Prefeitura Municipal de São José do Seridó
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 260 DE 07 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o retorno da feira livre no município de
São José do Seridó/RN, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO, que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e
formular políticas públicas voltadas a combater situações emergenciais que envolvam saúde
pública;
CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO, o Decreto nº 250, de 14 de abril de 2020, que declara estado de
calamidade pública no Município de São José do Seridó/RN em razão da grave crise de saúde
pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), devidamente RATIFICADO pela Câmara
Municipal de São José do Seridó/RN, em 17 de abril de 2020, e pela Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Norte, através do Decreto Legislativo nº 08, de 30de abril de 2020;
CONSIDERANDO, os crescentes casos de contaminação pelo novo Coronavírus
(Covid-19) nas cidades circunvizinhas com o Município de São José do Seridó/RN;
CONSIDERANDO, o grande número de pessoas, que semanalmente, frequentam a
tradicional feira livre da Cidade de São José do Seridó/RN;
CONSIDERANDO, por fim, que as feiras livres, em razão das aglomerações naturais,
contribuem para a disseminação do Coronavirus, que desde 20 de março de 2020, encontra-se em
estado de transmissão comunitária;
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CONSIDERANDO, a Nota Técnica nº. 012/2020, de 30 de março de 2020, da área
técnica da Confederação Nacional dos Municípios, que trata da importância da manutenção das
feiras livres para evitar o desabastecimento nos municípios, decreta:

DECRETA:
Art. 1º. As feiras livres deverão funcionar segundo regramento disposto neste Decreto e
legislação municipal vigente, devendo os feirantes promover as adequações necessárias para o
exercício de suas atividades durante o período de Situação de Emergência em Saúde Pública
decretado pelas autoridades sanitárias.
Art. 2º. Cabe à municipalidade por meio de suas equipes de fiscalização:
I – evitar a ocorrência de filas ou aproximações, preservando a distância mínima de
2,5m (dois metros e meio) entre as barracas, a fim de impedir qualquer forma de aglomeração;
II – solicitar auxílio da Polícia Militar para controle e fiscalização deste Decreto e da
legislação vigente;
III – orientar a população quanto à circulação no espaço e distanciamento;
IV – manter cadastro atualizado dos feirantes, contendo a informações do quantitativo de
tabuleiros autorizados, identificando a origem de cada um e os produtos comercializados;
V – exigir o cumprimento do horário de 05h00min as 13h00min.
Art. 3º. É dever dos feirantes:
I – redobrar os cuidados com a higiene, adotando medidas antissépticas no manejo,
comercialização e entrega de seus insumos;
II – manter espaçamento lateral de, no mínimo 2,5 (dois metros e meio) entre uma banca
e outra, não deixando produtos armazenados ao seu redor, os quais deverão ser depositados nos
tabuleiros ou armazenados por debaixo dos mesmos, afastados no chão.
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III – solicitar aos clientes, a manutenção da distância de 1,5m (um metro e meio) entre
uma pessoa e outra;
IV – impedir a degustação de alimentos no local, sendo vedado, inclusive, o
fornecimento de bancos, cadeiras, mesas ou qualquer outra medida que favoreça o consumo no
local;
V – respeitar as orientações para a montagem das barracas, como forma de garantir o
maior espaço possível para fluxo de pessoas;
VI – manter distância do cliente para evitar o contato respiratório muito próximo;
Art. 4º. É dever dos consumidores:
I – manter a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre uns e outros, evitando
aglomerações;
II – não frequentar a feira livre caso apresentem algum sintoma de gripe (tosse,
congestão nasal, febre, dores musculares, falta de ar, calafrios, coriza e fadiga);
III – não cumprimentar as pessoas com proximidade (aperto de mão, beijo ou abraço);
IV - pessoas que se enquadram no grupo de risco, inclusive idosos com mais de 60 anos,
devem evitar ir à feira;
V – não levar crianças para as feiras;
VI – não consumir quaisquer produtos alimentícios no perímetro da feira.
Art. 5º. Os feirantes deverão atuar de forma cooperada com o Poder Público, com ações
que venham desestimular quaisquer iniciantes que violem as medidas de segurança necessárias e
estabelecidas neste Decreto e demais leis municipais que tratam da espécie.
Art. 6º. É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por todas as pessoas
presentes no perímetro das feiras livres (feirantes, consumidores e agentes públicos).
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Art. 7º. Ao feirante que infringir os termos deste Decreto ou cometer conduta
desrespeitosa para com os agentes de fiscalização e seus apoiadores, será aplicada sanção
administrativa, nos termos da lei, podendo ser suspenso do cadastro para participação da feira
livre, pelo período de 15 a 60 dias, de acordo com a gravidade da infração.
Paragrafo único. Na hipótese de reincidência, o feirante infrator poderá ser excluído do
cadastro mencionado no caput, bem como conduzido à autoridade policial judiciaria para
apuração de eventual delito, nos termos dos termos dos artigos 267, 268, 330 e 331, todos do
Código Penal.
Art. 8º. As medidas deste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando por 90
(noventa) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
.
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 07 de julho de 2020.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

