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Lei Nº 1280/1983

DISPÕE SOBRE REGULAMENTO DA FEIRA LIVRE.
(Redação nova nos Artigos 1º, 2º, 3º, 7º, 9º, 10º, 13º,
17º, 25º e 28º dadas pela Lei nº 1292 de 12.12.1983 e
posterior revogação pela Lei nº 1828 de 28.2.1992)

(revogada pela Lei nº 1828 de 28.2.1992)

CAPITULO I

DA FINALIDADE:

Art. 1° - As Feiras livres destinam-se ao comércio a nível de varejo de
produtos hortigranjeiros, cereais, farinhas, laticínios industrializados desde que
inspecionado o que conste o S.F.I. (Serviço de Inspeção Federal), animais vivos
do (pequeno porte e artesanatos.

Parágrafo 1° - Somente será permitido usuários produtores do Município
de União da Vitória - PR.

Parágrafo 2º - Será permitido também a Inscrição como Feirantes as
Associações de Produtores estabelecidas no município de União da Vitória.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

                CAPÍTULO II

DA LOCALIDADE E HORÁRIOS:

Art. 2° - A Feira livre será organizada temporariamente na Rua Almirante
Barroso ou qualquer outra a ser determinada, funcionando das 6,00 horas ás
9,00 horas nos dias úteis de cada semana.

Art.2º - Funcionando das 6:00 horas ás 10:00 horas nos dias úteis da
semana, a serem estabelecidos pela Prefeitura Municipal juntamente com a
"Comissão de Feirante".

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)
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CAPÍTULO III

     FISCALIZAÇÃO:

Art. 3° - A Prefeitura designará uma pessoa  examinará o andamento dos
trabalhos na Feira, este examinará ou fará examinar os produtos á Feira,
mandando retirar imediatamente aqueles que não estiverem em condições de
serem vendidos ao consu-mo de população. Sempre quer se fizer necessário a
equipe de funcionários da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social examinará os
produtos exposto a venda ao consumidor, conforme Dispõe o Código Sanitário do
Estado. (Expressão suprimida pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Parágrafo Único - As Feiras livres serão orientadas, fiscalizadas e
superintendidas pela Prefeitura, por quem a administração Municipal indicar.
Entre 05:00 e 05:30 horas, no verão e no período de inverno a ser estabelecido
pela Prefeitura juntamente com a comissão de Feirantes)".

(Continuação acrescentada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Art. 4° - Os fiscais Municipais, permanecerão regularmente na Feira livre
durante o período de funcionamento, fazendo observar as disposições
regulamentares.

Art. 5° - Todos os produtos deverão estar nos locais determinados entre
5,00 e 5,30 horas da manhã a fim de serem examinados pelos fiscais
designados, que deverão mandar retirar os que julgarem impróprios, sem prejuízo
das sanções previstas em  Lei, aos infratores.

Art. 6° - Competirá ao fisco, verificar a exatidão dos pesos e medidas
utilizados para a pesagem dos produtos na Feira Livre.

Art. 7° - A exposição dos produtos, bem como o agrupamento de feirantes
por classes similares de mercadorias, serão feitos segundo orientação da
administração da feira, visando  fornecer ao consumidor uma oportunidade de
escolha. ((Expressão suprimida pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Art. 8° - São componente para lavratura de autos de infração e expedição
de notificações: A Secretaria da Saúde Pública fará a fiscalização sanitária dos
gêneros alimentícios e das matérias primas usadas na sua produção, assim
corno dos locais e processos outros, bem como a comercialização, além de
funcionários que tem tais atribuições, os que forem tais fins designados pela
Administração Municipal, de acordo com as necessidades dos serviços.
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CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DOS FEIRANTES E EMPREGADOS:

Art. 9° - São obrigações comuns a todas as pessoas que exercem
atividades nas Feiras livres.

I) - Cumprir o presente regulamento, bem como as Leis e Posturas
Municipais.

