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DECRETO	Nº	59,	DE	05	de	Novembro	de	2019

"REGULAMENTA	 A	 FEIRA	 MUNICIPAL
DO	 PRODUTOR	 E	 DÁ	 OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

MARTIN	CESAR	KALKMANN,	Prefeito	Municipal	de	Ivoti,	no	uso	de	suas
atribuições	legais,	e	em	conformidade	com	o	que	estabelece	a	Lei	Municipal	nº
845/1989,	que	cria	a	Feira	Municipal	do	Produtor	e	dá	outras	providências,

D		E		C		R		E		T		A		:

Art.	1º	A	Feira	Municipal	do	Produtor	destina-se	ao	comércio	varejista	de
flores,	 plantas	 ornamentais,	 frutas,	 legumes,	 verduras,	 gêneros	 alimentícios,
ovos,	mel,	produtos	da	lavoura	e	seus	subprodutos,	produtos	da	agroindústria
artesanal	 e	 artesanato,	 produzidos	 no	 Município	 de	 Ivoti,	 com	 avaliação	 e
aprovação	pelo	Departamento	de	Apoio	à	Agropecuária.

Art.	2º	A	Feira	Municipal	do	Produtor	funcionará	na	Rua	Bento	Gonçalves,
Bairro	Farroupilha,	em	horários	estipulados	pelo	Conselho	Próprio	e	em	outros
locais	autorizados	pela	Secretaria	de	Desenvolvimento.

Parágrafo	único.	O	 feirante	 autorizado	 não	 poderá	 utilizar	 seu	 local	 de
comercialização	fora	dos	horários	e	dias	previstos.

Art.	3º	Nos	dias	de	 funcionamento	da	Feira	Municipal	do	Produtor	 não
será	 autorizada	 a	 comercialização	 de	 produtos	 hortifrutigranjeiros	 em	 outros
espaços	públicos,	ressalvado,	todavia,	o	caso	de	comerciante	estabelecido.

Art.	4º	O	espaço	destinado	a	cada	Feirante	será	fixado	considerando	os
produtos	 comercializados	 e	 o	 número	 de	 interessados,	 limitando-se	 em	 6
feirantes	por	dia.	

Art.	 5º	 Fica	 proibido	 o	 uso	 para	 qualquer	 finalidade	 das	 árvores
existentes	nas	vias	públicas	onde	se	 localizar	a	Feira	 Municipal	 do	 Produtor,
salvo	 o	 estabelecimento	 de	 tendas	 debaixo	 delas,	 e	 sempre	 a	 critério	 da
Secretaria	de	Desenvolvimento.
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Art.	6º	 	O	Feirante	deverá	conservar	o	espaço	que	 lhe	é	destinado	em
perfeito	 estado	 de	 conservação	 e	 higiene,	 assim	 como	 é	 responsável	 pela
limpeza	do	seu	entorno.

Art.	7º		Os	Feirantes,	após	o	término	da	Feira,	ficarão	encarregados	pelo
recolhimento	dos	produtos	não	vendidos,	bem	como,	pela	limpeza	do	local.

Art.	8º	Caberá	a	Prefeitura	Municipal	instalar	lixeiras	na	área	da	Feira.

Art.	9º	Os	feirantes	deverão,	mensalmente,	entregar	 lista	de	frequência
própria	 na	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento,	 que	 fará	 fiscalizações	 aleatórias
para	verificar	a	assiduidade.

Parágrafo	único.	O	Feirante	que	se	ausentar	por	duas	feiras	seguidas
ou	 cinco	 aleatórias	 no	 período	 de	 3	 meses	 perderá	 seu	 espaço	 de
comercialização.	

Art.	10.	Os	Feirantes	precisam	observar	ainda:	

I	-	A	manutenção	da	ordem	e	do	asseio;	

II	-	A	oferta	adequada	dos	produtos	postos	à	venda,	com	o	preço	afixado
de	 forma	visível	ao	consumidor,	bem	como,	preço	compatível	 com	a	oferta	e
procura,	 podendo	 a	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento	 intervir	 para	 regular	 os
preços	dos	produtos;

III	 -	 A	 proteção	 aos	 consumidores	 com	 oferta	 de	 produtos	 de	 boa
qualidade.

Art.	 11.	 O	 Município,	 na	 medida	 das	 disponibilidades	 financeiras,
providenciará	melhorias	no	local	da	Feira.

