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PRINGIPIO DA PUBLICIDADE
ArL37 caput CF,88

LEI N'. I,879 DE 29 DE ÁBRIL DE 2019.

*DISPÔE SOBRE A REGULAMENTAçÃO E

FUNCIONAMENTO DA "FEIR,A LIVRE DO

PRODUTOR RURAL', NA SEDE E NOS BAIRROS

DO MUNtCiPIO DE JÀCIARÂ.,

P inaldeT

Este documento fora aftxado
no muralda preíeitura

w,§:,Iu
Peíúaí|ecêía

O Prcfeito MuniciPal de Jaciara'MT, ABDULABAR GALVIN MOHAMMAD' no u§o de suas

atibuiçôes leBais,

Art.l"'FicaoPodcrEx€cutivoaotorizadoacrisÍ,noMunicípiodeJgciara'a..FeiraLivredo

Art.2
varcjo, de fiutas,

obrigado apresentar

.'AFeiraLivrcclequctratâoaÍtigoantcriordestina.scàvenda,€xclusivamcntea

legumes, verduras' aves vivas, ovos' mel' Produtos d€ lavoura e os scus subprodutos'

Parágrafo único' Somcnte será Permitida a comercialização no recinto da fciro' mediante

prévia autorizaçâo do órgão compete e' de comeÍciantes caracteÍizâdos como ambulantes' anesãos'

vendedores de pescados e de produtos honifrurigÍânjeiÍos' desde que nào exista produçâo similar na base

territorial do municlpio de Jaciara'
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)
)
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Art. 3.. os feiÍantes Íicarão isentos de quaisquer úibutos previstos em L*i Municipal iicando'

poÉm, obrigados a Provar€m não só a sua condição de produtor rural' como também comprovaÍem que

ssus pÍodutos são produzidos na basc territorial do Municlpio de Jaciara'

§ lo. Constitucm documentos comprobatôrios:

a) Declaração dc Produtor Íüral' fomecida Pela Secrctaria de Estado da FazÊnda de

Mato Groso;

b) Atestado dc pÍodutor fomccido Pelâ §ecÍetaria MuniciPât da Agriculhrs c Mcio

Ambiente.

§ 2'No caso de produtos de origcm animal e seus subpÍodutos' o pÍodutor/comcrciante fica
-t
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FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores' aprovou e ele sanciona a seguinte lei;

Produtor Rural".
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a) Se o produto foÍ produzido e comercializado somente dentÍo dos limitcs do municfpio, fica

§ 3.. O ãtestado de produtor fomecido pela secretaria dâ AgricultuÍ8 e Meio Ambiente teú

validadc de 6 (seis) meses. Sua renovação deverá ser solicitâda ao órgão de compêtência c.m 30 (tÍinfa)

dios de antecedência, a contaf da data de seu Yencimento, devendo scr apÍesêntrdos à PrÊfei$ra

Municipal de Jaciara, para os devidos fins.

Art.40.APrefeituraMunicipalfixaráeditaldeterminandoolocaldcfirncionameodafeirâ

liwc de produtor rural.

Arü5..AfeiralivrcdcPÍodutorruralflrncionaráasqusrtasesextÂ'-fcirasnohoúriodc16

(dezesseis)às23(vinteetrês)hora§,Podêndo,noentanto,acritériodoExecütivo'scrdesignadooutros

dias e horários de firncionamento.

Aí.6".ofeiranteficaobrigadoacolocaÍplaquetascompreçosexplícitos(PÍeçoPorquilo,

üriilade, dúzia ou lote) e visÍveis nas mercadoria§ a serem comercializadas'

as seguintes dimensôes: 0,15 x 0,10 m

I
ArL 7'. Nos dias de funcionamento da feira liwe de produtor rural' fic8 proibida a

lização de produtos de origem hortifrutiSranjeiÍos em qualquer ponto da cidade' ressalvado'

o caso de comerciantes regülarments estabelecidos no comércio local

Aí. E . Os produtos que figurarem na feira liwe dc produtor rural sô poderão ser vendidos em

local que não o de funcionamcnlo dessa feira, se o feirante ou ambulante pagar o imposto de liccnça

nos termos da legislaçâo em vigor

pagamento de ta'(a especial e após receberem aprovaçào de pessoa designada pelo Prefeito

para verificar o bom estado do produto

Aí. lO. As áÍeas de comercialização serão previemente fixadas pelo tipo

comercializada c, os Pontos dc localização dc cada fcirante scrão pÍeviâmentc

FLS
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obrigado a aprcsentar o Sclo dc Inspcção Mrmicipal - SIM;

b) Se o produto for produzido fora dos Limites territoriâis do Município dc 
'aciara, 

o

produtor/comcrciante é obrigado a aPrese sÍ o SISE - Selo de lnsPcção Estadual - SISE

ou o Selo de Inspcçâo Federal - StF;

PrrÁgrrfo úrico' Fics estâbelecido que âs plâqueta§ Íefendas 1o capul devam tcr' no mínimo'
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distribuídos por sortcio realizado pela Associação dos Fcirantes dc Jaciara-AFENJA, devendo por estes

sereÍ observada e devidamcnte respeitada, ficando os respectivos fcirantca obrigados a procedeÍem à

retirada de seus prcdutoymercadorias, até 30 (trinta) minutos apôs o horário de término do

funcionamcnto da feira livÍe de produtoÍ rural.

Art. ll. Fica pÍoibido o uso, para qualquer fim, das árvores eúíentos nas vias pÚblicas onde

se localizarem as feiras, salvo o cstabelecimcnto de barracas debaixo das mesmas, a critério da Prcfeitura

Municipal.

