
 
 
 

 
PORTARIA Nº 01/2020 

 
Dispõe, no âmbito da Autarquia a Municipal de 
Abastecimento, as condições de funcionamento 
das feiras livres e mercados municipais, na 
forma preconizada pelo Decreto Municipal nº 
278/2020, art. 28, § 2º, com redação dada pelo 
Decreto Municipal nº 281/2020 na forma que 
indica.  

 
 
 

O DIRETOR EXECUTIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, Agnaldo 

dos Santos Meira, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração indireta do 

Município de Juazeiro, Bahia, no uso de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 281/2020 promoveu alteração no Decreto nº 

278/2020, para permitir o funcionamento dos mercados Joca de Souza Oliveira e Arnaldo Vieira, 

e das feiras livres dos bairros João Paulo II, Castelo Branco, Piranga II e a feira de orgânicos que 

funciona no centro de Juazeiro, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica determinado o remanejamento dos feirantes que comercializam verduras, frutas, 

peixe, carne, tempero seco, além de qualquer produto de origem vegetal e animal, inclusive seus 

derivados, no mercado Joca de Souza Oliveira, para a área localizada à frente do Estádio Adauto 

Moraes. 

 

Art.  2º - As barracas que fornecem lanches e alimentação em geral, tais como pastel, tapioca e 

caldo de cana, somente poderão funcionar como delivery.  

 

Art. 3º - Será obrigatório nas feiras livres dos bairros João Paulo II, Castelo Branco, Piranga II e a 

feira de orgânicos que funciona no centro de Juazeiro, além dos mercados Joca de Souza Oliveira, 

Arnaldo Vieira e Popular, o uso constante de máscara, álcool gel, limitação do número de 

atendimentos simultâneos, com distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas e 1 (um) metro 

entre barracas e equipamentos. 

Art. 4º - No âmbito do mercado Popular somente será permitido a comercialização de verduras, 

frutas, peixe, carne, tempero seco, além de qualquer produto de origem vegetal e animal, 

inclusive seus derivados. 



Art. 5º - Após o período da Semana Santa os mercados Joca de Souza Oliveira e Popular 

funcionarão em dias alterados entre si. 

Art. 6º - Após a Semana Santa o Mercado Arnaldo Vieira funcionará somente às sextas-feiras e 

nos sábados. 

Art. 7º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com abertura ao público a partir 

do dia 03 de abril de 2020. 

GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO, em 31 de março de 2020. 

 

Agnaldo dos Santos Meira 

Diretor Executivo da AMA  

 


