda
crescentes de contaminação no território do Município, que podem
causar o agravamento da saúde das pessoas infectadas;
CONSIDERANDO, também, a necessidade de proteção e preservação da
saúde de pessoas com doenças respiratórias diversas, principalmente
idosos e crianças;
CONSIDERANDO consulta formulada ao M.P. da Comarca, em que
pese já haver o Parquet editado RECOMENDAÇÃO acerca do assunto
contido na ementa, em outas Comarcas do Estado;

DECRETA
Art. 1° Fica proibida a armação de fogueiras juninas nas ruas das Zonas
Urbanas e de Expansão Urbana, no período em curso, como mais uma
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medida de prevenção e controle do agravamento das doenças
respiratórias, no Município de Jaguaripe.
Art. 22 A Fiscalização do Município se encarregará do cumprimento
deste decreto, agindo sempre de forma preventiva, recomendando a
observância destas disposições.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaguaripe, 22 de junho de 2020.
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Larissa dos Reis Oliveira Costa
Secretária da Saúde

