
 

 

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

  

PORTARIA N° 01/2020 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 

AMBIENTE 

  

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao coronavirus 

previstas pelo Decreto nº 48.832, de 19 de março de 2020 do estado de Pernambuco e 

Decreto Municipal e 013/2020; 

  

CONSIDERANDO as recomendações das autoridades sanitárias do País, Estado e do Município 

de se buscar diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a disseminação do 

coronavírus no município; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento constante pelo poder público e a adoção de 

providências para prevenir e preservar a população; 

  

CONSIDERANDO que medidas similares têm-se mostrado eficazes e vêm sendo adotadas em 

outros municípios, para enfrentamento do coronavírus diante do cenário atual. 

  

RESOVE: 

  

Art. 1º Fica determinado que a Feira livre no âmbito do município de Brejo da Madre de Deus-

PE passa a se adequar ao esforço coletivo de prevenção a infecção do coronavirus (COVID-19), 

da seguinte forma: 

  

I- As autorizações de funcionamento destina-se apenas aos bancos de gêneros alimentícios, 

ficando suspenso o funcionamento de qualquer outro tipo de mercadoria; 

  

II- Aos feirantes que comercializem os produtos permitidos, devem montar seus pontos de 

venda (bancos) mantendo uma distância mínima de 2 (dois) metros uns dos outros; 



  

III – Pessoas idosas ou que se enquadrem em grupo de risco devem evitar ir a feira; 

  

IV – Ficam suspensas todas as feiras no município que não sejam nos dias: sexta no distrito de 

Fazenda Nova, sábado Brejo Sede e Domingo em São Domingos; 

  

V – Fica determinado o funcionamento das feiras até as 14 horas; 

  

VI – Fica suspenso feiras de animais eventos agropecuários no município, pelo período de 30 

(trinta) dias, a contar da data de sua publicação desta portaria. 

  

VII – As medidas impostas estarão sujeitas a fiscalização constante por parte do poder público 

municipal, aplicando as sanções administrativas cabíveis para aqueles que às descumprirem.   

  

Art. 2º As medidas determinadas nesta portaria poderão ser revogadas a depender da 

necessidade do serviço público. 

 

Art. 3º Estas medidas administrativas poderão a qualquer momento, sofrer todos os reajustes 

necessários, como até suspensão total, em caso de avanço do contágio e outros eventos 

relacionados ao enfrentamento ao COVID-19. 

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data sua publicação. 

  

Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Brejo da Madre de Deus, 

21 de março do ano de 2020. 

  

  

HILÁRIO PAULO DA SILVA 

PREFEITO 

  

SEVERINO BATISTA DE AGUIAR FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 


