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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 023/2020, DE 03 JUNHO DE 2020.

Disciplina medidas adicionais e temporárias de
combate e prevenção à pandemia do coronavírus
(Covid19) durante o período junino e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO
BORGES/RN, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pelas Constituições da República e do Estado,
sobretudo pela Lei Orgânica Municipal, resolve:
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde OMS classificou, em 11 de março de 2020, o surto da COVID19, doença causada pelo novo coronavírus (denominado
SARS-CoV-2), como pandemia;
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal
de 1988, em particular do inciso II do Art. 23, do inciso XII do
Art. 24 e do Art. 198, compete concorrentemente à União, aos
Estados e Distrito Federal e os Municípios legislarem e
executarem medidas concernentes à promoção e à proteção da
saúde pública em caráter preventivo e assistencial;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019, e do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de
2020;
CONSIDERANDO, por fim, que fumaça proveniente de
fogueiras e fogos de artifícios são prejudiciais à saúde,
atacando principalmente os pulmões, a sua inalação fragiliza o
organismo na luta contra o novo coronavírus.
DECRETA
Art. 1º – Ficam proibidas, em todo o território Municipal, a
partir de 00:00h (zero) hora do dia 03/06/2020, enquanto
perdurar a situação de calamidade pública, as seguintes
atividades:
I – comercializar fogos de artifícios;
II – acender fogueiras em espaços públicos e privados; e
III – queimar fogos de artifícios em espaço público e privado.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Palácio Mário Solano de Moura, em Olho D’Água do
Borges/RN, 03 de junho de 2020.
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