
Projeto de lei - 95u6kuzf

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 95u6kuzf
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
03/06/2020
Projeto de lei nº 509/2020
Protocolo nº 3401/2020
Processo nº 788/2020
 

Autor: Dep. Valdir Barranco

R e c o n h e c e  o  I n t e r e s s e  p ú b l i c o  e  a
essencialidade  dos  serviços  prestados  pelas
feiras  livres  na  pandemia  do  Coronavírus  e
autoriza  seu  funcionamento,  na  forma  que
menciona.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica reconhecido o interesse público e a essencialidade dos serviços prestados pelas feiras livres à
população do Estado, durante a pandemia do coronavírus, como política de fortalecimento da segurança
alimentar e geração de renda.

Parágrafo único – Não compete aos Municípios proibir o funcionamento das feiras livres, em razão do estado
de calamidade na saúde decorrente da pandemia do coronavírus, sob pena de atentar à saúde e
alimentação da população do Estado.

Art. 2º Os feirantes deverão utilizar máscaras de proteção individual e as barracas deverão manter
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros, bem como disponibilizar álcool gel 70% para seus clientes.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Muito embora a edição de decreto estadual permitindo o funcionamento das feiras livres no período de
pandemia do coronavírus, a inclusão de dispositivo para que municípios ratifiquem ou não tal legislação, tem
causado sérios danos à população do Estado, residente em localidades onde a prefeitura vedou seu
funcionamento.

Não faz sentido permitir o funcionamento de supermercados, por exemplo, e restringir o funcionamento de
feiras livres, que são locais abertos e de menor potencial de contágio do coronavírus, fornecedoras de
gêneros alimentícios de grande relevância ao fortalecimento da imunidade da população, além do
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fortalecimento à segurança alimentar e geração de renda da população fluminense neste momento crítico.

Desta forma, a presente Lei visa reconhecer a importância das feiras livres no momento da pandemia,
garantindo seu funcionamento em todo o Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Junho de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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