Art'12.AsmercadoriasadquiridasnasfeirasliwesdepÍodutornrmlscdestinam

cxclUsivsrnentê para consumo próprio c/ou familiSr, Sendo Vedada sUA revcnda no SCU ÍCcinto e/OU nas

vias públicas deste município.

ArL 13. D€pois dc descarÍcgados os ptodutos hortiÊutigranjeiros, os vcículos c ânimais que os

transpoÍtaram deveúO Ser imediatamente Íetirados para outro local, a fim de se eütâÍ acidentes Ou

prejudicar o trânsito nas adjacências da feira.

Art. 14. Não scrá permitido aos feiÍantes abandonarem e/ou descaísrem no recinto da fein

liwe d€ produtor rural, as sobras de produtoslmercadorias que não tsnham sido comercializadas, cuja

sobra terá de ser imediatamente recolhida por estes.

Art. 15. PodeÍão os feirantcs, caso a§§im o desejarem, r€tiraÍ §eus Produtoí mcrcadorias do

rccinto dâ feiÍa liwe de produtor rural, antes mesmo do término do seu horário funcionamento, d€sde que

úo cause prcjuízo ao seu regular funcionamcnto.

Art. 16. TeÍminada a feira livre de produtor ÍuÍal, â PrefeituÍa Municipal procederÁ à limpeza

da árca rccém desocupada, o quc deverá ser feito no pram mai§ cuío possível'

Arü 18, A participaçgo de comerciantes (PÍodutorcs, atÍavessadores, etc.) oriundos dê outros

mmicípios,/regiões será permitida obedecendo aos seguintes crilérios:

a) Cadastro prévio perante a Secretaria Municipal de AgÍicultura e Meio Ambiente ê na

sccretaria de AdministÍação e Finanças;

b) Os produtos de origem animal e seus subprodutos oriundos de outros municípios só

poderão ser comercializados nas fciras sc tivercm o Selo de In§peçâo Estadual - SISEi

Página 3 de 7
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Art. lZ. Não será permitida a permanência ou o trânsito de veículos ou animais no Íecinto da

ícjra livre de produtor rural durante o horário de seu funcionamento, cabendo ao fiscal da Prcfeitura tomaÍ

es mcdidas qucjulgar cablvcis pan sua rctirada.
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c) Ess€s comerciantcs terão de rccolher previamente - e Por evento/Participação - uma taxa

cspccial junto a SccÍclaria dc Adminisração e Finanças'

ArL 19. Para as instalaçõcs das baracas, na feira livrc dc PÍodutor Íural' dcvêrão os ftirantcs

obedecer aos seguintes $itérios:

a) cspaço mÍnimo dc 1,5 (um e mêio) metros, uma da otfa' a fim dc pcrmitir a

passagcm dê público;

b) as barracas devuão ser dispostas em alinhamento às margens da via' dcvendo

sua frcnte ser voltada pâra o centÍo desta via, de modo a ficar uma via de

trânsito/circülação no centro da mcsma;

c) a distribuição das barracas seú êita obedecendo siste maticam€nte à ordem

numéricadeinscriçào,Íessalvâdasasbarracasparavcndadepescadosque

dever{o ser instaladas em gruPo ou gruPos, conforme estiPulado no art' l0;

d) O fêirante é obrigado a manteÍ a §ua banaca em perfeito csado de conscrvação c higicne

ÀrL 20. Ficsú sob a responsabilidade cxclusiva dos fcirântcs a instElação dc suas barracas na

de produtor rural, obedecidas as noÍmas constantes do respectivo rcgulamento' que será

o por Decreto do Poder Execurivo Municipal'

Arü 21. Ficam estabclecidas as seguintes categoÍias de feirantes:

I - Câtegoria "4" - Produtor Rural;

II - Categoria "8" - Vendedor de Pescadosl

IU -Catêgoria "C" - Vendedor dc Produlos HortifrutigÍanjeiros scm exi§tência de produção

Municipio;

lV - Categoria "D" - AÍtesão

22. O feirante ficará obrigado a estabelecer sua barraca na feira liwc de produtor rural por

(três) vezes, num periodo de l0 (trinta) dias consccutivos' sob pena de cancelamento de sua

para a câtcgoria de ProdutoÍ ruÍal
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Parágrafo único. O Íiscal da Prefeitura Municipal fará constar, em livro póprio, a

paíicipação/Aeqüência do feirante-produtor rural para a aplicação da pena prcvi§tâ Do caput'

Art. 23. Na disciplina intema da feird, ter-se-á em vista

I - A manutengão da ordem e do asseio;

II - O equilíbrio no seu provisionamento, obedecendo a uma rcgularidade;

lll - A proteção aos feirantes e consumidorcs conÍa manobBs prejudiciais aos seus interesses

Art. 2,Ú' PâÍa uso dos espaços flsicos destinados a instalação das barracas na fcira liwe dc

produtor rurdl dest€ MunicíPio, não s€rão cobÍadas taxâs de quatquer natureu Pelo ór8ão da

administraçâo em relagão aos feirantes.

parágrafo único, Fica fxado em 807o (oitenta por cento) o número de barraças para utilizâção

na calegoria PRODUToR RURAL; t5% (quinze por cento) para VENDEDORES DE PESCADO e

AMBULANTES e; 57o (cinco por cento) paÍ8 ARTE§ÃOS E VENDEDORES DE PRODUTO§

' IDnttrnurtoneNJEIRos sEM PRoDUÇÃo slMlLAR No MUNtciPlo'

documentos:

I - Categoria Produtor Rural;

a) DeclarÀção de ProdutoÍ rural fomecida pela ÍePanição estadual competente;

b) Atestado de produtor ruml fomecido pela Secretaria Municipal de Agricultura

e Meio Ambiente;

c) Atestado dc sanidade Íisica e menml, fomecido pelo posto de saúde;

d)

