
PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 142, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

DISPÓE SOBRE o FECHAMENTO TEMPORÁRIO

Do ACESSO AO MORRO SANTA CRuz,

LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE

JAGUARARI, COM PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO

DE PESSOAS E SOBRE o CONTROLE DE

INGRESSO DE VEÍCULOS, CAMINHõEs, ôNIBUS,

VANS E MOTOS NO DISTRITO DE GAMELEIRA

NA QUINTA-FEIRA SANTA, COMO MEDIDAS DE

PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS

(COVID- 19).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, Estado da Bahia, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as Medidas de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID—19), previstas no Decreto Municipal

n.º 0133, de 31 de março de 2020, que, dentre outras, proibiu a realização de cultos,

missas e eventos religiosos até o dia 15 de abril de 2020 (quarta-feira), ocasionando

o fechamento de igrejas e templos religiosos para a “realização de cultos, missas ou

eventos religiosos";

CONSIDERANDO que o fechamento preventivo de igrejas e templos religiosos para a

realização de cultos. missas e eventos religiosos são voltados ao coletivo e à saúde

pública, como forma de reduzir a circulação de pessoas e evitar a propagação do

Coronavírus;

CONSIDERANDO que não existem casos confirmados de pessoas com Coronavírus

em Jaguarari, demonstrando que medidas adotadas pelo Município, tais como

isolamento social e barreiras sanitárias, tem se mostrado eficazes à prevenção e

combate ao COVlD -19;

CONSIDERANDO a grande importância da Semana Santa para diversas religiões,

com a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, e, em especial para a

cidade de Jaguarari, que promove a peregrinação de fiéis até o monte, onde se

localiza a Cruz Santa, numa demonstração de fé e com um trânsito imenso de

pessoas, numa aglomeração não recomendada;
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CONSIDERANDO que já existe uma tradição de encontro de pessoas, de todas as

comunidades no Distrito de Gameleira, sempre na quinta-feira Santa, 0 que também

não se mostra recomendado pela necessidade do isolamento social;

CONSIDERANDO o Estado Laico Brasileiro. que garante a liberdade de cultoe

de crença, podendo, em casos excepcionais, tais liberdades ser limitadas,

especialmente quando houver risco iminente à vida e à saúde da coletividade;

CONSIDERANDO que, entidades religiosas, em sua maioria, apoiam e reforçam, em

suas manifestações públicas e na imprensa, a recomendação do distanciamento

social;

CONSIDERANDO o Decreto de 25 de março de 2020, da Congregação para o Culto

Divino e a Disciplina dos Sacramentos, devidamente traduzida pela Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que atualiza as indicações e sugestões sobre

as celebrações da Semana Santa, com propostas para a realidade brasileira, inclusive

no sentido de que bispos e padres devam celebrar "os ritos da Semana Santa, sem a

participação do povo e em local adequado, evitando a concelebração e omissão de

troca da paz";

CONSIDERANDO a importância do suporte espiritual e realização de missas e cultos

religiosos online por meios de mídias sociais, como facebook, youtube e através de

rádio e tv, estas últimas como forma de manutenção do distanciamento social;

CONSIDERANDO que, na cidade de Jaguarari, o calendário litúrgico da Semana

Santa da Paróquia São João Batista já vem sendo celebrado com transmissão de

missas “on line”, rádios e outros meios de comunicação, sem a participação presencial

de Iiéis;

D E C R E T A:

Art. lº. Fica DETERMINADO, pelo período de 06 (seis) dias, contados a partir das

13:00 horas do dia 08 de abril de 2020 (quarta-feira) até às 13:00 horas do dia 13 de

abril de 2020 (segunda-feira), r' d s

- -|. «_ ', - ' ' » » '
   

Parágrafo Único. Como forma de cumprimento da medida, deverá ser levantada

barreira física específica no local e vigilância da guarda municipal 24 hs. (vinte e

quatro horas) e, se necessário, com o auxílio da Polícia Militar da Bahia, nos casos de

tentativa de descumprimento do presente Decreto;
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Art. zº. Fica PROIBIDO, no dia 09.04.2020 (quinta-feira), n Di ri

gªmelgirª, acesso de pessoasnMªlªyªlªm,
assim como a

entrada de veículos, vans, ônibus, caminhões e motos, ind

c munid in Iuin oDi rí .

Parágrafo Primeiro. Como forma de cumprimento da medida, a guarda municipal

deverá fazer um controle rígido de todos os acessos com barreiras físicas e fiscalizar

toda área externa, evitando que pessoas estacionem seus veículos, ônibus,

caminhões, vans e motos no entorno do Distrito de Gameleira, mªggie—gm

dvrásrrii o s a tilizrm

t ort e x ien ra ntr d nal li ad como apoio da Polícia

Militar da Bahia, se necessário;

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de abril de 2020.

Everton Carvalho Rocha

Prefeito do Município
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