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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 90/2021, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre o retorno gradual dos feirantes na
Feira Livre do Município de Paripiranga-BA e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições contidas
na Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO que o Município de Paripiranga iniciou a implementação de
medidas administrativas visando garantir a segurança, higiene, regularização e
organização da Feira Livre de Paripiranga, especialmente, no retorno de todos
os feirantes às atividades comerciais e de serviços, ainda, em contexto de
pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO que é de suma importância a organização do espaço da
Feira Livre, bem como para adoção de medidas sanitárias de prevenção, que o
retorno dos feirantes locais e externos se dê de forma escalonada;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 88/2021, de 15 de
outubro de 2021 cujo teor “convoca todos os feirantes que exercem atividades
comerciais e de serviços na Feira Livre do Município de Paripiranga a
realizarem o recadastramento no Departamento Municipal de Tributos”.
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizado o retorno das atividades comerciais e de serviços na
Feira Livre do Município de Paripiranga, conforme recadastramento realizado
no Departamento Municipal de Tributos, de modo gradual e escalonado, na
forma do cronograma a seguir:
I - Dia 29/10: retornam às atividades todos os feirantes recadastrados
residentes no Município de Paripiranga;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CU7FN7MBXGXDHUBRK95TIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Paripiranga

Terça-feira
26 de Outubro de 2021
3 - Ano - Nº 2263

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
II – Dia 05/11: além dos feirantes indicados no inciso anterior, retornam às
atividades os feirantes recadastrados residentes em outros municípios que
comercializem frutas e verduras;
III – Dia 12/11: retornam às atividades todos os feirantes recadastrados,
independentemente do município de residência ou do segmento em que atuem.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga, em 26 de outubro de 2021.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CU7FN7MBXGXDHUBRK95TIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

