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LEI N° 2.330/2018 

 
“Regulamenta o funcionamento de feiras, 
comércio ambulante e “trailers” no 
Município de Itamonte”. 

 
 

 A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento de 2 (duas) feiras no Município de 
Itamonte, a primeira denominada de "Feira Livre" e a segunda denominada "Feira do 
Produtor". 

 
Parágrafo único - As feiras funcionarão em vias e logradouros públicos ou terrenos 

de propriedade do Município, cada uma em um único dia da semana, com horários e locais 
definidos pelo Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 2º - A "Feira Livre" será destinada a comercialização de artigos diversos. 
 
§ 1º - As vagas serão limitadas ao número de feirantes cadastrados no Município até 

31/12/2017. 
 
§ 2º - As vagas são pessoais e somente serão transferidas para novos feirantes se 

houver desistência ou descredenciamento dos antigos por descumprimento de dispositivo 
legal. 

 
§ 3º - O Poder Executivo Municipal deverá organizar um cadastro de pretendentes às 

vagas que possam eventualmente surgir, sempre obedecendo à ordem de inscrição. 
 
§ 4º - Será cobrada taxa para funcionamento de cada banca, no valor de 2,45% do 

Valor de Referência Municipal - VRM, por metro linear, considerando a testada da banca. 
 
§ 5º - As bancas serão padronizadas, podendo ter de 1 a 6 metros de testada. 
 
§ 6º - A taxa de funcionamento será paga mensalmente, devendo o feirante 

demonstrar sua adimplência para receber a autorização de montagem da banca, por parte 
da fiscalização. 
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§ 7º - Se a inadimplência perdurar por mais de 90 (noventa) dias o feirante será 
descredenciado e o espaço por ele ocupado poderá ser destinado a outro interessado. 

 
Art. 3º - A "Feira do Produtor" será destinada a comercialização no varejo, de flores, 

plantas ornamentais, frutas, legumes, verduras, ovos, peixes, mel, leite, queijos, produtos de 
origem animal e vegetal devidamente inspecionados, "comida de rua" e artesanato, 
produzidos pelos artesãos e agricultores familiares residentes no Município. 

 
§ 1º - A "Feira do Produtor" será administrada pela Diretoria de Desenvolvimento 

Rural em parceria com o Sindicato Rural de Itamonte. 
 
§ 2º - As bancas serão padronizadas, podendo ter de 1 a 6 metros de testada.   
 
§ 3º - Não será cobrada taxa de funcionamento de bancas na "Feira do Produtor". 

 
Art. 4º - Os feirantes deverão obedecer às normas de conduta ética, inclusive o trato 

com os fregueses, demais feirantes e os funcionários Municipais, além da manutenção do 
asseio durante e após a realização da feira. 

 
Parágrafo único - Cada feirante deverá retirar da via pública todo o lixo produzido em 

razão de sua atividade dando ao mesmo um destino adequado. 
 
Art. 5º - Fica proibido o comércio ambulante no Município de Itamonte, exceto: 
 
I - Aquele exercido por pessoa física, residente no Município de Itamonte, que tenha 

nesta atividade fonte renda, comprovada mediante avaliação socioeconômica da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, mediante alvará específico, emitido 
gratuitamente e renovado anualmente. 

 
II - Por ocasião de festas, eventos e datas comemorativas religiosas ou oficiais, 

mediante alvará específico. 
 
III - De água mineral natural e botijões de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, desde 

que comercializados, em veículos adequados, por empresa com sede no município de 
Itamonte, mediante alvará específico, renovado anualmente. 

 
Art. 6º - O comércio em “trailers”, bancas fixas ou outros meios similares, somente 

poderá funcionar, se localizado em terreno particular ou em área pública, por ocasião de 
festas, eventos e datas comemorativas religiosas ou oficiais, mediante alvará específico.  
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 Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário.  
 
 

Prefeitura Municipal de Itamonte, 08 de novembro de 2018. 
 

 


