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FEIRA LIVRE DE TAQUARUSSU –MS  
 
A IMPORTÂNCIA DE SUA EXISTÊNCIA PARA NOSSO MUNICÍPIO 
 
Sentimos a necessidade em aprofundarmos nossos conhecimentos neste  
assunto e colocarmos em prática, uma vez que nosso Município é agrícola, 
abrindo um canal de vendas ao nosso pequeno agricultor que é nosso cliente 
interno, permitindo que o mesmo comercialize produtos frescos e de boa 
qualidade, o qual beneficiará nosso povo de sede, que chamamos de clientes 
externos. 
 
O OBJETIVO DE  NOSSA FEIRA LIVRE 
 
É uma das funções desenvolvidas na Feira Livre que visa satisfazer os desejos 
dos consumidores e os objetivos econômicos de nossos Feirantes que são 
nossos Clientes Internos através da oferta de nossos produtos. É uma atividade 
humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através do 
processo de troca, ou seja, oferta e procura. 
O nosso objetivo é obter e manter clientes, tanto internos que são nossos 
Feirantes como também nossos clientes externos que são nossos 
consumidores, mesmo que existam concorrentes, pretendemos oferecer 
produtos de boa qualidade, inspecionado pela Vigilância Sanitária e 
comercializado por um bom preço o qual vai satisfazer ambas partes. 
 
 
DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 
 
Iniciamos o processo dando o primeiro passo, definimos o nosso público alvo, 
Agricultores,  incentivando nossos clientes Internos no caso nossos Feirantes a 
comercializar em nossa Feira Livre. 
Quanto aos clientes externos definimos como consumidoras Famílias 
Taquarussuense, até mais as donas-de-casa como nosso público alvo,  porque 
normalmente a mulher, a mãe de família que mais freqüenta Supermercados, 
Feiras, ela que preocupa-se com o bem estar de sua família, por isso devemos 
encantá-la com nossos produtos e não apenas nos preocupar em tratá-la bem. 
O segundo passo do processo descobriremos os desejos, as necessidades de 
nossos clientes, quanto aos Feirantes despertaremos o seu lado  Empreendedor, 
seu potencial, uma vez que ele possui um local para comercializar o seu produto. 
Quanto aos nossos clientes externos, no caso a Família Taquarussuense , ou 
seja, as donas-de-casa, sabemos até por experiência própria que aprendemos 
a desejar uma infinidade de bens e produtos, vamos descobrir aos poucos os 
desejos de nossos clientes, que eles sintam-se vistos como "Sua Majestade", o 
cliente, cujo desejo é sempre uma ordem e sempre tem razão, uma vez que o 
mercado consumidor é dinâmico, somos afetados constantemente por 
mudanças, principalmente no comportamento do consumidor. 
O nosso terceiro passo  definimos a Produção, o Produto, o Preço, as Vendas e 
Marketing. 
 
 
 
PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E DEMAIS PRODUTOS 



Daremos ênfase à produção sendo uma atribuição da Secretaria de Agricultura 
e Pecuária  do Município em parceria com a AGRAER e exames dos animais 
serão feitos pela Vigilância Sanitária (tuberculose e brucelose), tendo início no 
mês de  Agosto / 2019. 
 
PRODUTO 
Deverá haver diversificação de produtos, visando maior oportunidade de vendas, 
uma vez que será dado ênfase a Agricultura familiar , a construção de 
estufas, para podermos oferecer ao nosso consumidor produtos diferenciados, 
mesmo fora de época. 
. 
VENDAS 
As vendas serão efetuadas na Feira Livre, lembramos que o cliente externo 
deverá ser visto como um "rei", afinal, ele sempre terá razão, deverá ser tratado 
com muita educação. 
A venda dos produtos será em torno de 20% abaixo dos Supermercados, todo 
Feirante será responsável pelo seu sucesso ou fracasso, bem como da Feira 
Livre, ficando sob responsabilidade do mesmo a pesquisa dos preços. 
 
