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Decreto Municipal n.. 184/2021, de 21 de Junho de 2021.

Dispoe sobre a adoção de medidas de
prevenção à Pandemia do Covid-19 durante
o periodo dos Festejos Juninos de 2021 e dá
Outras providencias.

o Prefeito Constitucional do Município de tapetim, Estado de
Pernambuco, no uso das atribuições que Ihe conferem a Lei Orgânica
Municipal e demais disposições aplicáveis e,
Considerando que o Municipio de ltapetim vem editando seguidos atos
nomativos que estabeleceram medidas para enfrentamento da emergência de
saude püblica de impotância intemacional, decorrente da infecção humana
pelo novo Covid-19;
Considerando que desde o ano de 2020 o Municipio encontra-se formalmente

sob situação de emergência, com adoção de um grande número de medidas
para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19;
Considerando que em 2020 e já em 2021 se decretou estado de calamidade
pública para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19;
Considerando o disposto na Lei Federal n.°. 13.979/2020, de 6 de fevereiro de
2020, e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Covid-19;
Considerando a recente avaliação do cenário epidemiológico do Estado de
Pernambuco em relação à infecção pelo Covid-19, com peculiaridades com
referência ao Sertão do Pajeú;

Considerando o registro pela Secretaria Municipal de Saúde do aumento de
casos de pessoas contaminadas pelo Coronavírus no mês de junho de 2021,
inclusive no que se refere a quantidade de internações e transferências de

pacientes graves para outros centros
Considerando a necessidade incontroversa de se adotar medidas mitigadoras
dos problemas de saúde respiratórios provocadas pela fumaça, que pode ser
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um agravante no período de enfrentamento da Pandemia do Covid-19, tendo

em vista os problemas decorrentes da inalação de fumaça e dos gases toxicos

liberados pela queima de fogueiras e o acionamento de fogos de artificio;

Considerado ser a vida do cidadão o maior bem, além de ser o direito
fundamental da mais alta expressão constitucional, sendo obrigação do Poder
Püblico, em situações excepcionais, agir com seu poder de policia para
proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por
mais que, para

tanto, restrições a outros direitos se imponham,

Faz saber que Decreta:
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o estabelecimento de medidas de
restrição, a serem observadas no periodo dos Festejos Juninos do ano de

2021, compreendido entre os dias 22 a 30 de junho de 2021, que objetivam
mitigar os efeitos na condição da saúde de pessoas contaminadas pelo vírus
do Covid-19, bem como conter a demanda pelo serviço público de saúde em
razão

da

ocorrência

de

acidentes com

queimaduras

e

atendimentos

ocasionados por síndromes respiratórias diversas.

Art. 2° Em razão da situação excepcional provocada pela Pandemia do
Covid-19, fica proibida, no periodo mencionado no artigo 1° deste Decreto:
1-a

-

realização de quaisqueratos que configurem festejos juninos
a queima de fogueiras;

II-a comercialização e

o

acionamento de

fogos de artifício.

Art. 3° A inobservancia do disposto neste Decreto sujeita o infrator às
penas previstas no artigo 10 da Lel Federal n.". 6.437/1977, de 20 de agosto de
1977, além das sanções previstas na legislação municipal.

S1° Todos o8 órgãos municipals responsáveis pela fiscalização poderäo
autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.
responsabilização civil
criminal, nos termos do artigo 268 do Código Penal, que prevê como cfim

S20 O disposto

neste

artigo não afasta

-Centro

a
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contra a saúde

destinada

a

pública o ato de infringir deteminação do Poder
impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Público

S30 A reincidência no descumprimento das regras previstas neste
Decreto acarretará a cassação do alvará do estabelecimento infrator.
Art. 3° Classifica-se como infração disciplinar o fato de servidor público
do Municipio se envolver em ocorrências que caracterize violação as normas

estabelecidas neste Decreto, sujeitando-o às sanções legais por meio de
processo administrativo disciplinar, aumentada no caso de servidor público com

lotação perante órgão do Serviço Público Municipal de Saúde.
Art.

4

Qualquer

cidadão

poderá

noticiar fatos

e

pessoas

em

comportamento de violação as regras estabelecidas neste Decreto, utilizando-

se do WhatsApp de número (87) 9 9960-8903, podendo encaminhar arquivos
de vídeo, fotos e

dados de localização da infração, quando Ihe será

assegurado o anonimato.
Art. 5° Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 6° Este Decreto terá vigência temporária no período estabelecido no
artigo 1, com sua publicação no Diário Oficia Elptrônico dos Municípios do
Estado de Permambuco.

Adélma Alves de Myra
PREFEITO

Aline Karina Aves da Costa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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