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LEI N£80) DE 19 DZ DEZ:F2::BRODE 1984.-

ItDispõe sobre a Feira do Produtor."

EDJAL11A.DE IDiA VALA, Frefei to t:unicipal da

Estância de 1~~sda Prata, Estado de são Paulo, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Uunicipal da E8t~
cia de 19uas da Frata decretou e eu sa~ciono e promulgo a se
guinte

L:8 I:- --
Artigo lº - Fica instituída no ~unic{pio -

de Águas da ?rata, a Feira do Produtor, cujo objetivo será a veE
da de (produtos hortifr..:ttigranjeiros), diretM.ellte do produtor -
ao consumidor, visando racionalização na comercialização e canse
quente barateamento do custo.

ArtiGO 2Q - São Requisitos para participa
ção r~ Feira do Produtor:

! - Ser produtor néste Municípioj
II Estar devid~ente cadastrado no órgão competente da

Prefeitura !~icipal do qual receberá sua respectiva matrícula;
IIl - Obedecer estri tSJ:len ..•"e o regula"I:ento da Feira do ac~

tar as deterillinaçõesda fiscalização dames~ e do órgão compete~
te.

Arti0Q 3~ - Só será permitido o cadastra-
mento e participação de produtores de outros !~nic{pios quando -
estes vieram comercializar gêneros alimentícios em falta ou não
produzidos no k\L~icípio.

Parágrafo único:- Para efeito deste artigo
considera.n::.-se produtos não :p~orli..lzidos no !i:unicípio aqueles cuja

relação for especificada ez regulamento.
Artigo 4Q - C produtor cadastrado que 10-
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infringir qualquer dispositivo da presente Lei, terá sua matrí-
cula cancelada e ficará ~possibilitado de participar da Feira.

Artigo 52 - Será de competência da Prefeitura
~~icipal o cadastramento doe produtores, organização e fiscali-
zação da Feira do Produtor.

Par~grafo único:- Todos os produtos co~ercia-
lizad08 na Feira do Produtor, estarão sujeito~ à fisca:ização do
órgão sanitário competente.

l~tigo 6~ - Ficará sob a responsabilidade da
Casa da Agricult~a local, o fornecioento de assistência técnica
agronômica e veterinária aos produtores cadastrado e partícipes
da Feira.

Artigo 7r - A realização da Feira do Produtor
estará condicionada à determinação de localt dia e horário de
fUL~cionamento a ser fixado pelo setor competente da Prefeitura _
1:unicipal.

Artigo 8G - Os produtores que participareo da
Feira do Produtor, ficarão isentos de t~~a de licença, taxa de
ocupação do solo e taxa de limpeza.

~ }~tieo 9Q - Só será permitida a coreercializa-
ção de produtos aliment{cios em estado natural, aves e outros a-
nimais vivos de pequeno porte e produtos de fabricação caseira,
sendo terziruL~temen~evedada a comercialização de produtos indu~

trializados.
Artigo lQn - Todos os produtos comercializados

na Feira do Produtor obedecerão o~rieatoriamente a uma tabela de
preços rigorosamente estabelecida semanalmente pela Prefeitura _
~unicipal, devendo as mesmas serem afixadas à vista do consumi-
dor, especificando cada produto e seu respectivo preço.

Artigo 112 - A relação dos gêneros alimentí-
cios com per~issão para serem co~ercializados na Feira do Produ
tort serão objeto da regulamentação a ser baixada nela Frefeitu. -
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Prefeitura Municipal.
Parágrafo único:- Dentro do espaço delimitado p!

ra funcionamento da Feira do Produtor e num raio de 500 metros,- , -nuo sera permitida a participaçao de vendedores pelo sistema am-
bulante.

l.rti.eo 122 - Fica o Foder Executivo B'Jtorizado a-

baixar instruções complementares, para solução dos casos omissos
através de Lei.

4\rtigo 13Q - A limpeza do local da Feira do Produ
tor será feita pela PrefeitQra Municipal, após o encerramento da
meSI:1a.

Artico 142 - A Prefeitura deverá entrar em enten-
dimento co~ as autoridades policiais do Yunicípio, no sentido de
obt~policiamento ostensivo no local, durante a realização da
Feira.

Artigo 15Ç - Esta Lei será regulamentada por De-
creto do ~Áecutivo no p~azo de 30 dias após sua entrada e~ vigor

Artigo 16Q - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em co~trário •

Prefeitura ~unicipal da Estância de 19uas da Pra-
ta, aos dezenove dias do mês de dezembro e mil novecentos e oi
tenta e quatro.

v- .
Prefeito Uunicipal

Secretária
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