 MARKETING 
Na verdade Marketing é abrangente, iniciamos este trabalho motivando nosso 
cliente interno a participar da Feira Livre, inclusive buscamos receitas  culinárias 
de outras regiões onde existe a  AGRAER-MS, após motivamos feirantes a 
participar deste trabalho, ressaltando a qualidade acima de tudo, pretendemos 
fazer reuniões com os mesmos, com o objetivo de melhorar a aparência dos 
produtos, bem como dos Feirantes, vamos trabalhar com  cenário, a higiene é 
de suma importância, embalagens dos produtos, vamos ensinar alguns truques 
de vendas. 
Quanto aos nossos clientes externos, os consumidores nós motivamos à 
comprar na Feira através de Programas de Rádio, Cartazes, bate papo informal, 
nossa preocupação é mostrar a qualidade de nossos produtos. 
 
TECNICAS EM NOSSAS FEIRAS LIVRES 
Introduzimos técnicas  para melhor atendimento devido sentirmos necessidade 
também porque além da qualidade nossa preocupação é o melhoramento 
contínuo em todas as áreas existentes na Feira e o bem estar de nossos clientes 
internos e externos. 
A administração será voltada para o consumidor sempre, pois é dele que 
depende o nosso negócio, quanto ao nosso cliente interno, o Agricultor será 
exigido a qualidade, o melhoramento contínuo, novas tecnologias tais como 
amplantação da agricultura orgânica, com o passar do tempo novas máquinas 
eimplementos agrícolas, daremos incentivo, mas como retorno queremos o seu 
crescimento. 
A seguir citaremos os princípios, os quais  adaptamos em nossa Feira. 
Orientação ao cliente externo, neste caso introduzimos  através de cartas 
abertas à população, apresentando os produtos existentes em nossa Feira 
Livres e através de cartões fixados, expostos ao consumidor, indicando 
produtos, preços, responsabilidade de tal Feirante, data de validade do produto, 
em casos que podem ser observados, podemos citar compotas, conservas, 
derivados de leite e outros, neste caso contamos com o trabalho da Vigilância 
Sanitária, inclusive deverá constar a seguinte frase em cartões: 



PRODUTO INSPECIONADO PELA SAÚDE MUNICIPAL DE TAQUARUSSU, 
(SIM). 
 
Após colocarmos os cartões, mostraremos à todos nossos objetivos, 
incentivando a colaboração e a resolução conjunta dos problemas, propiciamos 
meios de crescimento pessoal ao nosso cliente que é o agricultor, mas 
orientamos a ser extremamente justo para conseguirmos a credibilidade de 
nosso cliente externo, ou seja, nosso consumidor, reconhecemos os progressos 
do grupo, exigimos dedicação, pois pretendemos lançar novos desafios. Para 
que nossos produtos seja conhecidos em outros municípios, outros Estados e 
conseqüentemente nosso Município. 
Em seguida faremos um planejamento visando maior qualidade dos produtos já 
existentes, novos produtos e a continuidade de propósitos através do 
planejamento de nossa Feira Livre, adotaremos a qualidade, deixando bem claro 
que estamos em nova era econômica, não aceitaremos produtos de baixa 
qualidade, ressaltaremos a qualidade total em nossas Feiras. 
Com o passar do tempo, faremos nossos preços de acordo com a qualidade e 
tecnologia utilizada, citamos a agricultura orgânica, o plantio em estufas, afinal, 
devemos ressaltar o quanto vale ao nosso organismo receber produtos sem 
agrotóxicos. Este é um trabalho que faremos em parceria com a Saúde, se faz 
necessário um Médico fazer algumas palestras na sede, ou que seja incluído no 
Projeto Saúde da Família. 
Analisaremos continuamente nossos problemas de mão-de-obra, materiais, 
máquinas, implementos agrícolas e o meio ambiente, afinal é uma função 
Gerencial. 
Eliminaremos a timidez, o medo de comunicar-se de nosso cliente interno com 
o externo, incentivando o trabalho em equipe e não a competição, faremos um 
planejamento junto com nossos clientes definindo metas num relacionamento 
franco com parceiros e feirantes que com o passar do tempo serão chamados 
de colaboradores, que esta será uma forma de recompensar pela qualidade. 
 
