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DECRETO MUNICIPAL DE Nº. 09/2009, PARELHAS 09 DE JUNHO DE 2009. 

 

 

 

CONSIDERANDO, que no mercado livre da cidade de Parelhas existe 

várias barracas de madeira que não possuem condições de higiene 

para a comercialização de comidas; 

 

CONSIDERANDO, que existe várias reclamações acerca das barracas 

existentes na feira livre no que se refere a venda de bebidas 

alcoólicas e outras denuncias que envolve menores; 

 

COSIDERANDO, que o poder público municipal através da 

Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais efetivou reunião entre os barraqueiros ficando 

acordado que o poder público iria edificar um local para 

comercialização dos seus produtos dentro do mercado público; 

 

CONSIDERANDO, que o poder público deve respeitar as normas da 

vigilância sanitária, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como efetivar o seu poder de policia, garantido na 

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO, o Código de Postura do Município de Parelhas, bem 

como os cursos do SEBRAE oferecidos para os barraqueiros da 

feira livre e o bem estar da população de Parelhas. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FULCRO NO ART. 64, INCISO 

VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, 

 

DECRETA: 
 

ART. 1º - O Município de Parelhas vai efetivar a entrega de dez 

boxes edificados no Mercado Público Municipal, aos seguintes 

beneficiários: 

 

 IVANICE TAVARES DA SILVA; 

 SONIA MARIA PEREIRA GOMES; 

 LINDALCI DA SILVA SANTOS; 

 JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS; 

 MARIA HELENA FIGUEIREDO; 

 ELINA MARIA NOGUEIRA; 

 MARIA DAS VITÓRIAS SILVA BATISTA; 
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 JOSÉ DE AZEVEDO SANTOS; 

 ERNESTO VITURINO DA SILVA; 

 MARIA SUELI DE PEREIRA. 

 

 Art. 2º - Os beneficiários contempladas com os boxes 

existentes no Mercado Público deverão obedecer todos os 

critérios de funcionamento no que se refere às normas atinentes 

a vigilância sanitária, Código de Postura e Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 

§ 1º - Os beneficiários deverão procurar a Prefeitura Municipal 

de Parelhas para efetivar a sua regularização e 

consequentemente expedição de Alvará de funcionamento. 

 

§ 2º - O Alvará de funcionamento deverá ser afixado em local 

visível. 

 

§ 3º - A secretaria de Saúde do Município, através do setor da 

vigilância sanitária deverá efetivar a fiscalização bem como 

expedir declaração no que se refere ao atendimento das normas 

sanitárias existentes. 

 

§ 4º - Compete a Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais à fiscalização no que se refere ao uso e 

conservação dos boxes ora entregues aos beneficiários. 

 

§ 5º - Os beneficiários deverão deixa os boxes em perfeito 

estado de conservação, ficando a cargo deste o pagamento de 

energia e água. 

 

Art. 3º - Fica terminantemente proibido a venda de bebidas 

alcoólicas a menores de dezoito anos bem como qualquer 

aliciamento no que se refere ao incentivo a prostituição. 

 

Parágrafo único – Caso o ente público receba denuncias sobre 

venda de bebidas alcoólicas, prostituição, poluição sonora ou 

qualquer irregularidade, será aberto procedimento 

administrativo garantido o direito de defesa e caso seja 

constatado a irregularidade o beneficiário perderá o direito de 

uso do bem público.  

 

Art. 4º - O funcionamento dos boxes será de segunda a domingo 

no horário de 05:00 às 18:00 hs. 
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Parágrafo único – em caso de festividades de grande vulto e 

religiosas existentes em nosso Município os boxes poderão ser 

aberto a partir das 04:00 com fechamento às 18:00hs. 

 

Art. 5º - Fica terminantente proibido a venda, aluguel, 

comodato ou qualquer transferência do bem público. 

 

§ 1º – caso seja constatado a venda, aluguel, comodato ou 

qualquer transferência, este ato será considerado nulo e o 

beneficiário perderá imediatamente o seu direito de uso. 

 

§ 2º - Em caso de morte do beneficiário o bem será 

automaticamente revertido para o poder público, não os 

possuindo os herdeiros qualquer direito de uso. 

 

Art. 6º - Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Parelhas a 

retirada imediata de todos os barracos de madeira existentes no 

mercado livre.  

 

Art. 7º - Os boxes não poderão ficar fechados ou utilizados 

como deposito para mercadoria. 

 

Parágrafo único – os beneficiários deverão desenvolver 

atividades comerciais condizentes com a legislação em vigor. 

 
Art. 8º - Caso o Município de Parelhas efetive qualquer projeto 

de urbanização do Mercado Público com a edificação de quiosques 

terá prioridade os beneficiários ora mencionados neste decreto. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

estando revogada todas as diposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, Parelhas 09 de junho de 2009. 

 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 

  


