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Prefeitura Municipal de 
Jeremoabo publica: 

 
 
• Decreto N.º 029/2020 - Dispõe sobre a revogação de artigos do Decreto 

Municipal nº 28 de 24 de Março de 2020, que dispunham sobre o 
funcionamento da feira-livre e comércio; e dá outras providências. 
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DECRETO N.º 029/2020. 

“Dispõe sobre a revogação de artigos do Decreto 
Municipal nº 28 de 24 de Março de 2020, que 
dispunham sobre o funcionamento da feira-livre e 
comércio; e dá outras providências."  
 
      

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Ficam revogados o inciso II do art. 1º e os arts. 2º e 3º, 

todos do Decreto Municipal n.º 28, de 24 de março de 2020, 

mantendo-se inalterado o horário de funcionamento da feira-livre, 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município 

de Jeremoabo. 

 

Art. 2º Estabelece medidas para o funcionamento da feira-livre, do 

comércio, de indústrias e dos prestadores de serviços no Município: 

 

I – Deverá haver o controle de acesso de pessoas, limitando a 

quantidade de clientes no interior do estabelecimento; 

II - Que seja disponibilizado álcool em gel 70% e/ou produtos 

similares de esterilização, de maneira acessível e visível, para 

utilização pelos consumidores;     

III - Que as bancas e barracas na feira livre mantenham higienização 

de todo o ambiente; e, sejam alocadas a uma distância mínima de 2 

(dois) metros entre uma e outra; 
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IV - Que os bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência 

dos postos de combustíveis somente poderão funcionar por meio de 

serviço delivery (entrega em domicílio). 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de março de 2020.         

 

 

 

 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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