Enfim da dedicação será útil à nossa Feira Livre, integraremos todo o processo 
produtivo com o objetivo de produzir hortifrutigranjeiros de boa qualidade, 
reduzindo os custos de produção, produzindo os mesmos de acordo com a 
demanda, desenvolvendo flexibilidade de produção, mantendo os compromissos 
assumidos com nossos clientes internos e externos. 
Implantaremos algumas metas cabíveis em nossa Feira Livres, nossa pretensão 
é chegarmos com o passar do tempo a zero defeito, uma vez que a AGRAER – 
MS  e o Secretaria  de Agricultura  e Pecuária possui mão-de-obra especializada 
para tal, introduzindo técnicas de suprimento, quanto a estufas de verduras, lotes 
de produção unitária, hortas e pomares orientados. 
Pretendemos implantar o sistema de sugestões para nossos clientes internos e 
externos, através de uma caixinha de sugestões, com o objetivo de 
melhorar nosso atendimento e saber das necessidades de nosso cliente externo. 
Nós uniremos aos nossos especialistas em Agricultura, Pecuária, Saúde com o 
objetivo de maior orientação aos nossos clientes internos para proporcionar 
maior diversificação de produtos, visando a plena satisfação de nosso cliente 
externo e interno. 
Maior disciplina em nossa  Feira Livre, principalmente tratando-se de faltas, 
horário de início e término das Feiras. 



Quanto a Coleta de Lixo, caberá a Vigilância Sanitária orientar o Motorista do 
caminhão. 
Quanto a manutenção preventiva dos animais, devido derivados do leite, os 
exames de brucelose e tuberculose deverão ser feitos gratuitamente  
pela Vigilância Sanitária. 
Ressaltamos ainda que a AGRAER – MS e o SENAR  já ministrou vários Cursos 
práticos em nosso Município, tais como: Aproveitamento de hortaliças e frutas, 
hortas, apicultura, aproveitamento do peixe, doces, bolos, tortas, bolachas à 
grupos  agricultores, derivados do leite, mas a continuidade destes Cursos e 
implantação de novos serão de grande valia, afinal, todo dia é um novo dia e 
nossa obrigação como profissionais e seres humanos é evoluirmos. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL 
AGRAER -MS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CRAS 
SALA DO EMPREENDEDOR 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 
 
Estar determinada a introduzir em Feira Livre.  
Distribuir e implantar as metas do através do plano de ação de administração 
multifuncional. 
Usar nas  tarefas funcionais, orientando, acompanhando nossos clientes 
internos e externos. 
Nossos clientes  internos participarão do sistema de sugestão. 
Oferecer apoio e direção  na Feira Livre  e melhorar a comunicação e manter o 
moral  elevado com os nossos clientes internos. 
Envolver-se  continuamente  para seu próprio desenvolvimento, para melhor 
resolver os problemas. 
Observar metas   através do desdobramento do plano de ação, ampliando sua 
fatia de mercado.  
Estabelecer, manter e melhorar os padrões de Feiras Livres. 
Apoiar e incentivar nosso cliente interno, capacitá- lo para exercer suas funções 
em Feiras Livres. 
Ressaltar a habilidade e a experiência no desenvolvimento de seu trabalho. 
Criar estruturas úteis para que seja implantado a rigor em Feira Livre. 
Conscientizar as parcerias e clientes internos a participar de Cursos e 
treinamentos. 
Introduzir a disciplina na área de trabalho. 
Desenvolver habilidades e ferramentas para a solução dos problemas. 
 
 
 
 
 
 
Introduzirmos metas  em nossas Feiras Livres para  sabermos das: 



Dificuldades enfrentadas pelo nosso pequeno agricultor, ele precisa 
comercializar sua produção, queremos que o mesmo cresça dentro de suas 
potencialidades, uma vez temos mão-de-obra especializada e estamos em fase 
de resoluções dos problemas existentes, visando o melhoramento contínuo. 
Entendemos que para as metas, qualidade é tudo o que pode-se ser melhorado, 
aplicado a produtos, serviços, forma de trabalho,     comportamento 
humano. 
As metas enfatiza os processos, estimulando e apoiando os esforços           das 
pessoas no decorrer do tempo, são atitudes a longo prazo, pois muda-se        o 
comportamento humano. Já os resultados são mais diretos e a        curto prazo, 
orientando-se aos seguintes critérios: 
. Disciplina 
. Administração do tempo 
. Desenvolvimento das habilidades 
. Participação e envolvimento 
. Moral 
. Comunicação 
Implantaremos em nossa Feira Livre as 5  etapas. 
. 1ª Etapa - Simplificaremos o cadastro dos clientes internos, usaremos somente 
ferramentas úteis de controle de vendas, eliminaremos produtos com defeitos de 
nossas Feiras Livres. 
. 2ª Etapa - Colocaremos em ordem, afinal nossa Feira Livre é nova, basta 
trabalharmos em organização visando melhor aparência. 
. 3ª Etapa - A nossa preocupação será a limpeza externa e interna, mas será 
resolvido com a Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal. 
. 4ª Etapa - A nossa preocupação será também com o asseio, tanto do nosso 
cliente interno, como também com balanças, pesos e medidas utilizadas em 
nossa Feira Livre. 
. 5ª Etapa - Evitar barulhos desnecessários, ruídos, propiciar um bom ambiente 
aos nossos clientes internos e externos, evitar atrasos ou falta por parte de nosso 
cliente interno, cumprir rigorosamente horários de início e término de 
nossas Feiras Livres. 
 
