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LEI PROMULGADA Nº 2850                                                                    DE 29 DE MAIO DE 2013. 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA FEIRA 
MUNICIPAL NO LOTEAMENTO ARAGUAINA SUL” 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso 

de suas atribuições legais e com base no Art. 169, § 2º do Regimento Interno desta Casa 

de Leis e Art. 56 § 8º da Lei Orgânica do Município, PROMULGA a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica criada uma feira livre aos domingos, no Loteamento Araguaína sul. 

 
Art. 2º. A Feira Livre de que trata o artigo anterior destina-se à venda, 

exclusivamente a varejo, de frutas, legumes, verduras, aves vivas, ovos, mel produtos de 
lavoura e os seus subprodutos. 
 

Parágrafo único. Permite-se a atuação, mediante autorização, no recinto da 
feira, de comerciantes caracterizados como ambulantes, artesãos, vendedores de 
pescados e de produtos hortigranjeiros.  
 

Art. 3º. A feira livre deverá localizar-se na Rua Sucupira entre a Rua das 
Palmeiras e Rua Pau Brasil no Loteamento Araguaína Sul. 
 

Art. 4º.  A feira livre funcionará aos domingos no horário de 06 (seis) às 12 
(doze) horas. 
 

Parágrafo único: Fica o pode executivo encarregado de fazer a demarcação da 
rua, destinado aos barraqueiros.   
 

Art. 5°. Os pontos de localização de cada feirante serão fixados e devidamente 
respeitados, ficando os respectivos feirantes obrigados a procederem à retirada de suas 
mercadorias 30 (trinta) minutos após o horário de término do funcionamento da feira. 
 

Art. 6°. Não é permitido aos feirantes abandonarem no recinto da feira as 
mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja sobra terá de ser 
imediatamente recolhida. 
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Art. 7°. Para as instalações das barracas, na feira municipal, deverão os feirantes 
obedecer aos seguintes critérios: 

 
I- Espaço mínimo de 1,5 (um metro e meio) da outra, a fim de permitir a 

passagem de público; 
II- As barracas deverão ser dispostas em alinhamento, de modo a ficar uma via 

de trânsito no centro, e terão sua frente voltada para esta via; 
 

Art. 8°. Ficará sob a responsabilidade exclusiva dos feirantes a instalação de 
suas barracas na feira municipal, obedecidas às normas constantes do Artigo 7°. 
 

Art. 9°. Na disciplina interna da feira, ter-se-á em vista: 
 
I – A manutenção da ordem e do asseio; 
II - O equilíbrio no seu provisionamento, obedecendo a uma regularidade; 
III – A proteção aos feirantes e consumidores contra as manobras prejudiciais 

aos seus interesses. 
 

Art. 10°. Para uso dos espaços físicos destinados a instalação das barracas na 
feira livre deste Município, não será cobrada taxas de qualquer natureza pelo órgão da 
administração em relação aos feirantes. 
 

Art. 11°. Haverá durante todo o horário da feira um fiscal da Prefeitura 
Municipal a fim de observar e fazer observar as disposições da presente Lei. 
 

Parágrafo único.  Ao fiscal caberá manter rigorosa fiscalização no que se refere 
à higiene, examinar os produtos expostos à venda, mandando retirar os que julgarem 
impróprios ao consumo, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei, ficando, ainda, 
responsável pela elaboração do relatório das ocorrências verificadas no recinto da feira, o 
que será feito em livro próprio, que ficará sob a guarda da Prefeitura Municipal. 
 

Art. 12°. A manutenção da ordem e da disciplina, bem como a segurança no 
expediente da feira, estará a cargo da Polícia Militar, a qual deverá ser solicitada pelo 
Chefe do Executivo Municipal. 
 

Art. 13° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
condições em contrário. 



 

 
                                        ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

                              "A Capital Econômica do Estado" 
                                            CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

 

 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins, aos 29 dias do mês de Maio de 2013. 
 
 

MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO 

 
 
 

 
- Lei Municipal publicada no DOM nº 396, Ano II, quarta - feira, 24 de Julho de 2013. 

 
 


