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Teofilândia

Decretos

DECRETO Nº 76, DE 25 DE FEVEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a antecipação da feira livre
na sede do município de Teofilândia-BA e
o funcionamento da feira livre no
povoado
do
setor,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, e conforme a legislação vigente:
CONSIDERANDO, a necessidade de se ampliar restrições, em especial,
quanto ao funcionamento da feira livre no município para evitar circulações e
aglomerações, com vistas a conter a disseminação do COVID-19;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Governador do Estado da Bahia que
restringe alguns serviços nos próximos dias;
CONSIDERANDO que cabe a todo cidadão colaborar com as autoridades
sanitárias na prevenção e controle para o enfrentamento ao Coronavírus
(COVID 19);
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e enfrentamento
ao Novo Corona Vírus (COVID-19), que rotineiramente vem tomando as
devidas medidas de prevenção e recomendações;
CONSIDERANDO que a disseminação do referido vírus tem aumentando no
município e nos municípios circunvizinhos;
CONSIDERANDO que é obrigação de todos atuar e colaborar com medidas
que visem o enfrentamento da disseminação do coronavírus.

DECRETA:
Art. 1º - Como parte das medidas de prevenção e combate ao
Coronavírus (COVID-19), fica antecipada a feira livre da sede do município
do dia 27 de fevereiro para o dia 26 de fevereiro, das 06:00 horas às 16
horas;
§1º. A feira livre do Povoado do Setor fica mantida no dia 28 de fevereiro,
das 06:00 horas às 14:00 horas;
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§2º. A feira livre do setor somente poderá comercializar gêneros alimentícios
essências à população, especialmente os de origem hortifrutigranjeiro;
§ 3º. O Mercado Municipal funcionará, no dia 26 de fevereiro de 2021 até às
16 horas e no dia 27 desse mês, até às 14 horas.
§4º. Fica proibida, na feira do Povoado do Setor, a comercialização de
barracas de roupas, calçados, cama, mesa e banho, colchões, tambores,
artigos de ferragens, alumínios, plásticos, e demais produtos que não sejam
de gênero alimentício, em especial vindas de outros Municípios/ou Estado,
como medida de prevenção de disseminação do COVID-19.
Art. 2º - O exercício da atividade dos feirantes no Município somente
será permitido em local previamente definido, devendo os feirantes ficar
distante um dos outros.
Art. 3º - O descumprimento do disposto neste Decreto ocasionará na
cassação do alvará, licença ou permissão de funcionamento, sem prejuízo de
outras penalidades administrativas, cíveis e criminais previstas em Lei.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua
assinatura, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 25 de Fevereiro
de 2021.

Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal
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