Lembramos que as 5 etapas significam: 
. 1ª Etapa - (eliminar o desnecessário). 
. 2ª Etapa -  (colocar em ordem). 
. 3ª Etapa -  (limpeza). 
. 4ª Etapa - (asseio). 
. 5ª Etapa -  (disciplina). 
 
 
Taquarussu- MS, 27  de Agosto de 2019 
 
 
 
 
 
Roberto Tavares de Almeida  
Prefeito Municipal.  
 
REGULAMENTO DA FEIRA LIVRE    em anexo. 



 
 
REGULAMENTO DA FEIRA LIVRE 
 
I - DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 
 
Art. 1º - A Feira Livre destina-se à venda exclusivamente a varejo, de produtos 
hortifrutigranjeiros, conservas caseiras, Paes,  bolos, biscoito,  salgado,  
bolachas e doces caseiros, cereais, sabão em pó e pedra, detergente, amaciante 
de roupa, animais vivos de pequeno porte, artesanatos e trabalho manual 
confeccionados  entre outros produtos de  nosso município  
Parágrafo 1º - Entende-se como produtos hortifrutigranjeiros como: verduras, 
frutas, inclusive grãos, ovos, aves e mel. 
Parágrafo 2º - Entende-se como pescado:  traíras, e ouros  existentes na região 
frescos e vivos,  
Parágrafo 3º - Entende -se como produtos derivados do leite: queijo, manteiga, 
nata e requeijão. 
Parágrafo 4º - Entende -se como conservas: Doces caseiros e compotas. 
Parágrafo 5º - Entende -se como produtos de industrialização caseira de 
alimentos, aqueles fabricados e transformados pelo agricultor. 
Parágrafo 6º- Entende –se, como animais de pequeno porte, galinha, porco e 
carneiro.   
Parágrafo 7º - Em relação a carne bovina, será expressamente proibida a venda. 
Art. 2º - O objetivo da Feira Livre é fomentar o aumento de produtos 
hortifrutigranjeiros, além de outros relacionados com o meio agrícola, com 
vendas do produtor diretamente ao consumidor, visando também o 
abastecimento do mercado, para que haja assim, equilíbrio entre a oferta e a 
procura dos bens desenvolvidos no Município. 
 
II - DA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIOS 
Art. 3º - A Feira Livre funcionará na Praça da Secretaria de Agricultura e 
Pecuária.  
Parágrafo Único - A Feira Livre funcionará toda Sexta feira do mês a  partir  das 
15:00 horas e fechamento às 22:00 horas, caso haja interesse e necessidade 
por parte de Feirantes e população poderá funcionar durante a semana e nos 
demais dias  do mês.  
 
III - DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Art. 4º - Ficará a cargo da Vigilância Sanitária a inspeção e fiscalização de 
produtos de origem animal a serem comercializados na Feira Livre. 
Parágrafo 1º - As Feiras serão orientadas pela Comissão Organizadora, 
Composta por componentes da AGRAER – MS, Secretaria de Agricultura e 
Pecuária, Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal, Secretaria de Meio Ambiente 
e Turismo, Sala do Empreendedor e dois Feirante. 
Art. 5º - A Vigilância Sanitária fará fiscalização dos produtos antes de sua 
comercialização. 
Art. 6º - Todos os produtos deverão estar em exposição na Feira Livre até às 
8:00 horas (horário do início das vendas). 
Art. 7º - A exposição dos produtos, bem como o agrupamento de feirantes, será 
feito segundo orientação da Comissão Organizadora, visando uma melhor 
oportunidade de escolha. 