Todos os documentos a que se referem às alÍneas "c" e "d", do inciso anteriorI
Página 5 de 7
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Àrt.25- A matÍlcula/cadastÍo do feirant€ seú feita mediante a apresentação dos seguintes

02 (dois) retratos, tamanho 3x4.
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II - Para as demais categorias:
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§ 1". As manículaícadastÍo dos feirantes §elão formalizadâs em canêira fomecida pela

Plefeitura Municipal, cujo documento o f€irante fica obrigado a haizêr consigo para sua perfeita

identifi caçâo e participâção

AÍt, 26. Fica terminantemente proibida aos feirantes a venda de suÍnos, caprinos e bovinos

vlvos;

Art.27. As matrículas/Çadastro dos fefantes serão concedidas a título Precário, podendo, a

qualquer tempo e desde que haja motivojusto, ser cancelada pela Prefeitura Municipal;

Ârt.2t.CadafeiÍantenãopodêrátermaisdeumamatrfcula,conseqüentemente,nãopodeÍá

também possuir mais de uma barraca.

Art.29.Somenteserãopermitidasastransferênciasdematriculas,nosseguintescasos:

I - por morte do feirante, para o nome do hordeiro legal, desde quc este a requcira âté 90

dias, a contar da data do óbito;

II - por doençâ infecto'contagiosa ou incapacidadc ÍIsica do feirante' devidamente

vâdas, parâ o nome do côniuge ou Íilho, desde que a requcim até 90 (nov€ntÀ) dias, a contar da

átestado médicô respcctivo.

II - cobrança superior aos valores fixados oas plaquetas;

III - fraude nos preços, medidas ou balanças;

- comportamento que atente contra a integridade fisica, moral e aos bons costumes;

- permls são de atividades por pessoas nâo credenciadas;

FLS-
RU8_

- transgÍessão de natueza grave das disposigõ€s constantes desta Lei

§ 2.. Os feirantes, já portadorês de matrículas ant€riores, deverão renová-las nos termos dessa

Lei, sem ônus, num pram máximo de l2o (cento e yinte) dias, a partiÍ da datâ de publicação da ptesente

Lci, observando-se o que dispÕem os aÍtigos 23 e 25.

Art 30. A mafícula será cassada, quando constatada a prática dl§ seguintês infÍações:

I - venda de mcrcadoriss deterioradas;

n.)
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Art.3l.Amanutelçlodaordemedadisciplina'bemcomoasegurançanoexpedicntcdafeira

livredePrcdutorrural,ficaráacârgodaPolíciaMilitrr,aqualdeverásersolicitadapeloChefedo

Exccutivo Municipal.

Arü 32. Durante todo o horário da fcire a Prcfciturâ Municipal podcrâ dcixr um fiscal a 6m

de obscrvar e fazer cumprir as disPosições da pÍcsente Lei'

PaúgreÍo único. Ao fiscal cabeú manter rigorosa fiscalização no que sc refere à higienc'

examinar os produtos expostos à venda, mandando retirar os que julgar impróprios ao consumo, sem

prejulzo de outras sançõ€s previshs em Lei' ficando, aind4 responsável pela elaboraçâo do relatório das

ocorrências verificadas no recinto da feira liwe de produtor ÍuÍal, o que seÉ feito em livro próprio, que

ficará sob a guarda da Prefeitura Municipal'

Art 33. Revogade§ as disposições êm contÍário' esta t'ei GntraÍá em vigor na data dc suE

licação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 29 DE ABRIL DE 2OI9'

ABDUTJA AMMAD

PREFEITO - 2011 a2020.

RONIEVON SILVA

Secretário MuniciPa[ de Admin / Portaria n'. 02/2018

a ptesente Lei sem ressalvas

CMJ
FLS---

ÀBDULJ G HAMMÂD

Prefeilo Mun -2017 a2020

1)

I.Bt" d€ acoÍdo com a legislação vigente' com afixação nos lugares de costumc estabelecidos por Lci

Munici0nl. Dara Sulrrx.

1)
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PRAZO PARA ÉNTRÉGA: 7 DIAS

INTERÉSSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA TELÉFONE:3461-7350
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*EGULAMÉNTAçÁO E FUNCIONAMENTO OA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL' NA SEDE É NOS BAIRROS DO
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.O 05, DE í8 DE FEVEREIRO DE 2019.

Como é de conhecimento dos ilustres Vereadores, até a presente data ainda

não há uma regulamentaÇão em nosso MunicÍpio das feiras livres, destinadas à

comercializaçãota produção oriunda dos produtores e das comunidades rurais.

Ademais, também é conhecido por todos as inúmeras vantagens que a
instalação de uma feira livre lraz a Íavor do Município, dos consumidores e dos

produtores, sendo que entre elas destacamos as seguintes.

VANTAGENS DA FEIRA LIVRE

Para o Municipio:

- Estimula o aumento da produção de hortigranjeiros;
- Economiza recursos com a reduçáo da importação;
- Aumenta os recursos com exportação de produtos excedentes;
- Diminui o êxodo rural;
- Aumenta a oferta de empregos no município;
- Cria alternativas de trabalho para os filhos dos produtores.

Para o consumidor:

- Melhor preço com a venda direta sem intermediário;
- Melhor qualidade (produtos frescos e não contaminados,
- Fácil acesso com economia de tempo e energia;
- Horário, dias determinados e ponto fixo para compras;
- Maior diversificação de produtos e maior possibilidade de escolha;

- Regularidade de forneclmento;
- Relacionamento direto entre o consumidor e o produtor;

- Ponto de |azer e encontro para a população.

