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DscRero Muurcrpel

Ne

09, oe 10 or MAReo oe2O2L.
DecRrrn A MoDtFtcAqAo oo DtA DE nralrzagAo DE
LrvREs

FETRAS

No Arvgrro oo Murrtictpro oe VeRrrrures-PE, EM vIRTUDE

EuEncErucn DE Sn0oe PuaLrce DE rwpoRrArucrR
DEcoRRENTE

oo Conorunvinus (COVID-L9),

O Pnererro oo

DA

tNTERNACIoNAL

e oA ourRRs pRovroErucrRs.

Mururcipto DE VeRrrrures-PE,

no uso de

suas

atribuig6es que lhes s6o conferidas pela ConstituigSo Federal, pela ConstituigSo do
Estado de Pernambuco e pela Lei Org6nica Municipal,

que no Estado de Pernambuco foi declarada e
reconhecida situagSo de calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco - ALEPE por meio do Decreto Legislativo ne 9 de 24 de margo de 2OZO,
ratificada Decreto Legislativo ns i"95 de 14 deJaneiro de202L, pelas mesmas raz6es;
ConsroeRenDo

CorusroeRaruoo

o

Decreto Estadual Ne 49.959,

de 16 de

dezembro de 2020 que "mantdm a declaragdo de situogdo anormol, corqcterizada
como'Estado de Colamidade P(tblica', no dmbito do Estado de pernambuco, em virtude
do emerg€ncia de sa0de pibtica de importdncio internocional decorrente do
coronovf rus."

a necessidade dar contitunidade is medidas de
enfrentamento ao Coronavfrus (COVID-19) previstas pelos Decretos Municipais ne
L312020 e posteriores que tratam do mesmo assunto, bem como o Decreto
Estadual
ne 48'833, de 20 de margo de 2020 e posteriores, em especial alusivo ao Decreto
Estadual n's 50'346, de 01 de Margo de 2O2L que enrigesse as medidas de combate
ao
corusroenaruDo

vIrus;

corusroralruDo, por fim, a necessidade de endurecimento das
normas e medidas visando combater o virus, adequando-se para a aplicagio
integral

do Decreto Estadual que possui igual desiderato, voltado ao enfrentamento da
pandemia decorrente do novo Coronavlrus (COVID-19),

Art. le Fica alterado, enquanto perdurar a pandemia ins
para
o dia
realizagio da Feira livre no municlpio de Vertentes-PE, passan
rea lizada todas sextas-feiras.
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Art. 2s Este Decreto entrard em vigor no dia 12 de Margo
2OZt, revoga ndo-se

d

isposigOes contrd
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