II) - Usar o máximo de respeito para com o público em geral, bem como
acatar as ordens emanadas das autoridades encarregadas de fiscalização e
orientação nas Feiras livres.

III) - Iniciar e terminar o descarregamento de barracas, tabuleiros,
mercadorias, sempre dentro dos horários previstos.

IV) - Tratarem-se com urbanidade e respeito mútuo de modo a evitar
perturbações no funcionamento das Feiras livres.

V ) - Possuir em suas barracas, balança, pesos e medidas conforme o
gênero do comércio) devidamente aferidas, sem vícios ou alterações que possam
prejudicar os compradores.

VI) - Pesar as mercadorias a vista do comprador, com toda exatidão, não
usar de qualquer artifício para ludibriar o comprador.

VII) - Não vender gêneros nem tê-los exposto à venda, quando
falsificados, alterados ou condenados pela Saúde Pública.

VIII) - Não jogar lixo na via pública ou nas imediações de suas barracas
ou tabuleiros.

IX) - Conservar em suas barracas, coletores de lixo com tampa à prova
de moscas e outros insetos.

X) - Observar nas vendas os preços constantes na tabela de preços
máximos, fornecida pela Administração Municipal.

XI) - Manter as barracas tabuleiros e carros em completo estado de
asseio e HIGIENE.
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XII) - Trocar qualquer mercadoria e quando não for possível a troca, fazer
a restituição da importância correspondente uma vez que a reclamação seja feita
no transcorrer da mesma Feira e que fique apurada a sua procedência.

XIII) - Manter pratos das balanças sempre em rigorosa limpeza, sem
resíduos, jornais e restos de mercadorias.

XIV) - Conservar biscoitos e farinhas em latas, caixa ou pratos,
protegidos adequadamente. O alimento só poderá  ser exposto á venda,
devidamente protegido contra possíveis formas de contaminação, mediante
dispositivos ou invólucros adequados.

XV) - Os usuários ( pessoas que exercem funções nas Feiras) com
manipulação de alimentos deverão aparecer na Feira trajando avental e boné
branco, de acordo com as exigências da autoridade Sanitária do Estado.

XVI) - são apregoar as mercadorias com algazarra ou usar dizeres
ofensivos ao público.

XVII) - Não ocupar área maior do que aquela que lhe for concedida pela
Administração da Feira Livre.

XVIII) - tão iniciar a venda de suas mercadorias antes do horário
regulamentar , nem prolongá-la além da hora do encerramento.

XIX) - Indicar de forma legível e visível os preços das mercadorias
expostas á venda.

XX) - Nenhum produto poderá ser exposto a venda colocado diretamente
sobre o solo.

XXI) - As bancas somente poderão funcionar após a vistoria e concessão
da respectiva licença Sanitária, expedida pelo órgão competente em Saúde
pública.

XXII) - Todas as bancas deverão ser pintadas com tinta que facilite a
limpeza com água.

XXIII) - As bancas deverão ser providas de cobertura para proteção dos
gêneros alimentícios contra os raios solares.

XXIV) - Para o acondicionamento não será permitido o contato direto com
o alimento, papéis coloridos, ou papéis que já tenham sido usados.
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XXV) - Toda e qualquer fiscalizadora, será facilitada pelos responsáveis
das barracas onde se encontra os gêneros alimentícios, pessoal que o manipula,
a embalagem, transporte e venda dos alimentos.

Parágrafo 1° - Considera-se transgressão que importa na suspensão
definitiva do feirante com base no inciso XXI do presente artigo, salvo caso
fortuito ou força maior, o feirante deixar de comparecer pelo período de 30 dias
consecutivos ou quando deixar de comparecer por 07 vezes consecutivas
durante o mês , não se eximindo também, por faltas reiteradas das sanções
previstas no parágrafo 2° do presente artigo.

