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Antônio Gonçalves publica:
• Decreto Nº 062/2020 de 29 de Maio de 2020 - “Dispõe Sobre o
Cancelamento da Suspensão da Feira Livre no dia 01.06.2020 e
Suspende a Realização da Feira Livre no Dia 08.06.2020, no Âmbito
Município de Antonio Gonçalves - Bahia e dá Outras Providências.”
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Antônio Gonçalves

Decretos
ESTAD
DO DA BAHIA
B
PREFEIITURA MUNICIP
M
PAL DE ANTON
NIO GON
NÇALVES
DECR
RETO Nº 062/2020
De 29
9 de Maio de
d 2020

“Dispõe so
obre o ca
ancelamen
nto da sus
spensão
d feira liv
da
vre no dia
a 01.06.20
020 e suspende a
re
ealização da feira livre no d
dia 08.06.2
2020, no
âmbito mu
unicípio de
e ANTONIO GONCA
ALVES B
Bahia
e dá outras prrovidência
as.”

O PRE
EFEITO MUNICIPAL
L DE ANTO
ONIO GONCALVES
S – ESTAD
DO DA BA
AHIA, no
uso de
e suas atrribuições le
egais, con
nferidas pe
ela Lei Orrgânica do
o Município
o, e nos
termos da lei fede
eral nº 13.979/2020; da Portariia Intermin
nisterial MJJ/MS nº 05
5/2020; e,
da Porttaria MS/G
GM nº356, de 11 de março
m
de 2020,
2
CONSIIDERANDO
O o Decre
eto municip
pal nº. 20, de 19 de março de
e 2020 e o Decreto
municip
pal nº 60, de 27 de maio
m
de 20
020, que dispõem
d
so
obre as me
edidas tem
mporárias
de prevvenção e controle
c
pa
ara enfrenttamento do
o COVID-1
19 no âmbito do mun
nicípio de
ANTON
NIO GONC
CALVES e ainda a Le
ei Estadual nº. 14.261, de 29 de Abril de 2020;
CONSIIDERANDO
O que o Ministério da Saúde
e informou
u a existê
ência de casos
c
de
transmissão com
munitária em
m todo terrritório nac
cional, o qu
ue reforça a necess
sidade de
rígidas medidas preventivas
p
s para evittar o contágio;
O que não
o há necesssidade de estocar produtos e sim de inc
centivar o
CONSIIDERANDO
consum
mo conscie
ente, pensa
ando semp
pre na cole
etividade;
CONSIIDERANDO
O que co
ondicionar o fornecimento de produto ou de se
erviço ao
fornecimento de outro pro
oduto ou serviço,
s
be
em como,, a limitess quantitativos, em
épocass de crise
e (justa causa),
c
de
e modo que
q
a po
opulação n
não deixe
e de ser
devidam
mente ab
bastecida, evitando-se, assim, o pre
ejuízo da
a coletivid
dade de
consum
midores, nã
ão se enqu
uadra na vedação pre
evista no inciso I, do art. 39 do
o CDC;
CONSIIDERANDO
O a nece
essidade de
d dar efe
etividade às
à medida
as de saú
úde para
respostta à pan
ndemia de corona
avírus (CO
OVID-19), previstass na Porrtaria nº
356/GM
M/MS, de 11
1 de marçço de 2020
0;
CONSIIDERANDO
O que a Associação
A
o Médica Brasileira
B
(A
AMB) reco
omenda su
uspensão
do aten
ndimento ambulatoria
a
al eletivo em
e todo o país;
p
CONSIIDERANDO
O que o não
n
cumprrimento da
as medidas estabele
ecidas no presente
decreto
o será cara
acterizado como infrração à leg
gislação municipal
m
e sujeitará o infrator
às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, aquelas previstas n
na Lei Estadual nº.
PraçaEduardo
oPintoGuirrra,Sn–Centtro–Antonio
oGonçalves––BA
Cep.:44.780
0000–Tel.:743547272
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ESTAD
DO DA BAHIA
B
PREFEIITURA MUNICIP
M
PAL DE ANTON
NIO GON
NÇALVES
14.261, de 29 de
d Abril de
d 2020 e no que
e couber, a cassaçção de lic
cença de
funcion
namento, nos
n termoss do Decretto Municipal nº 20/20
020;
CONSIIDERANDO
O que até
é a prese
ente data não foi co
onfirmado nenhum caso de
coronavírus no âmbito de
este município e a necessid
dade de m
manutençã
ão dessa
condiçã
ão positiva
a;
CONSIIDERANDO
O que o descump
primento das
d
medid
das imposstas pelos
s órgãos
público
os com o escopo
e
de evitar a disseminaç
d
ção do corronavírus ((COVID-19
9) podem
inserir o agente na
n prática dos crime
es previstos nos artig
gos 268 e 330 do De
ecreto-lei
nº 2.84
48, de 7 de dezem
mbro de 1940, de forma
f
permanente, enquanto durar a
negativva, nos te
ermos da Portaria Interministe
erial MJ/M
MS nº 05/2
2020, do Governo
Federa
al;
DECRE
ETA:
Art. 1º - Fica revo
ogado o in
nciso I, do Art. 3º do Decreto nº
n 60/2020, de 27 de
e maio de
2020 e mantida a realização da feira na sede e no interiorr do município no pró
óximo dia
2020.
01.06.2
Art. 2ºº - Fica suspensa
s
ação da fe
eira livre na sede e no interior do
a realiza
municíípio no próximo dia
a 08.06.202
20.
Art. 3º - Ficam mantidas
m
to
odas as de
emais dispo
osições prrevistas no
o Decreto Municipal
M
nº. 060
0/2020, de 27 de maio de 2020.
Art. 4º – Este De
ecreto enttra em vigor na data
a de sua publicação
p
o, revogando-se as
disposições em contrário.
c
Gabine
ete do PreffeitoMunicipal de Anttônio Gonç
çalves-Na, 29 de Maiio de 2020
0.

Roberto Carlos Da
antas Lima
a
Pre
efeito Muniicipal
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