
PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Decreto Municipal n.0 20 de 10 deJunho de 2021.

Ementa: 'Estabelece proibig6es de
atividades potencialmente agravantes da pandemia

causada pelo COVID-19 (novo coronavirus), em
especial acendimento de fogueiras e fogos de
a rtiflcio."

O Prefeito do Municipio de Vertentes, Estado de pernambuco,

no uso das competcncias que lhes sao atribuidas pelas cartas Magnas Federal, Estadual
e Municipal;

Considerando que a Organizagdo Mundial da Sarjde _ OMS
classificou, em 11 de margo de 2020, que a COVID-19, doenga causada pelo novo
coronavirus (denominado SARSCoV-2), 6 uma pandemia;

Considerando que nos termos do art. 196 da Constituigeo
Federal de 1988, a sa(de 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
politicas sociais e econ6micas que visem i redugao do risco de doenga e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitiirio is ag6es e servigos para sua promog60,
protegSo e recuperagSo;

Considerando o teor da Lei Federal ne 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentam,.:nto da emergancia de saude
ptiblica de import5ncia internacional decorrente do novo coronavirus, responsdvel pelo
surto desde 2019;

Considerando a manutengao do estado de calamidade ptiblica
no Municipio de vertentes/pE, prorrogado pero Decreto Legisrativo ns 196, de 14 de
janeiro de 202!, da Assembleia Legislativa do Estado de pernambuco _ ALEpE;

Considerando as novas restrig6es impostas pelo Decreto
Estadual ne 50.724, de 17 de maio de 202! e a necessdria adequagao no 6mbito
m unicipa l;

Considerando o atua I estjgio da pandemia
(COVID-19) no Smbito regional, com progressivo aumento dos

do novo coronavirus

ntimeros de ca
confirmados e dos indices de contaminagao, sobretudo, a escassez dos reitos de ur;
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Considerando o disposto na Portaria n.e 454, de 20 de margo de

2020, do Minist6rio da Saride, que declara, em todo territ6rio nacional, o estado de

transmissSo comunitdria do novo Coronavirus (COVID-19);

Considerando a necessidade de medidas mais rfgidas de

prevengdo, controle e prevengSo e de enfrentamento i pandemia causada pelo novo
Coronavirus (COVID-19), em combate ao expressivo aumento de casos no Municipio de

Vertentes-PE e adjac6ncentes;

Considerando que, tradicionalmente, durante o periodo dos

festejos juninos, a populagSo utiliza-se da prdtica da queima de fogos e do acendimento
de fogueiras, aumentado o lndice de acidentes por queimaduras e agravando a situagSo

de sa0de dos que possuem problemas respirat6rios, em fungSo da fumaga langada no

meio-ambiente;

Considerando que os gestores devem promover medidas que

visem evitar a ocupagSo de leitos, disponibilizando os mesmos para os acometidos pelo

novo Coronavirus;

Considerando a RecomendagSo Conjunta 1.e 29/2020, da

Procuradoria Geral de Justiga de Pernambuco, que trata sobre a proibigSo de

acendimento de fogueiras, queima e comercializag5ode fogos de artiflcios, enquanto
perdurar a situagSo de calamidade p0blica decorrente do novo CORONAVIRUS e

reiteradas recomendagdes que visam a protegSo a vida;

Decreta:

Art. 1e Ficam proibidas, em todo territ6rio municipa!, enquanto

perdurar a Estado de Calamidade P0blica, definido do Decreto Legislativo ne 52, de 31

de margo de 2020 e normativos posteriores que o ratificaram, as seguintes atividades:

| - Acender fogueiras em espagos ptiblicos e privados;

ll - Realizar a queima e a comercializagdo de fogos de artificioS

independentemente de sua potencialidade e alcance, em espagos priblicos e

Art. 2e. As secretarias respons6veis ficam autorizadas

suspender a concessSo e a n6o expedir renovagSo ou novas licengas autorizadora

venda de fogos de artificio.
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Art.3e. Para que se tenha ampla publicidade este Decreto dever6

ser dado publicidade em todos os meios oficiais, tais como site oficial do municipio,

fornecendo-se pelo setor respons6vel informag6es deste aos blogs, rddios e demais

canais de comunicageo atuantes no municipio,

Art.4e Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.

Pref eito Constituciona I

Vertentes, 10 de junho de 2021.


