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PORTARIA SAÚDE Nº 126/2019, 
DE 21 DE MARÇO DE 2019. 

 
 
“Dispõe sobre a proibição do comércio de carnes 
na área da Feira Livre do Município.” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, junto com O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PINDAÍ, no uso de suas atribuições e em conformidade com a 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Estatuto do Servidor Público 
Municipal de Pindaí e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em fiscalizar e 
estabelecer regras para o comércio de alimentos, visando, sobretudo, resguardar a 
qualidade do que é oferecido e a saúde dos munícipes; 
 
CONSIDERANDO que o comércio de carne deve ser submetido a um rígido controle 
de inspeção e fiscalização;  
 
CONSIDERANDO que a oferta de carne na feira livre de Pindaí não atende aos 
requisitos de assepsia e refrigeração adequada, o que podem ocasionar em rápida 
deterioração e contaminação; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimentos comerciais do tipo açougue 
somente funcionarem com alvará sanitário, em prol de resguardar a saúde pública; 
 
CONSIDERANDO que o comércio de carne ocorre adequadamente nos boxes do 
Mercado Municipal Juarez Tudes Novato, 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º. O comércio de carne na feira de Pindaí deve restringir-se aos boxes do 
Mercado Municipal Juarez Tudes Novato, não sendo possível a comercialização no 
âmbito da feira-livre.   
 
Art. 2º. Com fundamento na auto-executoriedade e poder de polícia fica permitida a 
apreensão dos alimentos comercializados em desatendimento ao art. 1º, além da 
aplicação das demais penalidades previstas em Lei. 
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Art. 4º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, em 21 de março de 2019.  
 

 

  

 

 

 


