ESTADO DA BAKU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Pra^a Izidro Viana,38, Centra, CEP46765-000 - CNPJ: 13.675.681/OOOl-JO

DECRETO N° 143/2021, de 2 de Mar^o de 2021,
Estabelece, em Car^ter Extraordinario,
Restrifdes ^ Feira Livre Local como
Medida de Enfrentamenlo k Covid-19 no
A

Ambito do Mxinicfpio De PiatS - BA,em
eslriia sintonia com o Decreto Estadual

n° 20.259 dc 28 de Fcvereiro de 2021, e
da ouiras providencias.

0 PREFEITO DO MUNICfPIO DE PIATA, no uso das suas
atribiii9oes legais, previstas no artigo 136, V,da Lei Organica Municipal,
CONSIDERANDO a publicafao do Decreto do Poder Executivo do

Estado da Baliia n" 20.259 de 28 de Fevereiro de 2021, o qua! delerminou a restri9ao de
locomo9ao notuma, vedados a qualquer indivi'duo a permanencia e o transito em vias,
equipamentos, locais e pra9as publicas, das 20h as 05h, de 01 de mar90 ate 08 de mar9o
de 2021, em todo o territorio do Estado da Bahia, em conformidade com as condi96es
estabelecidas nos respeclivos Decretos Municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de ap]ica9ao do Decreto do Poder

Executivo do Estado da Bahia n® 20.259 de 28 de Fevereiro de 2021, levando-se era
considera9ao as especificidades e o interesse publico do Municipio de PiatI;
CONSIDERANDO a grave situa9ao da disseminaqBlo do coronavfrus
(COVlD-19) no Municipio de PiatS:
DECRETA

Art. 1°. EstS autorizada a realiza95o da feira livre local, no Municipio de PiatS e nos seus
distritos e povoados,respeitando-se as restri95es dispostas no Decreto Estadual n® 20.259
de 28 de Fevereiro de 2021.

Art. 2®. A realizagao da feira livre do Municipio, nos dias 05,06,07,08, 12, 13,14 e 15
de Mar90 de 2021,estara limitada apenas ao coradrcio de produtos do genero alimenticio.

ParSgrafo unico. Estd expressamente proibido, nos dias previstos no caput deste artigo,
0 com^rcio de roupas, acessorios, artigos de decora9ao e outros produtos que n3o sejam
do genero alimenticio, na feira livre do Municipio.
Art.3®. Duranle os dias previstos no art. 2° deste Decreto,a realiza93o da feira livre flcard
restrita apenas aos comerclantes do Municipio de Piata, sendo vedado o comercio
realizado per pessoas de outros Municipios.
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Art. 4®. Este Decreto enlra em vigor na data da sua publica95o, cessando os seus efeitos
no dia 15 de Mar?o de 2021.

Art. 5°. A Secretaria da Seguranfa Publica do Eslado da Bahia, atraves da PoHcia Militar

da Bahia e da Policia Civil, apolard as medidas necess^las adotadas no Munici'pio,
conforme expressamente determinado pelo Decreto Estadual n° 20.259 de 28 de
Fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIATA-BA, Estado da Bahia,
dois de mar^o de dois mi! e vintc e um.

pO33ANT0S AZEVEDO
feito Municipal