- Melhora o seu nível de vida;
- Venda direta com melhor Preço;
- Facilidade de venda;
- Ponto fixo de comercializaçáo,
- Regularidade de fornecimento com produção programada;

- Renda semanal:
- Maior renda para as pequenas propriedades;
- Relacionamento entre o produtor e o consumidor;
- Assegura a permanência dos filhos na propriedade.

c*t 0

Ruo Jurucê, 1 301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lVT - Foner (óó) 34ó l -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro.mÍ,govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

Para o produtor:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Como se observa, o Projeto revela-se de grande interesse público merecendo ser
apreciado e aprovado em caráter de urgência, como se pede e espera.

Jaciara 18 de Íevereiro

CHARL JORGE DESOUZA
Í

SERGIO to
Vereador

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ót-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbí - wwwcomorojocioro.mt.govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO DE LEI N." 05, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre a regulamentação e

funcionamento da "Feira Livre do Produtor
Rural", na sede e nos bairros do Municipio
de Jaciara."

oPresidentedaCâmaradeVereadoresdoMunicípiodeJaciara,Estado
de Mato Grosso,

FAzSABERqueoPlenáriodestaCaSaaprovoueoPrefeitosancionaa
seguinte Lei:

Art,lo.FicaoPoderExecutivoautorizadoacriar,noMunicípiodeJaciara,a
"Feira Livre do Produtor Rural"

Art.20.AFeiraLivredequetrataoartigoanteriordestina-seàvenda,
exclusivamente a varejo' de Írutas, legumes, verduras, aves vivas' ovos' mel'

produtos de lavoura e os seus subprodutos'

Parágrafo único. Somente será permitida a comercialização no recinto da

feira, media-nte prévia autorização do órgão competente' de comerciantes

càracterizados como ambulantes, ârtesãos, vendedores de pescados e de produtos

nãrtitrutigt"njeitos, desde qr" náo exista produção similar na base territorial do

municipio de Jaciara.

Art.3o.osfeirantesficarãoisentosdequaisquertributospÍevistosemLei
naunicipai iicanoo, porém, obrigados a provarem não só a sua condição de produtor

rural, como também corptoüar", que seus produtos são produzidos na base

territorial do Município de Jaciara.

§ 1o. Constituem documentos comprobatórios:

a)Declaraçãodeprodutorrural,fornecidapelaSecretariadeEstado
da Fazenda de Mato Groso;

b)AtestadodeprodutorfornecidopelaSecretariaMunicipalda
Agricultura e Meio Ambiente'

§ 2" No caso de produtos de origem animal e seus subprodutos' o

produtor/comerciante fica obrigado apresentar:

a) Se o produto for produzido e comercializado somente dentro dos limites

domunicipio,ficaobrigadoaapresentaroselodelnspeçãoMunicipal-
SIM;

c&)
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b) Se o produto Íor produzido fora dos Limites territoriais do Municipio de

Jaciara, o produtor/comerciante e obrigado a apresentar o SISE - Selo

de lnspeção Estadual - SISE ou o Selo de lnspeção Federal - SIF;

§ 3o. O atestado de produtor fornecido pela Secretaria da Agricultura e Meio

Ambiente terá validade de 6 (seis) meses. sua renovação deverá ser solicitada ao

órgão de competência com 30 (trinta) dias de antecedência, a contar da data de seu

vencimento, devendo ser apresentados à Prefeitura Municipal de Jaciara, para os

devidos fins.

Art. 40. A Prefeitura Municipal fixará edital determinando o local de

funcionamento da feira livre de produtor rural.

Art. 5'. A feira livre de produtor rural funcionará as quartas e Sextas-feiras

no horário de 16 (dezesseis) às 23 (vinte e três) horas, podendo, no entanto, a

critério do Executivo, ser designado outros dias e horários de funcionamento.

Art. 6". O feirante fica obrigado a colocar plaquetas com preços explícitos
(preço por quilo, unidade, dúzia ou lote) e visíveis nas mercadorias a serem

comercializadas.

Parágrafo único. Fica estabelecido que as plaquetas referidas no

caputdevam ter, no mínimo, as seguintes dimensÕes: 0,15 x 0,10 m.

Art. 7o. Nos dias de funcionamento da Íeira livre de produtor rural, fica

proibida a comerciatização de produtos de origem hortifrutigranjeiros em qualquer

ponto da cidade, ressalvado, todavia, o caso de comerciantes regularmente

estabelecidos no comércio local.

Art. 80. Os produtos que figurarem na feira livre de produtor rural só poderão

ser vendidos em outro local que não o de funcionamento dessa Íeira, se o feirante

ou ambulante pagar o imposto de licença de comércio nos termos da legislação em

vigor.

Art. 9o. Produtos oriundos de outras cidades e/ou regiÕes, somente poderão

ser comercializados nas feiras livres de produtor rural, se não houver produção

similar no município, mediante pagamento de taxa especial e após receberem

aprovação de pessoa designada pelo Prefeito Municipal, para verificar o bom estado

do produto.

Art. 10. As áreas de comercialização serão previamente fixadas pelo tipo de

produto/mercadoria comercializada e, os pontos de localização de cada feirante

serão previamente distribuídos por sorteio realizado pela Associação dos Feirantes

de Jaciara-AFENJA, devendo por estes serem observada e devidamente respeitada,

ficando os respectivos feirantes obrigados a procederem à retirada de seus

produtos/mercaàorias, até 30 (trinta) minutos após o horário de termino do

funcionamento da feira livre de produtor rural.

