
 
 
 
 

Município de Itapicuru 
Prefeitura Municipal de Itapicuru 

Gabinete do Prefeito 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 26, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

Dispõe sobre a venda de fogos de artifício na feira 
livre do município de Itapicuru/BA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, concedidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente, e,  

CONSIDERANDO o aumento das vendas de fogos de artifício no mês de junho onde se 
comemora o São João e o São Pedro, inclusive, tradicionalmente dentro da Feira Livre existe a 
chamada Feira dos Fogos; 

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas 
por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta 
do Município, dos comerciantes e de cidadãos; 

CONSIDERANDO a inviabilidade de manter a venda de fogos de artifício no mesmo local 
onde são comercializados os gêneros alimentícios (frutas, verduras, hortaliças, cereais, etc.) na 
Feira Livre do Município de Itapicuru; 

CONSIDERANDO que o Município de Itapicuru deve zelar pela segurança, bem como pela 
saúde e integridade física de todos aqueles que frequentam a Feira Livre; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Todos os feirantes que comercializam fogos de artifício na Feira Livre de 
Itapicuru deverão montar suas barracas, bancas, e similares na Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, na área em frente a Tio Chico. 

Art. 2º Tal determinação valerá para as Feiras Livres dos dias 17 e 24 de junho de 
2022. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º. Publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 13 de junho de 2022. 

 

 

 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 
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