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Livramento de Nossa Senhora

Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 150/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre suspensão de feiras livres
no Município de Livramento de Nossa
Senhora, a fim de evitar a proliferação
do novo coronavírus, causador da
COVID-19, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições conferidas pelo o art. 82, inciso VII, da Lei Orgânica do
Município e pela Legislação Federal:
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a ascendência dos casos ativos e a
transmissibilidade das cepas identificadas no Estado da Bahia;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas as feiras livres, do dia 27 de fevereiro de 2021, na Sede do
Município e do dia 28 de fevereiro de 2021, no Distrito de Itanagé, a fim de evitar a proliferação
do novo coronavírus, causador da COVID-19, tendo em vista a grande circulação/aglomeração
de pessoas, sobretudo idosos e demais grupos de risco.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Livramento de Nossa Senhora, Gabinete do Prefeito, em 26 de fevereiro de 2021.
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