Ft-
cu.J
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Art. 11. Fica proibido o uso, para qualquer fim, das árvores existentes nas

Art. 12. As mercadorias adquiridas nas feiras livres de pÍodutor rural se
destinam exclusivamente para consumo próprio e/ou Íamiliar, sendo vedada sua
revenda no seu recinto e/ou nas vias públicas deste municÍpio.

Art. 13. Depois de descarregados os produtos hortifrutig ran1eiros, os veículos
e animais que os transportaram deverão ser imediatamente retirados para outro
local, a fim de se evitar acidentes ou prejudicar o trânsito nas adjacências da feira.

Art. 14. Não será permitido aos feirantes abandonarem e/ou descartarem no
recinto da feira livre de produtor rural, as sobras de produtos/mercadorias que não
tenham sido comercializadas, cuja sobra terá de ser imediatamente recolhida por

estes.

Art. 15. Poderão os feirantes, caso assim o desejarem, retirar seus produtos/
mercadorias do recinto da feira livre de produtor rural, antes mesmo do término do
seu horário funcionamento, desde que não cause prejuízo ao seu regular
funcionamento.

Art. 16. Terminada a feira livre de produtor rural, a Prefeitura Municipal
procederá à limpeza da área recém desocupada, o que deverá ser feito no prazo

mais curto possível.

Art. 17. Não será permitida a permanência ou o trânsito de veículos ou

animais no recinto da feira livre de produtor rural durante o horário de seu

funcionamento, cabendo ao fiscal da Prefeitura tomar as medidas que julgar cabíveis
para sua retirada.

Art. 18. A participação de comerciantes (Produtores, atravessadores, etc.)

oriundos de outros municípioskegioesserá permitidaobedecendo aos seguintes
critérios.

a) Cadastro prévio perante a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente e na Secretaria de Administração e Finanças;

b) Os produtos de origem animal e seus subprodutos oriundos de outros
municípios só poderão ser comercializados nas feiras se tiverem o Selo
de lnspeção Estadual - SISE;

c) Esses comerciantes terão
evento/participação - uma
Administração e Finanças.

previamente - e
junto a Secretaria

de
taxa

recolher
especial

por
de

o
Rara
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vias públicas onde se localizarem as feiras, salvo o estabelecimento de barracas
debaixo das mesmas, a critério da Prefeitura Municipal.

Art. 19. Para as instalaçoes das barracas, na feira livre de produtor rural,
deverão os feirantes obedecer aos seguintes critérios:
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a) espaço mínimo de 1,5 (um e meio) metros, uma da outra, a fim de
permitir a passagem de Público;

b) as barracas deverão ser dispostas em alinhamento às margens
da via, devendo sua frente ser voltada para o centro desta via, de
modo a ficar uma via de trânsito/circulação no centro da mesma;

c) a distribuição das barracas será feita obedecendo
sistematicamente à ordem numérica de inscrição, ressalvadas as
barracas para venda de pescados que deverão ser instaladas em
grupo ou grupos, conforme estipulado no art. í 0;

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

Art.20. Ficará sob a responsabilidade exclusiva dos feirantes a instalação
de suas barracas na feira livre de produtor rural, obedecidas as normas constantes
do respectivo regulamento, que será estabelecido por Decreto do Poder Éxecutivo
Municipal.

Art. 21. Ficam estabelecidas as seguintes categorias de feirantes:

| - Categoria "A" - Produtor Rural;

ll - Categoria "8" - Vendedor de Pescados;

lll -Categoria "C" - Vendedor de Produtos Hortifrutig ranjeiros sem existência

de produção similar no MunicíPio;

lV - Categoria "D" - Artesão.

Art. 22. O feirante Íicará obrigado a estabelecer sua barraca na feira livre de
produtor rural por pelo menos 3 (três) vezes, num período de 30 (trinta) dias

consecutivos, sob pena de cancelamento de sua matrícula/licença, paÍa a categoria
de Produtor rural.

Parágrafo único. O fiscal da Prefeitura Municipal fará constar, em livro

próprio, a participação/freqüência do feirante-prod utor rural para a aplicaçâo da pena

prevista no caput.

Art. 23. Na disciplina interna da feira, ter-se-á em vista:

| - A manutenção da ordem e do asseio;

ll- O equilíbrio no seu provisionamento, obedecendo a uma regularidade,
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lll - A proteção aos feirantes e consumidores contra manobras prejudiciais

aos seus interesses

Art.24. Para uso dos espaços físicos destinados a instalação das barracas
na feira livre de produtor rural deste MunicÍpio, não serão cobradas taxas de
qualquer natureza pelo órgão da administração em relação aos feirantes.

Parágrafo único. Fica fixado em 80% (oitenta por cento) o número de
barracas para utilização na categoria PRODUTOR RURAL; 15% (quinze por cento)
para VENDEDORES DE PESCADO e AMBULANTES e; 5% (cinco por cento) para

ARTESÃOS E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SEM

PRODUÇÃO STMTLAR NO MUNICÍPIO.

Art. 25. A matrícula/cadastro do feirante será feita mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

l- Categoria Produtor Rural.

a) Declaração de produtor rural fornecida pela repartição estadual
comPetente;

b) Atestado de produtor rural fornecido pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente;

c) Atestado de sanidade física e mental, fornecido pelo posto de
saúde;

d) 02 (dois) retratos, tamanho 3x4

Todos os documentos a que se referem às alíneas "c" e "d", do
inciso anterior.

§ 1". As matrículas/cadastro dos feirantes seráo formalizadas em carteira
fornecida pela Prefeitura Municipal, cujo documento o feirante fica obrigado a tazer
consigo para sua perfeita identificação e participação

§ 2". Os feirantes, já portadores dematrículas anteriores, deveráo renová-las
nos termos dessa Lei, sem Ônus, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a

partir da data de publicação da presente Lei, observando-se o que dispÔem os

artigos 23 e 25.

