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DECRETO (Nº 144/2020)

PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS
DECRETO Nº 0144, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

CRIA O SISTEMA DE RODÍZIO TEMPORÁRIO
DE PESSOAS NA FEIRA LIVRE DA SEDE Do
MUNICÍPIO DE JAGUARARI E DISCIPLINA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADES EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO
DAS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
E
COMBATE AO
NOVO
CORONA VI'RUS (COVID - 19) E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

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
nos Decretos Municipais n.º 0116, de 21 de março de 2020, n.º 0120, de 24
de março de 2020 e 0133, de 31 de março de 2020, que, dentre outras,
proibiram a realização de feiras livres na Sede e nos Distritos de Pilar,
Gameleira, Santa Rosa e Juacema do Município de Jaguarari,
nos dias de
maior circulação;
CONSIDERANDO que a intenção dos Decretos n.º 0116/2020, 0120/2020 e
0133/2020 foi o de diminuir o fluxo de pessoas nas feiras livres de Jaguarari
no seu dia de maior concentração, diluindo, por conseguinte, a movimentação
de consumidores nos demais dias da semana;
CONSIDERANDO que os Decretos n.ºs 0116/2020, 0120/2020 e 0133/2020
não atingiram, totalmente, o seu comum objeto, no sentido de estabelecer
medidas de prevenção do Coronavírus, que evitem a aglomeração de pessoas
e transmissão desta doença, mesmo com as campanhas publicitárias de
conscientização
da população, promovidas pelo Município de Jaguarari,
através da atuação dos integrantes do Comité de Combate ao COVID — 19 e
com o uso dos meios de comunicação, tais como rádio, blogs e carros de som;
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CONSIDERANDO que, após expedição dos Decretos acima citados e
monitoramente por duas semanas seguidas dos resultados efetivos sobre as
medidas implantadas, o Comité de Prevenção e Combate ao Coronavírus de
Jaguarari entendeu como necessária a adoção de
novas
medidas, como
forma de diminuir o fluxo de pessoas e, por conseguinte, a possibilidade de
transmissão da doença, principalmente na feira livre da sede de Jaguarari;
CONSIDERANDO que, infelizmente, a população de Jaguarari não tem
entendido a necessidade do isolamento social, como a melhor e mais adequada
forma de prevenção e combate ao CORONAVÍRUS e que todas as medidas têm
sido adotadas gradativamente, tentando, de todas as formas, evitar o
fechamento total das feiras livres, como aliás, já está acontecendo em diversos
municípios brasileiros;
CONSIDERANDO o princípio da impessoalidade, previsto no “caput” do art.
37 da Constituição Federal, no sentido de dever de imparcialidade do gestor
público, na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função
administrativa, buscando sempre atingir o bem comum de toda a coletividade
e o princípio da isonomia, disposto no “caput” do art. Sº de nossa Carta
Magna, que impõe o tratamento a todos os cidadãos de maneira igualitária,
sem discriminação de qualquer natureza;
CONSIDERANDO que, para controlar as aglomerações, é imprescindível que
seja instituído o Sistema de Rodízio Temporário de Pessoas na Feira Livre de
Jaguarari, abrangendo tanto os moradores dos bairros da Sede, quanto dos
Distritos e suas Comunidades que vêm realizar compras e vender os seus
produtos na cidade, de modo que, a cada dia da semana, grupos diferentes de
consumidores se revezem e não se concentrem em um só dia;

DECRETA:

Art. 1ª. Fica ESTABELECIDO o Sistema de Rodízio Temporário de Pessoas na
Feira Livre de Jaguarari, abrangendo tanto os moradores dos bairros da Sede,

quanto dos Distritos e suas Comunidades que vêm realizar compras e vender
os seus produtos na cidade.
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Parágrafo Primeiro. Visando organizar os diferentes grupos de consumidores
da Sede e dos Distritos e suas Comunidades e diminuir o fluxo de pessoas na
feira livre de Jaguarari, fica criado o seguinte RºDÍZIºl que deve ser
observado por todos, levando em consideração 05(cinco) dias da semana, a
saber:

A) SEDE

G NDAS

UARTA

-F

BAIRROS: MUTIRÃO, ODILON GONÇALVES E CENTRO
TE

A

IN

-

BAIRROS: MATA FUNDA, PADRE EUGENIO, VITÓRIA E MATADOURO

B) DISTRITOS E COMUNIDADES
W
GAMELEIRA, SANTA ROSA E REGIÃO

TERçAs-FEIRAS
FLAMENGO, JUACEMA E REGIÃO

QUARTAS-FEIRAS
JACUNÃ, CATUNI, OLHOS D'ÁGUA, JENIPAPO E REGIÃO

QUINTª-FEIBAS
DIOGO, ANTAS E REGIÃO
SEXTAS- FEIRAS

MACAMBIRA, SANTO ANTONIO, FAZENDINHA, MORRO BRANCO, SERRA
DOS MORGADOS
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Parágrafo

Segundo.

