DECRETO Nº 77, DE 12 de Setembro de 2017
"CRIA

A

FEIRA

LIVRE

DO

PRODUTOR DE IVOTI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."
MARIA DE LOURDES BAUERMANN, Prefeita Municipal de Ivoti, no uso de
suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica criada a Feira Livre do Produtor de Ivoti, destinada à venda,
exclusivamente a varejo, 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.
Art. 2º A Feira Livre do Produtor funcionará na Rua Bento Gonçalves,
Bairro Farroupilha, aos sábados, no horário de 6h às 12h, quinta - feiras, no
horário das 13h às 18h e terças das 13h às 18h.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar outras datas e horários
para funcionamento da Feira, desde que tenha demanda para tanto.
Art. 3º Nos dias de funcionamento da Feira Livre 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.
Art. 5º Fica proibido o uso para qualquer finalidade das árvores
existentes nas vias públicas onde se localizar a Feira, salvo o estabelecimento de
tendas debaixo delas, e sempre a critério da Secretaria de Desenvolvimento.
Art. 6º Os veículos utilizados para o transporte dos produtos deverão
ser imediatamente retirados para outro local após o descarregamento dos
mesmos, a fim de evitarem acidentes ou prejudicar o trânsito no entorno da Feira.

Parágrafo único. Do mesmo modo quanto aos demais veículos utilizados
pelos Feirantes, que igualmente não poderão permanecer dentro do espaço
destinado a Feira Livre do Produtor.
Art. 7º O Feirante é obrigado a conservar o espaço que lhe é destinado em
perfeito estado de conservação e higiene, assim como é responsável pela limpeza
do seu entorno.
Art. 8º Os Feirantes, após o término da Feira terão o prazo de 30 min para o
recolhimento dos produtos não vendidos, bem assim, pela limpeza do local.
Art. 9º Caberá a Prefeitura Municipal instalar lixeiras na área da Feira.
Art. 10. A Secretaria de Desenvolvimento fará constar, em livro próprio, a
freqüência dos Feirantes.
Parágrafo único. O Feirante que não for assíduo perderá seu espaço de
comercialização.
Art. 11. Os Feirantes precisam observar ainda:
I - A manutenção da ordem e do asseio;
II -

Oferta adequada dos produtos postos à venda, bem assim, preço

compatível com a oferta e procura, podendo a Secretaria de Desenvolvimento
intervir para regular os preços dos produtos;
III - Proteção aos consumidores com oferta de produtos de boa qualidade.
Art. 12. O número de Feirantes será determinado pela Secretaria de
Desenvolvimento, considerando o espaço e o número de interessados.
Art. 13. O Município na medida das disponibilidades financeiras
providenciará melhorias no local da Feira.
Art. 14. Para o uso dos espaços da Feira, os interessados receberão um
número de matrícula, mediante a apresentação dos seguintes documentos à
Secretaria de Desenvolvimento:

I - Categoria Produtor Rural:
a) bloco de Produtor Rural;
b) 01 (uma) foto, tamanho 3x4.
II - Para as demais categorias:
a) carteira de Identidade e CPF (xérox);
b) comprovante de Residência (xérox).
c) 01(uma) foto 3x4;
d) alvará Municipal (xérox).
Parágrafo único. A matrícula será concedida a título precário, 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;
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. 15. Mais de um produtor poderá se associar para participar da Feira,
com um único espaço, porém, todos deverão ser cadastrados.
Art.

16.

O

Feirante

não

poderá

ter

mais

de

uma

matrícula, conseqüentemente, não poderá também possuir mais de um espaço.

Art. 17. Não é permitido aos Feirantes comercializar produtos que não
estejam contemplados neste Decreto.

Art. 18. 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 até 90 (noventa) dias, a contar da data do óbito;
b)

por

doença

infecto-contagiosa

ou

incapacidade

física

do

Feirante, devidamente comprovadas, para o cônjuge ou filho, desde que a requeira
até 90 (noventa) dias, a contar da data do atestado médico respectivo.
c) por encaminhamento pelas Associações participantes e/ou Feirantes
e aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento.
Art. 19. O Município manterá rigorosa fiscalização no que se refere à
higiene, exame dos produtos expostos à venda, mandando retirar os que julgar
impróprios ao consumo, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Decreto e
demais legislação aplicável, devendo o Fiscal responsável elaborar 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.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos doze (12) dias do mês de setembro de
2017.

MARIA DE LOURDES BAUERMANN
Prefeita Municipal