Art. 26. Fica terminantemente proibida aos feirantes a venda de suínos,
caprinos e bovinos vivos;

qJ
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An. 27 . As matrículas/cadastro dos feirantes serão concedidas a título

precário, podendo, a qualquer tempo e desde que haja motivo justo, ser cancelada
pela Prefeitura Municipal,

Art. 28. Cada feirante não poderá ter mais de uma matricula,
conseqüentemente, nâo poderá tambem possuir mais de uma barraca.

Art. 29. Somente serão permitidas as transferências de matrículas' nos

seguintes casos:

l- por morte do feirante, para o nome do herdeiro legal, desde que este a

requeira até 90 (noventa) dias, a contar da data do óbito;

ll - por doença infecto-contagiosa ou incapacidade fÍsica do feirante,

devidamente comprovadas, para o nome do cÔnjuge ou filho' desde que a requeira

até 90 (noventa) dias, a contar da data do atestado médico respectivo.

Art. 30. A matrícula será cassada, quando constatada a prática das

seguintes infraçóes:
| - venda de mercadorias deterioradas;

ll - cobrança superior aos valores fixados nas plaquetas;

lll - fraude nos preços, medidas ou balanças;

lV - comportamento quê atente contra a integridade física, moral e aos bons

costumes;

V - permissão de atividades por pessoas náo credenciadas;

Vl - transgressão de natureza grave das disposiçÕes constantes desta Lei.

Art. 31. A manutenção da ordem e da disciplina, bem como a segurança no

expediente da feira livre de produtor rural, ficará a cargo da Polícia Militar, a qual

deverá ser solicitada pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 32. Durante todo o horário da feira, a Prefeitura Municipal poderá deixar

um fiscal a fim de observar e fazer cumprir as disposiçÕes da presente Lei.

Parágrafo único. Ao Íiscal caberá manter rigorosa fiscalização no que se

refere à higiene, examinar os produtos expostos à venda, mandando retirar os que
julgar impóprios ao consumo, sem prejuízo de outras sanÇÕes previstas em Lei,

iicánOo, ainda, responsável pela elaboração do relatório das ocorrências verificadas
no recinto da feira livre de produtor rural, o que será Íeito em livro próprio, que ficará
sob a guarda da Prefeitura Municipal.

cuJ
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Art. 33. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação

Jaciara 18 de

CHARLE GE DESOUZA
e

âà
SERGIO EúêIO

Vereador

a

u-)
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PAREcER JURíDtco 013/2019.

l5 rclltq

&ànmeÉASf,v,

nrutónto

O Projeto de Lei dispõe sobre a regulamentação e funcionamento da

"Feira Livre do Produtor Rural", na sede e nos bairros do Município de Jaciara'

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a presente a nálise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

No que diz com a constitucionalidade do Projeto de Lei' verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se âo artigo 30, lda constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local'

cHJ
I

,hl 1

PROJETO DE LEI N9 05/2019, DISPÕE SOBRE A

REGULAMENTAçÃO E FUNCIONAMENTO DA "FEIRA LIVRE

DO PRODUTOR RURAL" NA SEDE E NOS BAIRROS DO

MUNICÍPIO DE JACIARA.

ANÁLISE JURÍDICA

Art. 30. Compete aos MunicíPios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

nra trrr.e, r:Oilientro-CÉP 78820-OOO - laciara/MÍ - Fone: 166)3461'7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www-aàmaraiaciara.mt.Eov.br
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O presente Projeto de Lei pode iniciar-se no Poder Legislativo, pois não se

pretendem criar ou alterar â estrutura ou a atribuição de Órgãos da Administração Pública

local, apenas regulamentar a feira livre destinada a comercialização da produção oriunda dos

pequenos produtores rurais.

Com efeito, o projeto estabelece diretrizes gerais, as quais deverão

orientar a realização das feiras de produtos orgânicos'

Deve ser ressaltado, entretanto, que embora caiba ao Poder Executivo

possibilitar a utilização de bem público por terceiros, já que no caso' serão efetuadas as

atividades da feira em espaço público, não havendo nenhum impeditivo pâra que o Poder

Legislativo estabeleça normas genéricas e abstratas, que servem para nortear as atividades

relacionadas à feira livre.

"Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a

atribuição primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a

administração do Município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos

interesses locais, ao passo que a do Prefeito é a Executiva'

R," J,".ê, 1301- c""tro-cEP 78820{oo _ Jôciaíe/MÍ _ Fone: (66)3461.7350 - Fax: (66)3461-7373 - site

www.camaÍê jaciara.mt.Sov.bÍ
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Assim, com a realização de tais eventos, os potenciais interessados na

exploração econômica das feiras deverão cumprir os requisitos administrativos perante o Poder

Executivo,paraquesejapossívelodesenvolvimentodaatividade.Logo,opresenteprojetonão

diz respeito especificamente à atividade administrativa do Poder Exêcutivo, tão somente fixa

diretrizes gerais para regulamentar a feira livre do produtor rural'

Nessa toada, nos moldes do que doutrina o conhecido e festejado mestre

Hely Lopes Meirelles (in Estudos e Pareceres de Direito Público, Ed RT' 1984' pá8' 24)' sobre a

atuação do Legislativo:

h\ 2
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compreendendo a função governamental, exercida através de atos

políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e

estes concretos e esPecíficos".

O referido mestre discorre aindal

"Compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas

em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se

estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua

localização até a instalação e funcionamento... Para esse policiamento

deve o Município indicar o proceder do administrado, regulâmentar a

fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. Nessa regulamentação

se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das diversiíicações

para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de

apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao

público".

