
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2543/2019.

“Dispõe  sobre  criação  da  Feira
Livre  dos  Pequenos  Produtores
Rurais  e  Associações  no
Município  de  Nioaque/MS,  e  dá
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições
legais,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e,  Ele  sanciona  a
seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no Município de
Nioaque/MS, a “Feira Livre dos Pequenos Produtores Rurais e Associações.”

 
Parágrafo único.   A Feira Livre têm por finalidade a exposição e

venda  de  produtos  diretos  do  produtor  ao  consumidor,  sejam  eles
alimentos ou não, em local público e aberto.

Art. 2º. A Feira Livre de que trata o artigo anterior destina-se à
venda, exclusivamente a varejo,  de produtos hortifrutigranjeiros  (frutas,
legumes, verduras,  produtos de lavouras e os seus subprodutos, naturais
e artesanatos.

Parágrafo  único.  Permite-se  a  atuação  no  recinto  da  feira,  de
comércio de comestíveis alimentícios, tais como: pastéis, espetinhos, arroz
carreteiro,  pratos  feitos,  lanches,  pizzas,  doces,  sucos,  refrigerantes,
bebidas alcoólicas somente em lata.

Art.  3º. As  mercadorias  permitidas  para  comércio  na  Feira  do
Produtor classificam-se em:

I. “In Natura” - hortifrutigranjeiros;
II. Alimentícios - frios, doces, compotas, temperos, peixes, cereais,

queijo,  frituras  em  geral,  lanches,  sucos,  ervas  medicinais  e
condimentares, pães, biscoitos, e carne-de-sol, frango caipira, mel e etc.

III. Naturais – flores cortadas, flores naturais, xaxim, terra vegetal,
sementes, adubos domésticos orgânicos.

IV. Artesanais -  produtos  confeccionados  manualmente,  com
produção de peças únicas ou em pequena tiragem, sem as características
de produção industrial, em série indígenas e tradicionais.

Parágrafo  único. Os  produtos  de  origem  animal,  como  peixes,
mel, ovos, derivados de leite e cárneos deverão ser comercializados em
acondicionamento de gelo ou outro equipamento refrigerador, em perfeito
estado de funcionamento e com prévia autorização do Serviço Municipal
de Inspeção SIM e vigilância  sanitária  municipal  vinculada à Secretaria
Municipal de Saúde. 
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Art. 4º.  Os feirantes são isentos de quaisquer tributos previstos
em  Lei  Municipal,  ficando,  porém,  obrigados  a  realizar  cadastramento
prévio na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Econômico.

§  1º.  O  cadastramento  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Rural  e Econômico,  terá validade de 1 (um) ano.  Sua
renovação deverá ser solicitada ao órgão de competência com 30 (trinta)
dias de antecedência, a contar da data de seu vencimento, e deverão ser
apresentados à Prefeitura Municipal de Nioaque/MS, para os devidos fins.

Art. 5º.  A Prefeitura Municipal fixa como local de funcionamento
da feira livre, o trecho da Rua Zeno Resstel, compreendido entre a Av. XV
de Novembro e Rua Quintino Bocaiuva.

 
Art. 6º.  A feira livre funcionará aos sábados compreendidos entre

os 10 primeiros dias do mês, no horário de 18 (dezoito) às 23 (vinte e três)
horas,  podendo,  no entanto,  a critério  do Executivo,  designar-se outros
dias e horários.

Art. 7º. O feirante fica obrigado a colocar plaquetas com preços
explícitos  e visíveis  nas mercadorias  a serem vendidas,  equiparando-as
em  R$/Kg, R$/maço. R$/dúzia, R$/unidade, etc;

Art.  8º.  Nos  dias  de  funcionamento  da  feira,  fica  proibida  a
comercialização de produtos  em qualquer ponto da cidade,  ressalvado,
todavia, o caso de comerciante estabelecido.

Art.  9º. Os  produtos  que  figurarem  na  feira  só  poderão  ser
vendidos em outro local, se o feirante ou ambulante pagar o imposto de
licença  de  comércio  nos  termos  da  legislação  em  vigor,  fora  de
funcionamento da feira.

