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PORTARIA Nº 016/2021 

 
  

Dispõe sobre a antecipação da Feira Livre do 
dia 02 de julho 2021, e dá outras 
providências. 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições conferidas por Lei, e de acordo com a Lei Orgânica do Municípal, e  
 
CONSIDERANDO as inúmeras solicitações efetivadas pelos feirantes em geral; 
  
CONSIDERANDO, também, que o dia 02 de julho de 2021 em que ocorreria a feira 
livre coincidirá com o feriado estadual relativo a Independência do Brasil na Bahia; 
 
CONSIDERANDO, ainda, os possíveis transtornos a que os consumidores urbanos e 
rurais estarão expostos em razão do fechamento de bancos, órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais; e  
 
CONSIDERANDO, finalmente, o impacto financeiro, caso a feira seja realizada no 
dias 02 de julho 2021, 
  
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Fica alterada para o dia 1º de julho de 2021, a realização da feira livre do 
município de Condeúba(BA), que ocorreria no dia 02 de julho de 2021. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(Ba), 29 de junho de 2021. 
 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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