Art. 8º - São obrigações comuns à todas as pessoas que exercem atividades em 
Feira Livre: 
Parágrafo 1º - Cumprir a presente Lei, bem como as posturas Municipais. 
Parágrafo 2º - Usar o máximo de respeito para com o público em geral, bem 
como acatar as ordens da Comissão Organizadora. 
Parágrafo 3º - Iniciar e terminar o descarregamento e carregamento dentro dos 
horários previstos. 
Parágrafo 4º - Possuir nos Box da Feira Livre: Balanças, pesos e medidas. 
Parágrafo 5º - Pesar as mercadorias a vista do comprador, com toda a exatidão. 
Parágrafo 6º - Cada feirante deverá estar ciente do valor de seu produto, sempre 
deverá ser abaixo dos Supermercados, somente em casos esporádicos, ou seja, 
produtos orgânicos após reconhecido seu valor, estará livre para fazer o preço. 
Parágrafo 7º - Manter os box em completo estado de asseio e higiene. 
Parágrafo 8º - Trocar qualquer mercadoria e quando não for possível, fazer a 
restituição da importância correspondente, uma vez que a reclamação seja feita 
no transcorrer da mesma Feira, ou seja comprovada a procedência. 
Parágrafo 9º - Manter os pratos das balanças sempre em rigorosa limpeza. 
Parágrafo 10º - Todo alimento só poderá ser exposto à venda, devidamente 
protegido contra possíveis formas de contaminação. 
Parágrafo 11º - Não ocupar área maior do que aquela que lhe foi concedida pela 
Prefeitura Municipal. 
Parágrafo 12º - Indicar de forma legível os preços ou falar de maneira clara e 
precisa os preços, quanto ao preço kg. ou litro de cada produto, enfim destacar 
os preços de pesos e medidas. 
Parágrafo 13º - Nenhum produto poderá ser exposto à venda, colocado 
diretamente sobre o solo. 
Parágrafo 14º - Cada Feirante ficará responsável pelo seu box, bem como, 
colocar tabuleiros, limpeza e conservação. 
Parágrafo 15º - Todo Feirante deverá trazer sua mercadoria com seus próprios 
meios de transporte: carroça, trator, carro, a Comissão Organizadora não se 
responsabilizará pelas mercadorias. 
Parágrafo 16º - Os produtos de época serão liberados para outros produtores 
desde que os produtores participantes não tenham tais produtos suficiente para 
atender a demanda. 
 
IV - DAS ATRIBUÍÇÕES DA PREFEITURA 
Art. 9º - A Prefeitura de Taquarussu, competirá a expedição, nos termos legais, 
da autorização para funcionamento da Feira, bem como, a determinação do local 
para a sua instalação. 
Parágrafo Único - Constatado qualquer desvirtuamento do objetivo preconizado 
neste Regulamento, poderá a Prefeitura revogar de imediato, a autorização 
referida neste artigo. 
Art. 10º - Não será permitida a entrada de vendedores ambulantes de produtos 
hortifrutigranjeiros no recinto da Feira Livre. 
 
 
 
 
 
 
V - DA INSCRIÇÃO 



Art. 11º - As pessoas pretendentes em comercializar na Feira Livre, caberá:  
Parágrafo Único: Procurar  a Comissão Organizadora fazer a inscrição de 
Feirantes, com o nome de todos os produtos a serem comercializados.  
Art. 12º - A inscrição de produtor far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
I - Documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF . 
Parágrafo Único - Cada Feirante receberá sua carteirinha, mesmo que esteja 
estabelecido com o Comércio paralelo, mas em outro Município, caso contrário, 
ser-lhe-á vedada a inscrição de Feirante. 
 
VI - DAS TRANSGRESSÕES 
Art. 13º - Considera-se transgressão que importa em suspensão definitiva, o 
Feirante que no prazo de 12 meses deixar de comparecer a Feira por 3 (três) 
vezes. 
Art. 14º - O Feirante que deixar de cumprir o proposto no art. 7º, poderá ser 
sancionado com punições que vão de advertência verbal até a eliminação do 
quadro de Feirante. 
VII - DOS PREÇOS 
Art. 15º - O Comércio na Feira Livre será exercido em conformidade com a 
presente Lei, sob responsabilidade da pesquisa de mercado feita pelo próprio 
Feirante. 
Parágrafo Único - Todo Feirante deverá fazer uma pesquisa de mercado, onde 
fica estabelecido que deverá vender seus produtos abaixo dos Supermercados 
existentes no Município, reduzindo em média 20% dos preços do mercado 
consumidor. 
 
