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DECRETO Nº. 069/2015                                                                
                                                São Miguel do Tocantins, 05 de novembro de 2015. 

 
“Dispõe sobre Autorização do uso de espaço 
público para a implantação de Feira Municipal 
no povoado de Bela Vista município de São 
Miguel do Tocantins, e dá Outras Providências.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar melhores condições de 

trabalho aos feirantes e de oferecer às pessoas que freqüentam semanalmente as Feiras 
Livres um ambiente saudável; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de uma ação conjunta de pastas Municipais 

que têm suas atividades relacionadas com as Feiras Livres Municipais; 
 
CONSIDERANDO, ainda, o espaço solicitado pelos pequenos agricultores de 

Bela Vista município de São Miguel do Tocantins. 
 
                                                    D E C R E T A: 
 

  Art. 1º – Fica autorizado o uso do espaço público da Rua do Beco, povoado de 
Bela Vista município de São Miguel do Tocantins, para funcionamento da Feira Livre, 
que contemplará pequenos agricultores de Bela Vista e regiões vizinhas.  

 
Art. 2º - A administração e a fiscalização da Feira Livre do Município é de 

competência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que se fará 
representar na Feira Livre por um servidor designado por ato do Secretário que ocupará 
o cargo de Gerente da Feira. 
 

Art. 3º - As atividades realizadas nas Feiras Livres serão fiscalizadas em parceria 
pelas Secretarias e órgãos afins: 

I - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
II - Secretaria Municipal da Saúde; 
III – Departamento Municipal de Transporte; 
IV - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano; 
V - Polícia Militar - PM; 
 
Art. 4º - A feiras livre municipal têm por finalidade: 
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I - oferecer um local apropriado para que os produtores rurais e feirantes tenham 
oportunidade de comercialização de seus produtos; 

II - possibilitar ao consumidor, facilidade de acesso aos produtos com 
abastecimento regular, estimulando ainda ao aumento de consumo; 

III - o abastecimento de produtos de origem animal e vegetal, artigos de 
confecções, utilidades domésticas, artesanato, além de alimentos prontos; 

IV - a organização dos feirantes para a comercialização dos produtos diretamente 
com o consumidor. 

Parágrafo único. O Poder Público reservará até 60% (sessenta por cento) do 
espaço para comercialização de produtos e matérias-primas originárias do Município.  

 
Art. 5º - A Feira Livre do Povoado de Bela Vista obedecerá aos seguintes horários 

de funcionamento: 
I - montagem de bancas e barracas: das 18h00 do sábado às 05h00 do domingo; 
II - desocupação, encerramento das atividades, desmontagem das bancas e 

barracas, saída dos veículos transportadores de produtos, das 14h00 às 17h00 do 
domingo; 

III - liberação da área para limpeza, a partir das 18h00 do domingo. 
 

Art. 6º - Entre às 18h00 do sábado dia de início das atividades da feira e às 14h00 
do dia seguinte, fica proibido o trânsito de veículos no pátio da feira, salvo sob 
autorização expressa do supervisor responsável. 

 

Art. 7º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

Estado do Tocantins, aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO DE SOUSA LOPES 

Prefeito Municipal 
 