Ressalta.seainda,oentendimentodosTFsobreleisdeiniciativa

parlamentar que são implementadas em logradouros públicos, como no caso do presente

projeto, nesse sentido:

A criação, por lei de inlciativa parlamentar, de programa municipâl a ser

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência

exclusiva do chefe do Poder Executivo. [sTF - RE 290'549 AgR, rel' min' Dias

Toffoli, j. 28-2-2012, 1r T, DJE de 29-3-2012.1.

CHJ
I

I (in-"Direito Municipal Bmsileiro",6' cd', Ed:Malheiros, pá8s 370,371)'
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NodecorrerdoPro.ietodeLei,verifica-sequeváriosartigosdeixam

evidente que caberá ao Poder Executivo estabelecer via Decreto determinadas normas, como

se observa, por exemplo, dos artigos 4e, 77,20 e 27 '

De outro norte, verifica.se que o Projeto de Lei, em alguns dispositivos,

violaoprincípiodalivreiniciativaedalivreconcorrência,maisespecificamenteosartigos39,99

e 18.

Por sua vez, o artigo 99 discorre que os produtos oriundos de outras

cidades ou regiões, poderão ser comercializados se não houver produção similar no município,

sendoqueoartigolScondicionaaparticipaçãodefeirantesdeoutraslocalidadesmedianteos

requisitos que são enumerados em suas alíneas'

Entretanto, tais artigos, os quais limitam a participação na feira livre'

atenta contra os princípios da livre iniciativa e da llvre concorrência' previstos na ordem

constitucional, precisamente no artigo 170, lV da Constituição Federal'

CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA' MANDADO DE SEGURANçA'

ALVAú PARA REALIZAçÃO DE FÉIRA' NORMA MUNICIPAL LIMITAOORA PARA

R,,,^"ê,1301L*Ío-cepzggzo.ooo_.t"ciâÍalMT-Fone:(66)3461.7350.Fax:(66)3461-7373-site
www.camarâiacaêra.mt.Bov.bÍ
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Desta forma, percebe-se que o Projeto de Lei não avança nas

prerrogativas legais privativas do Poder Executivo'

Veja que o artigo 3p do Projeto de Lei estabelece que os produtores rurais

deverão comprovar que seus produtos são produzidos na base territorial do Município de

J acia ra.

Neste sentido, segue o entendimento iurisprudencial sobre o tema:

ar,.
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MANDADo DE SEGURANça. AUToRIzAçÃo PARA REALIZAçÃo oE FEIRA' LEI

LocAL euE trueÔe ResrntçÕes Ao FUNcIoNAMÉNTo DE FEIRAS EM EVIDENTE

pRorEçÃo eo cotuÉRcto LocAt. ILEGAIIDADE coNFIGURADA. Não obstante

facult ado ao Pod er Público M unicioal. leeítima e I lmente. com resoaldo e m

lei m nicipal, no caso, Lei n.e 2.492/0! do Mu nicípio de Sã o Gabriel, definir

resras oara Íesularizar a realizacão de feiras de comércio. sem oue tsso rmolio u e

violacão aos orincípios con stitucionais da livre iniciativa e a livre concorrencla,

porquanto, atém de tais princípios não serem absolutos, é dever da

administração zelar pelos interesses do mercado local e pela segurança na

realização de eventos, não podem as exisências ir além do razoável' imoondo

mbaraco ou tornem difícil o exercício do comérc ro, oucondi es oue cnem e

imponha condiÇôes diferenciadas, como no caso dos autos, em que: a)

condiciona a realização do ev€nto à comprovação de entrega de convites às

entidades representativâs do comércio e da indústria local; b) estabelece prazo

exíguo de funcionamento e c) exige o recolhimento de valor exorbitante para a

liberação do alvará, o qual não é exigido do comércio local APELAçÃO

nu" l.^.ê, gor - c"ntÍo - cEP 7882o.ooo _ Jaciârê/MT _ Fone: (66)3461.7350 _ Fax: (66)3451.7373 - site

www.câmarôiaciaíâ.mt.gov br

cvJ

pRorEçÃo Do CoMÉRCIO tOCAL. PRINCÍP|O CONSTITUCIONAL DA LIVRE

CONCORRÊNCIA 1. Não deve PÍevalecêr a norma municipal oue restrinqe a

realizacão de Íeiras como medida de orotecão ao comércio interno,em afronta

ao art. 170 da Constituicão Federal, que assegura a livre concorrência fundada

na valorizacão do trabalho humano e na livre iniciativa 2 Remessa conhecida

para manter a sentença hostilizada ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível,

em conformidade dâ ata e notas taquigráficas da sessão, que integÍam este

julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária para

confirmar integralmente a sentença de piso. Vitória,26 de ianeiro de 2010

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE

JUsÍlÇA RN 63610-D. (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00063616620088080030'

Relator: JosÉ PAULO cALMoN NoGUEIRA DA GAMA, Data de lulgamento:

26/)1/2}uO,5EGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2010) (grifo

nosso)

I
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oEsPRovlDA.(APEL.nçÃo cívrl Ne 70029069739, sEGUNDA cÂtulRa cÍvEt-,

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO R5, RELATOR: ARNO WERLANG, JULGADO EM

12108/2009). (gÍifos nossos)

