隆鶉
O TRABALHO CONINUA

PREFEI丁 URA MUNICIPAL DE VERttENTES.

DECRE丁 O N214,de 17 de Abril de 2017.

Disp6e sobre "Disciplina do uso do solo priblico nas

feiras livres, mercados e utilizagio do matadouro p0brico para
abate de animais e atualizagio dos valores cobrados peto uso ou

servigo" e

di outras providdncias.

Romero Leal Ferreira, Prefeito constitucional

do Municipio de

Vertentes, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuiqoes legais, conferidas pelo inciso
lV do

art 60 da Lei OrgAnica Municipal, de 05 de abril de 1990,
CONSlDERANDO:

| - A necessidade de disciprinar o uso do solo priblico, com
implantagSo de programas e projetos voltados para a disciplina com melhorias e modernizaqdo
de feira-livre, mercado e matadouro publicos,

ll- A necessidade de atualizar as taxas cobradas pela utilizagdo do
solo, boxes, tarimbas e matadouro p0blico, ante a defasagem havida entre os valores cobrados
atualmente e o periodo de sua instituiEao;

DECRETA:

Art. 1.o As
comercializaqSo,

Feiras-Livres

em

Vertentes-pE, destinadas

no varejo, de gdneros alimenticios de primeira necessidade,

a

produtos

hortifrutigranjeiros, horticultura, policultura, floricultora, animais, especiarias, alimentos
consumo imediato, alimentos caseiros, agougue, bebidas, produtos texteis em geral, brinquedos
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蒸豚
armarinhos lougas

e aluminios, utensilios de uso dom6stico,

artigos de limpeza

e

higiene

pessoal, artesanatos, passam a ser regidas pelo presente decreto.

Art.

2.'

Compete ir Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Urbanismo

ou outro org6o t6cnico que vier a substitui-la, por delegaqSo do Chefe do Poder Executivo
Municipal,

a edigao dos atos e disposig6es complementares necess6rios

i

aplicaEao deste

Regulamento, bem como a fiscalizaqao e organizaqSo da feira livre.
Art. 3." E de responsabilidade Secretaria Municipal de Obras, ViagSo e
Urbanismo com

o auxilio das Secretarias de

Finangas

e de Agricultura desta municipalidade,

manter o cadastro atualizado dos feirantes e ocupantes de Box ou Tarimba, inclusive fornecendo

aos mesmos crach5 com numeraqao e identificagSo do contribuinte de modo a possibilitar aos
consumidores sua respectiva identificagSo, trazendo uma maior seguranga ao consumldor.

$10. Nao ser6 permitida em hipotese alguma a comercializagio por
pessoas sem cadastro na feira-livre, ou que estejam com dlvidas junto a Secretaria de Finangas

do Municipio com periodo superior a 30 (trinta) dias de seu vencimento, at6 o respectivo
pagamento.

$20

. Nao ser6 permitido em hipotese alguma o abate de animais, dos

marchantes que estejam com dividas junto a Secretaria de Finangas do Municipio com periodo
superior a 30 (trinta) dias de seu vencimento, ate o respectivo pagamento.
$30 . Nao ser6 permitido em hipotese alguma, sob pena de cassagio

da licenqa de permissSo de uso ou concessSo ou outro tipo de autorizagao para explorar
atividade economica,

a qualquer pessoa fisica ou juridica que explorar a mio-de-obra

de

menores de 1B anos ou quando a atividade for illcita ou proibida (ConstituiEao de 1988, CLT e
Decreto N.o 6.481 , de 12 de Junho de 2008).
. Fica instituido o Regimento da Feira-Livre de
modo exposto no anexo

l.
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Art. 50 . Fica lnstituido a tabela de valores a serem cobrados pelo uso
do solo priblico nas feiras-livres, da forma exposta no anexo ll.

Art. 6o . Fica lnstituido a tabela de valores a serem cobrados pelo uso
de box e tarimba no 6mbito do Mercado Municipal de Vertentes-PE, da forma exposta no anexo
ilt

Art, 70 . Fica lnstituido a tabela de varores a serem cobrados pelo
abate de animais no Matadouro P0blico de Vertentes-PE, da forma exposta
no anexo lV.

Art. B.' Este Decreto entra em vigor na data de sua pubricagio.
Art. 90. Revoga-se, por este decreto, disposigoes em contr6rio.
REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE, CUMPRA.SE.

Gabinete do Prefeito, aos 17

de Abril de 2017.
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