Art. 10º. Produtos vindos de outros municípios, somente poderão
ser comercializados na feira se não houver produção similar no Município,
mediante  pagamento  de  taxa  especial  (alvará)  e  após  receberem
aprovação  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural  responsável  pelo
cadastro, antecipadamente.

Parágrafo único. Caracterizam-se como produtos sem similar no
município:  Repolho,  Couve  Flor,  Tomate,  Abobrinha,  Chuchu,  Cenoura,
Pepino, Pimentão, alface, Vagem, Nabo, Couve Manteiga, Abóbora, etc...

Art. 11. Os pontos de localização de cada feirante serão fixados e
devidamente  respeitados,  ficando  os  respectivos  feirantes  obrigados  a
procederem à retirada de suas mercadorias  30 (trinta)  minutos após o
horário de término do funcionamento da feira.
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Art.  12.  As  mercadorias  adquiridas  nas  feiras  não  poderão  ser
revendidas no seu recinto, tampouco depositadas nas vias públicas.

Art.  13.  Depois  de  descarregados,  os  veículos  deverão  ser
imediatamente retirados para outro local, a fim de se evitarem acidentes
ou prejudicar o trânsito no recinto da feira.

Art. 14. Não é permitido aos feirantes abandonarem no recinto da
feira as mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja sobra
terá de ser imediatamente recolhida.

Art. 15. Poderão os feirantes, caso assim o desejarem, retirar as
suas mercadorias do recinto da feira, antes mesmo do término do horário
de seu funcionamento.

Art.  16. Terminada  a  feira,  a  Prefeitura  Municipal  procederá  a
limpeza da área recém desocupada, o que deverá ser feito no prazo mais
curto possível.

Art. 17.  Não é permitida a permanência ou o trânsito de veículos,
ciclistas  e  animais  no  recinto  da  feira  durante  o  horário  de  seu
funcionamento,  cabendo  ao  Fiscal  responsável  pela  feira  tomar  as
medidas que julgar cabíveis para a retirada deles.

§  1º.  Será  permitido  uso  de  animais  guias  desde  que  haja
incapacidade de locomoção pelo indivíduo. 

Art.  18. Para  as  instalações  das  barracas,  na  feira  municipal,
deverão os feirantes obedecer aos seguintes critérios:

a) as barracas deverão ser dispostas em alinhamento, de modo a
ficar uma via de trânsito no centro, e terão sua frente voltada para esta
via;

b) a distribuição das barracas será feita segundo critério adotado
pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Rural,  constando  a
disposição das barracas conforme os produtos a serem comercializados,
ressalvados  as  barracas  para  venda  de  pescados  que  deverão  ser
instaladas em grupo ou grupos;

c)  as  barracas  obedecerão  a  um  tipo  padrão,  devendo  ser
desmontáveis, de acordo com modelo oficial da Prefeitura;

d)  o  feirante é  obrigado a  conservar  a  sua  barraca  em perfeito
estado de conservação e higiene.

e) Cada feirante devera dispor no local de cestos de lixo com sacos
plásticos e caso haja necessidade em função do produto a ser oferecido,
fornecer mesas e cadeiras para os consumidores.

   f) as barracas deverão ser identificadas com o nome do feirante ou
da associação, utilizando faixa ou cartaz padrão, a ser definido pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural.
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Art. 19. Ficará  sob a responsabilidade exclusiva da prefeitura  a
instalação  de  barracas  na  feira  municipal,  que  obedecera  às  normas
constantes do respectivo regulamento.

Art. 20. Ficam estabelecidas as seguintes categorias de feirantes:
I - Categoria “A“ – Vendedor de produtos de origem animal;
II - Categoria “B” – Vendedor de alimentícios processados;
III -Categoria “C” – Vendedor de Produtos Hortigranjeiros e naturais;
IV - Categoria “D” – Artesão.

§ 1º -  O feirante ficará obrigado a estabelecer sua barraca pelo
menos 3 (três) vezes num período de 90 (Noventa) dias consecutivos, sob
pena de cancelamento de sua  matrícula,  para  a  categoria  de  Produtor
Rural.

§ 2º - O fiscal da Prefeitura Municipal fará constar, em livro próprio,
a frequência do feirante.

