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DECRETO Nº 198/2020 

Dispõe sobre a proibição da comercialização e utilização 

de fogos de artifícios e fogueiras, no âmbito do Município 

de Nazaré,e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 

(COVID-2019); 

 

CONSIDERANDO que o crime de Epidemiatipificado no Art. 267 do Código Penal prevê que quem causar 

epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, é punível com pena de detenção e reclusão; 

 

CONSIDERANDO que consiste em infração de medida sanitária preventiva, nos termos do Art. 268 do 

Código Penal, punível com pena de detenção, infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de novas medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do vírus; 
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CONSIDERANDO que a mudança do quadro epidemiológico do Município com o registro de novos casos 

enseja a adequação das medidas impostas pela Municipalidade a fim de aumentar a retaguarda de proteção e 

conter um possível crescimento exponencial no número de infectados; 

 

CONSIDERANDO que as atividades tratadas neste Decreto, além de gerar aglomerações, ocasionamo 

aparecimento/agravamento de doenças respiratóriasem razão da inalação de fumaça, o que também 

podedesencadear a piora no quadro de pessoas portadoras de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO que os festejos juninos aumentam osriscos de acidentes envolvendo queimaduras, o que 

também pode ensejar a ocupação de leito hospitalar em um momento em que éimperiosaa necessidade de não 

sobrecarregar a Santa Casa de Misericórdia de Nazaré e as Unidades Básicas de Saúde do Município; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, que ocasiona a Covid-19, doença que ataca as vias 

respiratórias,ficam proibidas a comercialização e a utilização de fogos de artifícios e de fogueiras, em locais 

públicos e privados, em todo o território do Munícipio de Nazaré.  

§ 1º. No período previsto no caput, fica suspensa a concessão de alvará/licença para comercialização de fogos 

de artifício. 

§ 2º. Fica determinada à Vigilância Sanitária do município, com o apoio de outros servidores públicos em 

havendo necessidade, a realização de fiscalização quanto ao cumprimento deste decreto.  

§ 3º. Em caso de descumprimento do quando previsto no caput,o material (fogos de artifícios e fogueiras) 

deverá ser apreendido sem prejuízo da aplicação das demais sanções civis e criminais cabíveis.  

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 16 de junho de 2020. 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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