Art.	12.	Para	o	uso	dos	espaços	da	Feira,	os	interessados	deverão	ser
se	inscrever	junto	à	Secretaria	de	Desenvolvimento	e	receberão	um	número	de
matrícula,	mediante	a	apresentação	dos	seguintes	documentos:	

I	-	Categoria	Produtor	Rural:
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a)	bloco	de	Produtor	Rural;

b)	 relação	 dos	 produtos	 comercializados,	 compatível	 com	 indicadores
de	produção	utilizados	pela	CEASA	e	atendendo	aos	dispositivos	da	Instrução
Normativa	Conjunta	-	INC	nº	02	de	07	de	fevereiro	de	2018;

c)	01	(uma)	foto,	tamanho	3x4.	

II	-	Para	as	demais	categorias:	

a)	carteira	de	Identidade	e	CPF	(cópia);	

b)	comprovante	de	Residência	(cópia);

c)	01(uma)	foto	3x4;

d)	Alvará	de	Localização	e	Sanitário	(municipais)	(cópia)	e/ou	carteira	do
artesão;

e)	 relação	 dos	 produtos	 comercializados,	 compatível	 com	 indicadores
de	produção	utilizados	pela	CEASA	e	atendendo	aos	dispositivos	da	Instrução
Normativa	Conjunta	-	INC	nº	02	de	07	de	fevereiro	de	2018;

Parágrafo	 único.	 A	 comercialização	 somente	 poderá	 ser	 exercida
pessoalmente	 pelo	 titular	 identificado	 com	 crachá	 com	 foto	 ou,	 na	 ausência
justificada,	pelo	auxiliar	devidamente	cadastrado	e	igualmente	identificado.

Art.	 13.	 Para	 as	 demais	 categorias,	 que	 necessitam	 de	 alvará	 de
localização	e	Sanitário,	o	feirante	deverá	recolher	as	taxas	municipais	conforme
Código	Tributário	do	Município,	 isentando	da	respectiva	 taxa	os	 feirantes	que
comercializam	seus	produtos	exclusivamente	na	Feira	Municipal	do	Produtor.

Parágrafo	 único.	 A	 matrícula	 será	 concedida	 a	 título	 precário,	 pelo
período	 de	 um	 ano,	 podendo	 ser	 cancelada	 a	 qualquer	 tempo	 caso	 haja
descumprimento	 deste	 Decreto	 ou	 de	 qualquer	 outra	 norma	 aplicável,
principalmente:

a)	não	atendimento	aos	consumidores	com	urbanidade	e	respeito;
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b)	cobrança	superior	dos	preços	aos	valores	anunciados;	

c)	prática	de	fraude	nos	preços,	medidas	ou	balanças;

d)	comportamento	que	atente	contra	a	integridade	física	ou	moral;

e)	permissão	de	atividades	por	pessoas	não-credenciadas.

Art.	14.	Mais	de	um	produtor	poderá	se	associar	para	participar	da	Feira,
com	um	único	espaço,	porém,	todos	deverão	ser	cadastrados.

Art.	15.	O	Feirante	não	poderá	ter	mais	de	uma	matrícula,	porém	poderá
possuir	até	dois	espaços.

Art.	16.	Não	é	permitido	aos	Feirantes	comercializar	produtos	que	não
estejam	contemplados	neste	Decreto.

Art.	17.	Somente	serão	permitidas	as	transferências	de	matrículas,	nos
seguintes	casos:	

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

b)	 por	 doença	 infectocontagiosa	 ou	 incapacidade	 física	 do	 Feirante,
devidamente	comprovadas,	para	o	cônjuge	ou	filho,	desde	que	a	requeira	em
até	90	(noventa)	dias,	a	contar	da	data	do	atestado	médico	respectivo;

Art.	 18.	 Cabe	 à	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento,	 por	 meio	 do
Departamento	de	apoio	à	Agropecuária:

I	-		Deliberar	quanto	à	instalação	de	novas	unidades;

II	-		Aprovar	a	inclusão	ou	desligamento	de	feirantes;

III	-		Fiscalizar	o	funcionamento	global	e	de	cada	unidade;

IV	 -	 Verificar	 e	 aprovar	 os	 equipamentos	 necessários	 para	 o
funcionamento	das	unidades;
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V	 -	 Apoiar	 e	 incentivar	 a	 realização	 de	 eventos	 de	 promoção	 da
segurança	dos	alimentos,	paralelos	à	Feira.

Art.	19.	Os	casos	omissos	a	esse	decreto	e	aplicação	das	penalidades
por	descumprimento	de	seus	dispositivos	dar-se-ão	por	meio	de	resolução	do
Conselho	Próprio.

Art.	20.	Fica	revogado	o	Decreto	nº	77/2017,	de	12	de	setembro	de	2017.

Art.	21.	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	aos	cinco	(05)	dias	do	mês	de	novembro	de
2019.

	

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN
Prefeito	Municipal

http://legislacao.ivoti.rs.gov.br/Mentor/acessos/consolida/decreto/ABO9far3Wy3MaQ9G.html#339921