REEXAME NEcEssÁRlo. DlRElro PÚBLlco NÃo EsPEclFlcADo' FEIRA

EVENTUAL. ruurutcÍpto oe sÃO eegRteL oeterminação de recolhimênto de

elevada taxa pela entidade promotora de evento comercial para a concessão do

alvará de autorização. Ausência da perda de objeto, em face da preservação do

interesse na apreciação do reexame necessário' LePislâcã9 municioal oue

eualdade a vedacão de confisco e daeviden cia malferim ento aos rincíDios da i

livre concorrência. Em que pese a disparidade da situação dos comerciantes de

feiras em rêlação aos demais comerciantes tocais, nâda justifica o valor

exagerado da taxa cobrada, elemento que, ao fim e ao cabo, inviabilizaria a

atividade desenvolvida pela impetrante. com os olhos voltados para o princÍpio

da livre concorrência, previsto no art. 170, inciso lV, dã Constituição Federal'

mosÍâ-se abusiva exigênciã da autoridade municipal calcada no § 6e' do art 9s'

da LM ns 2.492101, alterado pela LM ne 2112/03, que, independ e nte me nte das

dimensões do evento, exige o pagamento de exacerbada taxa para a concessão

de licença. Precedentes jurisprudenciais' SENTENçA CONCESSIVA DA

SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (REEXAME NECESSÁRIO N9

70077604604, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIçA DO RS,

RELATOR: PAULO DÉ TARSO VIEIRA SANSEVERINO, JULGADO EM 2510112007l '

(grifo nosso)

Portanto, evidente que não se poderá proibir a participação de feirantes

oriundos de outras localidades e nem mesmo a imputação de requisitos abusivos que impeçam

aparticipaçãodosmesmos,sobpenadeviolaçãoaoartigolTo,incisolVdaconstituição

Federal.

d
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Por fim, no que diz com o artigo 31 do Proieto de Lei, o mesmo não pode

ser imposto via o presente projeto, pois cabe somente ao Poder Executivo determinar a quem

ficará responsável sobre a segurança no expediente da feira livre, cabendo ao mesmo a

discriciona riedade e a iniciativa de convocar a força policial para colaborar na segurança do

evento público.

coNcLUSÃO

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos lnerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lel, devendo ser observadas as ressalvas expostas ao longo da fundamentação, sobretudo

em relação aos artigos 3e,9e, 18 e 31'

No que tan8e ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa' verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma ("') o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p 134)'

E o pa recer

Jaciara/MT, 15 de marfqde 2019'

\üNN§Ittrt
MICHET ](APFES

oAB/MT 14.185

i;l*,.ê, 1lo1- c
www.camara jaciara.mt.gov.bí
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Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Pro.ieto de Lei em análise'
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cÃ E] CA ED c os E
c M SS o E ON S TU OD

PROJETO LEI N.O 05/ DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019'

PODER LEGISLATIVO

RELATORIO

I-E o I E A M x

deve res.

São as conclusões.

Consoante parecer jurídico' o presente projeto de lei é revestido de

tesatidade vez que 
"ao ',i;ài" 

iâÃp[ié.ii. privaiiva do Prefeitos, estando

dentre as matérias q," poiãrn ter reguladas pelo Poder Legislativo'

Diantedoexposto,nãoháóbicesàaprovaçãodopresenteProjetode
Lei, sendo constitucionál; ;;g;l e regimental'-cóncluindo pela emissão de

PARECER FAVORAVEL OãvenOá, portanto, ser apreciado pelo plenário'

o

E submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado' que

"Disoõe sobre a regulamentação e funcionamento da'Feira Livre do Produtor

*í'iii".ãêãJ" n'oi úuit..os áo município de laciara'

II - CONCLUSõES DO RELATOR

Verifica-se que a matéria do Projeto-de Lei ora analisado' tem por

objetivo regulamentar "';;;ã;;";;nto"da 
Feira Livre' É sabido que a feira

tivre movimenta uma p;;;ü;;';úerável da economia local' são diversas

famílias de p"qr"no=-'ir'oãutotãt t"ait que expõem seus produtos

diretamente ao consumidor'

Assim, é aconselhável ou mesmo imperioso que existam regras para

os feirantes a fim de oeÃ ãe verem dlreitos seus regulados, bem como seus

VEREADOR TIA
Membro da Comissão d

PEREIRA DOS SANTOS
Constituição, lustiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
jÃêiÁútur), 17 DE ABRrL DE 2o1e'

Ruâ lurlcê, I
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PROJETO LEI N.O 05, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019'
PODER LEGISLATIVO

rrr - DEcrsÃo oa comrssÃo

A Comissão de Constitulção, Justiça e Redação reunida nesta data

inrra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa

à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAGO P REIRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comissão d Constituição, lustiça e Redação

Pelas Conclusões:

NDO JORGE DE SOUZAVEREADOR
Secretário da tituição, lustiça e RedaçãoComi SSA

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), L7 DÉ ABRIL DE 2019.

LES FER

coMrssÃo DE CONSTrrurcÃo DE JUSTrçA E REDACÃO

Rua lú.ucê, 1301 - Centro - CÊP 78820-01

rww.camaraiaciãía mt'gov.br

laciarô/MT - Fone. (66)34 r\ l6b)346I 7371 5rl
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De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão

unânime dos membros presentes dã Comissão quanto a aprovação do

ráiátOrio apresentado, e apos a discussão e votação emitem PARECER

favOnÁvel a matéria do presente Projeto de Lei'

PROJETO LEI N.O 05, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

PARE c R:

VEREADOR TIAGO
Membro SuPlente da Comissão

EREIRA DOS SANTOS
eCo stituição, lustiça e Redação

ANDO JORGE DE SOUZA

iod a nstituição, lustiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACIARA(MT), T7 DE ABRIL DE 2019.

VEREA
Secretá r

CHARLES F

issão d

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

Ruã -lurucê 1J01 - Ce

/vww.camaralaciara.mt.t
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