Para

o

fiel
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apreensão dos referidos meios de transporte e aplicação de multa de
R$10.000,00 (dez mil reais) ao infrator;

Parágrafo Terceiro. Em complemento ao parágrafo anterior e ainda como
forma de cumprimento das medidas, a guarda municipal deverá fazer um
controle rígido de todos os acessos com barreiras físicas e fiscalizar toda área
externa do município, evitando que pessoas estacionem seus veículos, ônibus,
caminhões e vans no entorno da cidade de Jaguarari, ºnºgunidagg gm gug

r'

a

s a

e ên i

r

n him n

formuláriº núnciº, proibindº o agegsº das 9955915 que se utilizarem

WWW devendo
valer-se do apoio da Polícia Militar da Bahia, se necessário;
Parágrafo Quarto. Caso seja constatada qualquer tentativa de burla ao
Rodízio, seja com a utilização de combinações nos grupos de whatsapp, seja
por utilização de estradas secundárias e acessos clandestinos ou não, sem
barreiras

físicas,

mediante

denúncias

que

não

possam

ser

apuradas

imediatamente e/ou necessitem de uma maior investigação, deverão ser
encaminhadas, imediatamente, à Polícia Civil de Jaguarari, para fins de
constatação de sua existência e abertura dos procedimentos penais legais
contra os infratores.

Distritos e
Parágrafo Quinto. Todos os demais bairros da Sede,
dia para
melhor
o
escolher
Comunidades, não incluídos neste Decreto, poderão
realização de suas compras, ressaltando que, caso haja a comprovação de que
o rodízio, até então implantado, não foi o suficiente para diminuir o número de
pessoas e aglomerações na feira livre, outras localidades, após estudos e
avaliações, poderão vir a ser incluídos num próximo Decreto.
Art. 20. Para funcionamento das Feiras Livres, ficam instituídas as seguintes
regras, a serem seguidas por consumidores e feirantes:

I — Higienização de balcões, balanças e demais utensílios
desinfetante adequada (álcool líquido a 70% ou em gel a 70%);
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II - Durante o trajeto para levar a produção, manter as janelas dos veículos,
ônibus e caminhões abertas para circulação do ar;
III — Priorizar as vendas em ambientes amplos e arejados;
IV - Lavar constante as mãos com água limpa e corrente, com o uso de sabão
líquido e papel descartável, devendo ficar abertos todos os banheiros da feira
livre da Sede de Jaguarari, para utilização de feirantes e consumidores, com o
devido controle de entrada e saída de pessoas, em filas com distanciamento

mínimo de 1m (um metro) entre as mesmas;
V — Respeitar a delimitação de distância segura entre consumidores e
feirantes, devendo estes últimos organizarem o fluxo de pessoas para evitar
aglomerações;
VI — Utilizar faixas ou fitas para indicar o distanciamento seguro entre as
barracas, no mínimo de 1,5m (um metro e meio) e de 1m (um metro) dos
consumidores para feirantes e alimentos;

VII — Sendo barracas com mais de dois feirantes, devem ser divididas as
funções no momento da venda, sendo que apenas um deles deverá Hcar como
responsável pela cobrança e manuseio de dinheiro;
VIII — Os feirantes não devem fazer anúncios verbais de seus produtos e
evitar conversas próximas entre eles;

IX - Na forma do Decreto n.º 140, de 07 de abril de 2020, os feirantes
deverão, obrigatoriamente, usar máscaras de proteção, podendo ser usadas
máscaras caseiras, confeccionadas nos moldes das recomendações do

Ministério da Saúde;
X — Fica, ainda, na forma do Decreto n.º 140, de 07 de abril de 2020,
recomendado a todos os consumidores da feira livre, que utilizem máscaras de
proteção, conforme item anterior.
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(segunda-feirª), ficando revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito, e
08 de abril de 2020.
W..
Everton Carvalho Rocha
Prefeito do Município
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