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PROJETO DE LEI N°
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Acrescenta o § 3° ao art. 167 da Lei n°
8.616/03, que "Contem o COdigo de Posturas
do Municipio de Belo Horizonte".

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 167 da Lei n° 8.616, de 14 de julho de
2003, o seguinte § 3°:
"Art. 167 - [...]
§ 3° - 0 licenciamento para participagao em feira sera precedido de
licitagao para outorga de permissao de uso, que atribuira
pontuagao diferenciada ao licitante que comprovar tempo de
trabalho como permissionario na atividade de feira, nas
modalidades relacionadas nos incisos I, II, IV, V e VI do art. 176.".
(NR)
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da publicacao.
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2016.
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Justificativa
0 presente Projeto de Lei visa resguardar o patrimonio historic°,
gastronomic° e cultural das chamadas Feiras Tipicas de Belo Horizonte,
protegendo-as de interesses econOrnicos de grande porte. Ao garantir a prioridade
no licenciamento, ao candidato que tradicionalmente comercializa seu produto em
feiras de arte e artesanato; de antiguidade; bem como de comidas e bebidas tipicas,
este Projeto garante que as especificidades dessas feiras sejam alcangadas. NM) e
apenas o produto que garante a especificidade da feira, mas tambem o feirante, o
seu cliente e todo o conteUdo humano dessa atividade.
0 feirante que tradicionalmente comercializa produtos de valor artistico,
gastronOrnico e cultural pode ser, de fato, alijado de processos licitatOrios
incompativeis corn sua capacidade financeira. Esse 6 o caso, por exemplo, da
Concorrencia n° 01/2015, realizada pela Secretaria de Administragao Regional
Municipal Pampulha, para a "obtengao de permissao de uso, em carater pessoal e
precario, de espago pUblico destinado a instalagfio de barracas/tendas para a
comercializagdo de comidas e bebidas tipicas, em dias de jogos de futebol no
Mineirao, na Feira de Convivencia do Entomo do Mineirfio". Por ser realizada na
modalidade concorrencia e no tipo maior oferta, essa licitagao impede, na
que os tradicionais feirantes atendam as exigencias financeiras previstas na Lei
Federal 8.666/1993 e no Edital n° 01/2015. A modalidade concorrencia, por exemplo,
e a que apresenta valor minimo mais alto para contratagfio, R$650.000,000,
conforme art. 23, II, "c" da Lei 8.666/1993.
Essa modalidade licitatOria nao e a que melhor assegura os interesses
dos cidadaos belo-horizontinos e, por conseguinte, da coletividade, pois nee) prioriza
os aspectos artisticos, gastronemicos e culturais das atividades prestadas pelos
feirantes no Municipio.
E preciso registrar que as Feiras Tipicas nao estfio sendo criadas pelos
Editais de Licitagfio a que o Municipio se propee, ou seja, nao 6 urn ato formal que
as estabelece. A maior parte das Feiras Tipicas que permeiam o Municipio foram
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criadas informalmente, pelos proprios cidadaos, aos quaffs sao constantemente
alijados corn modalidades de licitagao escolhidas pelo Municipio de Belo Horizonte.
A maioria dos feirantes do Municipio sao trabalhadoras/es que
necessitam do espago p6blico para o exercicio de suas atividades laborais e para
sustento prOprio e de seus familiares em uma economia incapaz de empregar a
todos formalmente, como 6 de notOrio conhecimento.
Visando garantir o interesse dos feirantes que j6 trabalhavam nas
Feiras Tipicas objeto de novas Licitagoes, e garantir que a esses seja assegurado a
direito de continuarem seus trabaihos, por meio de licenciamento ou permissao,
apresento o presente Projeto de Lei.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para
aprovagao deste Projeto de Lei.