Parágrafo 1º - Considera-se transgressão que importa na suspensão
definitiva do Feirante, com base no inciso XXI do presente artigo, salvo caso
fortuito ou força maior, o feirante que deixar de comparecer pelo período de
7(sete)vezes consecutivos, não se eximindo também, reiteradas, das sanções
previstas no parágrafo 2º do presente artigo.

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Parágrafo 2° - A transgressão destas obrigações será punida com a
suspensão temporária ou definitiva do feirante.

CAPÍTULO V

DOS PREÇOS-:

Art. 10 - O comércio nas Feiras livres será exercido na conformidade do
presente regulamento, ficando sujeito a uma tabela de preços máximos,
organizada pelo serviço Municipal , pela Administração.

Parágrafo único - Essa tabela será elaborada levando-se em conta os
preços dos mercados varejistas estabelecidos na cidade de União da Vitória
reduzindo-se uma média de 10% (dez por cento) de todos os produtos permitidos
no Parágrafo 1º, do Art. I. Para os produtos, que, normalmente não são
comercializados nesta praça a determinação do preço ficará sujeito a lei da oferta
e procura.

Parágrafo único - Essa tabela será elaborada levando-se em conta os
preços dos mercados varejistas estabelecidos na cidade de União da Vitória
reduzindo-se uma média de 20% (vinte por cento) de todos os produtos
permitidos no Parágrafo 1º, do Art. I. Para os produtos, que, normalmente não
são comercializados nesta praça a determinação do preço ficará sujeito a lei da
oferta e procura.

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)
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CAPITULO VI

DA LICENÇA:-

Art. 11° - A licença para o comércio nas Feiras livres será concedida
gratuitamente, devendo o interessado requere-Ia á Administração Municipal em
petição, na qual declare os produtos e mercadorias que deseja vender.

Art. 12° - O número de feirantes não poderá exceder 50 ( cinqüenta) .

Art. 13° - A matrícula dos feirantes far-se-á mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

I - Carteira ou hábil de identidade;
II - Titulo de propriedade da terra;
III - Recibo de cadastro do (INCRA);
IV - Carteira de Saúde Atualizado aos feirantes, expedida pelo órgão

competente. A mesma deverá ser revalidada cada 12 ( doze) meses.
V - Mesmo que o requerente preencha os requisitos acima, mas esteja

estabelecido com comércio paralelo na sede de União da Vitória e municípios da
Região, ser-lhe-á vedada a inscrição como feirante.

(Item acrescentado pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

  CAPITULO VII

DA CONCESSÃO:

Art. 14° - A Administração Municipal concederá o serviço de exploração
de barracas nas Feiras livres, com prazo a  critério, a produtores rurais
residentes no Município ou não.

I - A Prefeitura construirá as barracas moveis e cobrara á base de custo
dos feirantes inscritos ( conforme modelo).

Parágrafo único - Os feirantes que fizerem transporte c/ tração animal
deverão, imediatamente após a chegada, destrelar os mesmos e colocá-los em
lugar seguro, afim de evitar futuras conseqüências, que estes por ventura
venham ocasionar a população.

II - O usuário é obrigado a manter as barracas o mais higiênicas
possíveis.

     CAPITULO VIII
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       DAS TAXAS:

Art. 15° - A concessão do espaço que o feirante utilizará, para a
comercialização dos produtos, será cedido gratuitamente pela Prefeitura
Municipal .

CAPÍTULO IX

DA LIMPEZA:

Art. 16° - Terminada a jornada da Feira Livre, a repartição competente da
Prefeitura Municipal, providenciará o recolhimento das latas de lixo, e fará a
limpeza da área ocupada pela Feira Livre.

Art. 17° - A hora fixada para o encerramento da Feira Livre, os feirantes
as vendas procedendo o recolhimento das sobras ( encalhes) e respectivos
pertences.

Art. 17º - "A hora fixada para o encerramento da Feira Livre os feirantes
encerrarão as vendas procedendo o recolhimento das sobras e respectivos
pertences.