VIII - DA LICENÇA 
Art. 16º - A licença para o comércio na Feira Livre será concedida pela Prefeitura 
Municipal gratuitamente. 
Art. 17º - O número de Feirante que possuímos é o ideal para o Município, 
somente com autorização dos mesmos é que serão aceitos novos Feirantes. 
 
IX - DA LIMPEZA 
Art. 18º - Na hora fixada para o encerramento da Feira, os Feirantes recolherão 
suas sobras e seus pertences, serão responsáveis pela limpeza dos  Box. 
 
X - DA LOCALIZAÇÃO DOS FEIRANTES 
Art. 19º - Compete a Comissão Organizadora distribuir os feirantes, cada um no 
espaço físico correspondente. 
Art. 20º - Para a troca de Box entre Feirantes, os mesmos deverão comunicar a 
Comissão Organizadora. 
Art. 21º - Deverão ser respeitados os pontos de localização de cada feirante. 
Parágrafo Único - Será expressamente proibido atrair diretamente fregueses, 
quando estes estiverem em Box vizinhos. 
 
XI - DO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DOS PRODUTOS 
Art. 22º - O transporte dos gêneros alimentícios a serem comercializados na 
Feira correrão por conta e risco do feirante. 
Art. 23º - Quando houver exposição será no mesmo horário da Feira Livre. 
A Comissão não se responsabilizarão pelo carregamento e nem                 pelo 
descarregamento de produtos. 



 
XII - DAS PENALIDADES 
Art. 24º - A AGRAER-MS se responsabilizará pela propaganda da Feira Livre, 
mas caso o feirante não consiga trazer o referido produto por algum motivo, o 
qual foi divulgado, o feirante deverá avisar antecipadamente, caso contrário 
pagará uma taxa estipulada pela Prefeitura. 
Art. 25º - A matrícula ou autorização será cassada pela Prefeitura Municipal 
constatada as práticas da seguinte  infrações: 
I - Venda de mercadoria deteriorada. 
II - Cobrança de preços superiores aos fixados em tabelas. 
III - Fraudes nos preços, medidas ou balanças. 
IV - Comportamento que atente contra a integridade física ou moral de terceiros. 
Art. 26º - No caso de não cumprimento deste Regulamento, o feirante será 
advertido uma vez e, ocorrendo reincidência, será cassada a sua carteira de 
autorização. 
Parágrafo Único - O Feirante que tiver cassada sua autorização ficará proibido 
de participar da Feira durante 1 (um) ano, a partir da data do recolhimento de 
sua carteirinha de autorização. 
 
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 27º - Os produtos derivados do leite e da carne deverão ser comercializados 
dentro dos mais perfeitos padrões de higiene. 
Parágrafo Único - Por falta de higiene o feirante será suspenso da Feira Livre. 
Art. 28º - Fica expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas na Feira, 
exceto o vinho, a cerveja caseira, desde que seja fabricação caseira e em litro 
ou garrafa ou ainda garrafão. 
Art. 29º - Todos os feirantes ficam responsáveis pela limpeza e conservação dos 
Box. 
Art. 30º - A Prefeitura Municipal se responsabilizará pela construção e 
manutenção da Feira Livre, bem como da ampliação da mesma se houver 
necessidade. 
Art. 31º - A Prefeitura Municipal juntamente com a Vigilância Sanitária se 
responsabilizarão pela colocação do latão de lixo e sua retirada. 
Art. 32º - Fica vedada a localização nas imediações da Feira nos dias e horários 
de sua realização, de vendedores ambulantes com produtos similares 
aos comercializados na Feira Livre. 
 
Art. 33º - Este regulamento entrou em vigor no dia  28 de Agosto de 2019, deverá 
ser seguido até quando houver necessidade de alteração. 
 
TAQUARUSSU-MS, 27 de agosto 2019. 
 
Roberto Tavares de Almeida  
Prefeito Municipal.  
 


