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PARA UM RETORNO SEGURO

é necessário a conscientização e colaboração de
cada um dos feirantes e clientes. Essa cartilha te
orientará em como adotar algumas estratégias
para a prevenção da disseminação do
coronavírus.

ENTENDA:

FEIRA LIVRE

É a feira de produtos alimentares, hortifrutigranjeiros, laticínios,
carnes e derivados, dentre outros.

FEIRA ESPECIAL

É a feira de artigos artesanais, produtos naturais, antiquários,
obras de arte, pequenos animais domésticos e de artigos de
fabricação caseira, da micro e pequena indústria, das
cooperativas de produção e de entidades jurídicas sem fins
lucrativos, dentre outros.



É OBRIGATÓRIO A TODAS AS FEIRAS:

Uso de máscara facial 

Manter distância mínima de 1 metro entre trabalhadores e clientes

Disponibilizar álcool em gel 70% para trabalhadores e clientes

Limpar frequentemente as superfícies e desinfectar com álcool 70%

Desinfectar com álcool 70% os objetos que forem compartilhados

Disponibilizar lixeiras, preferencialmente, com tampa e pedal

Realizar pagamentos, preferencialmente, por cartão e aplicativos

Em caso de troco em dinheiro, recomenda-se devolver em um saco plástico

para que não haja contato direto

PARA AS BANCAS DE ALIMENTAÇÃO:

Manter distância de no mínimo 2 metros entre mesas

Não permitir o consumo de alimentos em pé, máximo de 4 pessoas por mesa

Não disponibilizar cardápios, devendo o pedido ser feito direto no balcão

Disponibilizar talheres descartáveis, além de temperos e condimentos em

sachês

Higienizar mesas e cadeiras com álcool 70% após o uso de cada cliente

Uso de máscaras faciais na manipulação de alimentos e durante todo tempo

de trabalho



TAMBÉM É OBRIGATÓRIO PARA
FEIRAS LIVRES:

Observar as boas práticas de operação sugeridas pela SEAPA (Secretaria

do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)*

Manter distância de 2 metros entre bancas vizinhas (lateral)

TAMBÉM É OBRIGATÓRIO PARA
FEIRAS ESPECIAIS:

Distância mínima de 2 metros entre bancas vizinhas (lateral) e

distância mínima de 3 metros nos corredores para livre circulação

*As orientações específicas para feiras livres da SEAPA estão no final dessa cartilha.



FUNCIONAMENTO DE 50% DA FEIRA

      Para atender o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, o

total de barracas montadas e em funcionamento deve ser de 50%

de toda a feira. Para que isso aconteça, deve ser adotado o

sistema de revezamento semanal entre as bancas. O

revezamento deve ser feito entre bancas impares e pares, a iniciar

pelas bancas de números impares. Por exemplo, na primeira

semana de funcionamento, devem executar os seus trabalhos as

bancas de número 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, conforme o

número total de bancas da feira. Já na semana seguinte, devem

executar os seus trabalhos as bancas de número 2, 4, 6, 8 e assim

sucessivamente. Dessa maneira, é possível garantir que todas as

bancas funcionem quinzenalmente com o distanciamento

necessário.

Observação: Caso não seja possível o revezamento pela numeração, deve

ser feita a intercalação entre as bancas, de modo que assegure o

distanciamento obrigatório.

NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS NÃO DESTINADOS A FEIRA



E FIQUE ATENTO,

não atender o que foi definido pode resultar
em advertência, suspensão das autorizações,
apreensão de mercadoria e/ou banca e até
cancelamento da autorização. A multa é de
R$ 4.705,30, podendo ser alterada conforme
fatores agravantes.

Em caso de descumprimento generalizado e reiterado pelos
feirantes, poderá ser realizada a suspensão ou interdição da feira
por tempo indeterminado.

FOQUE EM BOAS

PRÁTICAS

para que seja possível a manutenção de
uma feira segura. Um bom atendimento
e cuidado com o ambiente de trabalho é
essencial para que a feira possa
continuar suas atividades e para que os
clientes se sintam confortáveis.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA
FEIRAS LIVRES - SEAPA

Priorize a venda em ambientes amplos e arejados, como feiras ao ar

livre, respeitando todas as resoluções sanitárias em vigor;

Utilize faixas ou fitas de marcação, indicando distanciamento seguro

para que seus clientes fiquem a, pelo menos, um metro de distância de

você e dos alimentos;

Antes da montagem das bancas e barracas, higienize balcões, balanças

e demais utensílios com solução desinfetante adequada e papel

descartável;

Faça a higienização e desinfecção das barracas e utilize EPIs no

manuseio dos produtos;

Disponibilize um local para lavagem das mãos, com água limpa e

corrente, sabão líquido e papel descartável;

Disponibilize álcool em gel a 70% para a utilização de seus clientes;

Divida as funções no momento da venda. Uma pessoa deve ficar

responsável exclusivamente pelas cobranças e manipulação de

dinheiro. Ela deverá realizar a higiene das mãos e das máquinas de

cobrança em cartão ao final de cada venda;



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA
FEIRAS LIVRES - SEAPA

Mantenha distância segura entre barracas e pessoas. Estimule seus

clientes a fazer o mesmo;

Embale os alimentos em materiais próprios para esse uso. Desta

forma, o contato direto com os produtos é impedido, evitando

exposição a possíveis contaminações;

Não disponibilize degustações, nem deixe os alimentos cortados e

expostos;

O uso de máscaras é obrigatório para garantir segurança ao feirante e

consumidor;

Não faça anúncios verbais de seus produtos e evite conversar próximo

a eles. Gotículas de saliva podem contaminá-los;

Coloque cartazes explicativos em suas bancas para que o consumidor

também se conscientize sobre as boas práticas;




