
EMENDA MODIFICATIVA 007/2019 

 
A dispositivos do Projeto de Lei n.º 031, de 30 de 
setembro de 2019, que Dispõe sobre o 
funcionamento e exercício do comércio na Feira 
Livre do Município de Alto Garças-MT e dá outras 
providências” 

 

 

AUTOR: Vereador MARCOS MARTINS DE SOUZA 

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n.º 031/2019:  

 

Art. 1º – Fica alterada a redação do caput do artigo 8º, do Projeto de Lei 
n.º 031/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 8º A cessão ou permissão de uso,  para pessoas físicas ou 
jurídicas, para a utilização interna dos box na Feira Municipal de Alto 
Garças –MT, deverá ser realizada mediante processo de licitação, na 
modalidade chamada pública, e após, o ganhadores da permissão, na 
referida licitação deverão realizar sua matrícula de feirante na 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e 
Rural- SMADUR devendo os selecionados no processo licitatório 
requerer sua inscrição e matrícula, apresentando os seguintes 
documentos:” retirar e substituir pelo de cima .” 
 
Art. 2º - Fica alterada a redação do artigo 12, do Projeto de Lei n.º 
031/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 12. A administração municipal, em concordância com os 
feirantes poderão autorizar transferências e alterações de categorias 
e de comércio, mediante solicitação e realização audiência pública.” 
 
Art. 3º - Fica alterada a redação das alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo 
único, do artigo 15, do Projeto de Lei n.º 031/2019, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 



 
“Art. 15. (...) Parágrafo único (...) 
 

a) Ao Feirante-Produtor serão reservados entre 50% a 80 % dos 
Box existentes na feira, a serem demarcados pela 
Administração Pública Municipal. 

b) Ao Feirante-Mercador, serão reservados entre 15% a 40% dos 
Box existentes na feira, a serem demarcados pela 
Administração Pública Municipal. 

c) Aos Feirantes –Cabeceira-de-Feira, serão reservados entre 5% 
a 10% dos Box existentes na feira, a serem demarcados pela 
Administração Pública Municipal.” 
 

Art. 4º - Fica alterada a redação do artigo 21, do Projeto de Lei n.º 
031/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 21 – A Feira Municipal deverá funcionar nos dias e horários, 
inclusive aos domingos e feriados, nos moldes estabelecidos pela 
Administração Municipal, mediante Decreto Municipal, com a 
concordância dos Feirantes, registradas em Ata, e poderão sofrer 
alterações, a juízo da Administração Pública Municipal, em 
conformidade com as necessidades da época e sua 
evolução/demanda.” 
 
Art. 5º - Fica alterada a redação § 2º do artigo 44 do Projeto de Lei n.º 
031/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“§ 2º - A taxa acima referida também deverá ser recolhida pelos 
feirantes enquadrados no artigo 19 desta Lei, no valor de 0,5 (meio) 
UFAG.” 
 
Art. 6º  - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

o Gestor Público antes da sanção e publicação fazer as alterações, em 

conformidade com a emenda supra.  
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha) – Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 04 
de novembro de 2019.  
 



 
MARCOS MARTINS DE SOUZA 

Vereador – DEM 