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

                 CAPITULO X

DA LOCALIZAÇÃO DOS FEIRANTES:

Art. 18° - Compete a comissão organizadora distribuir os feirantes cada
um no espaço físico correspondente. Será pintada a rua e as faixas numeradas
de 01 a X. Sendo que cada feirante receberá um número, e o número que com a
faixa na rua, lá ele se instalará.

Art. 19° - Para troca entre feirante, os mesmos deverão comunicar a
Comissão Organizadora.

Art. 20° - Deverão serem respeitados os pontos de localização de cada
feirante.

 CAPÍTULO XI

                 DO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DOS PRODUTOS:
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Art. 21° - Os feirantes providenciarão as suas custas, o transporte dos
gêneros à venda nas Feiras livres, tendo o máximo de higiene dos produtos e
veículos de transporte dos mesmos .

Art. 22° - O descarregamento e colocação dos  produtos só serão
permitidos no horário já determinado no capitulo III, Art. 5°, ou seja das 5:00
horas às 5:30 horas.

Art. 23° - A hora fixada para o término da Feira Livre o feirante
suspenderá imediatamente as vendas e iniciará o serviço de desmontagem e
encaixotamento, bem como o transporte de mercadorias, dentro do horário
estabelecido.

                 CAPITULO XII

DAS MULTAS E SUAS APLICAÇÕES:

Art. 24°  - As infrações de quaisquer dispositivos deste Regulamento,
assim corno a lei ou Postura Municipal , relativas ás Feiras livres , serão punidos
na conformidade com a legislação Municipal.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25° - Os produtos laticínios industrializados com a inspeção do SIF á
venda, deverão serem conservados em recipientes apropriados á prova de pó e
outras impurezas que possam vir a alterar as condições de higiene destes
produtos.

Parágrafo único - Por falta de higiene ou problema que possam acarretar
o bom andamento da Feira, será imediatamente suspensa a mesma.

Parágrafo único - Por falta de higiene ou problema que possam acarretar
o bom andamento da Feira, será imediatamente suspenso o Feirante
transgressor.

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Art. 26° - É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas na
Feira Livre, exceto no vinho e a graspa de fabricação própria.

Art. 27° - É expressamente proibida, no recinto da (s) Feiras livres a
venda de produtos colocados em contato direto com o solo.
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Art. 28° - É expressamente proibido, o recinto da Feira livre a revenda de
mercadorias adquiridas na Feira Livre.

Art. 28° - É expressamente proibido, o recinto da Feira livre a revenda de
mercadorias adquiridas na Feira Livre ou em outros estabelecimentos comerciais.

(Redação nova dada pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Parágrafo Único - Fica igualmente vedado a localização nas imediações
da Feira nos dias e horário de sua realização, de vendedores ambulantes com
produtos similares aos comercializados na Feira.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 1292 de 12.12.1983)

Art. 29° - As mercadorias que após o termino do horário da Feira, forem
abandonadas no recinto desta, serão recolhidas pela Prefeitura Municipal, que
assiste ao proprietário, qualquer direito de indenização.

Art. 30° - Na disciplina interna das Feiras, ter-se-á em primeira não
manter a ordem e a higiene, assegurar o seu aproveitamento, proteger os
produtos contra as manobras prejudiciais aos seus interesses.

Art. 31° - Obedecendo aos critérios estabelecidos no artigo anterior, pode
a Administração Municipal, nos casos omissos e nos de emergência, por
iniciativa própria ou provo-cação de qualquer interessado, tomar providências
que as circunstância aconselha para que as Feiras Livres não se desvirtuem de
suas mais finalidades.

Art. 32° - Não ó permitido o transito de veículos ou animais no recinto da
Feira livre.

Art. 33° - Entrará em vigor a presente Lei na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

União da Vitória, 17 de novembro de 1983.  