Art. 21.  Na disciplina interna da feira, ter-se-á em vista:
I – a manutenção da ordem e do asseio;
II – o equilíbrio no seu provisionamento, obedecendo a uma 

regularidade;
III – a proteção aos feirantes e consumidores contra as manobras

prejudiciais aos seus interesses.

Art.  22. Fica,  inicialmente,  fixado  em  30  (trinta)  o  número  de
barracas da Feira Livre, podendo, entretanto, ser ampliado através de ato
do Poder Executivo.

Parágrafo único. Fica fixado em 40% (quarenta por cento) o número
de barracas para utilização na categoria (C),  30% (trinta por cento) na
Categoria (A), 20% (vinte por cento) para Categoria (B), e 10% (dez por
cento) para categoria (D).

Art.  23. O  cadastramento  do  feirante  será  feita  mediante  a
apresentação dos seguintes documentos:

I. Nome, endereço, RG e CPF ou CNPJ;
II. Categoria de atividade na qual deseja participar;
III. Categoria de comércio e produtos a serem comercializados;
IV.  Licença  sanitária,  expedida  pela  Vigilância  vinculada  a

Secretaria Municipal de Saúde, para o comércio de produtos alimentícios;
V. Licença do serviço de Inspeção Municipal vinculado à Secretaria

Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Rural,  para  o  comercio  de
produtos de origem animal.

VI. Foto 3 x 4.
VII. Comprovação de endereço.
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Art.  24.  Fica terminantemente proibida aos feirantes a venda de
(suínos, caprinos  bovinos, aves e etc.) abatidos, todos derivados de leite,
mel,  como também os  seus  produtos  e  subprodutos  sem que  estejam
devidamente inspecionado pelo SIM serviço de inspeção municipal  com
selo de Liberação.

Art.  25.  O  Cadastro  será  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico e Rural podendo, a qualquer tempo e desde
que haja motivo justo, ser cancelada pela mesma.

Art. 26. Cada feirante não poderá ter mais de uma barraca.

Art. 27. Não é permitida aos feirantes classificados nas categorias
acima a comercialização de produtos além dos relacionados.

Art. 28. Somente serão permitidas as transferências de barracas,
nos seguintes casos:

I - por morte do feirante, para o nome do herdeiro legal, desde que
requeira até 90 (noventa) dias, a contar da data do óbito;

II  -  por  doença  infecto-contagiosa  ou  incapacidade  física  do
feirante, devidamente provadas, para o nome do cônjuge ou filho, desde
que requeira até 90 (noventa) dias, a contar da data do atestado médico
respectivo.

Art. 29. O cadastro será cancelado, quando constatada a prática
das seguintes infrações:

I - venda de mercadorias deterioradas;
II - cobrança superior aos valores fixados nas plaquetas;
III - fraude nos preços, medidas ou balanças;
IV - comportamento que atente contra a integridade física ou 

moral;
V - permissão de atividades por pessoas não credenciadas;
VI - transgressão de natureza grave das disposições constantes 

desta Lei.

Art.  30.  A  manutenção  da  ordem  e  da  disciplina,  bem como  a
segurança no expediente da feira, estará a cargo da Polícia Militar, a qual
deverá ser solicitada pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 31. O quilograma será a medida preferencial adotada na feira,
ficando a cargo da Prefeitura Municipal a aferição de pesos e medidas,
quando julgar necessária.

Art.  32.  Haverá  durante  todo  o  horário  da  feira  um  fiscal  da
Prefeitura Municipal a fim de observar e fazer observar as disposições da
presente Lei.
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Parágrafo único.  Ao fiscal caberá manter rigorosa fiscalização no
que  se  refere  à  higiene,  examinar  os  produtos  expostos  à  venda,
mandando retirar os que julgarem impróprios ao consumo, sem prejuízo
de  outras  sanções  previstas  em  Lei,  ficando,  ainda,  responsável  pela
elaboração do relatório das ocorrências verificadas no recinto da feira, o
que será feito  em livro  próprio,  que ficará sob a  guarda  da  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural.

.
Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Nioaque/MS, 03 de setembro de 2019.

Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
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