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LEI N° 4.326/2017

DISPÕE  SOBRE  A  REGULAMENTAÇÃO  PARA  A
REALIZAÇÃO  DE  FEIRAS  ITINERANTES,
TEMPORÁRIAS,  EXPOSIÇÕES  E  ESPETÁCULOS
NO MUNICÍPIO EM SEBERI-RS.
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 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI-RS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que, tendo
a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a presente
Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a licenciar a
realização  de  feiras  itinerantes,  temporárias,  exposições  e  espetáculos,  na
área territorial do município de Seberi.

Art. 2.º Fica a cargo do Executivo Municipal, Poder Legislativo e
Associação Comercial e Industrial, dispor sobre o horário e dias dos eventos
comerciais temporários:

I – O objetivo da regulamentação é combater a concorrência desleal e proteger
o comércio formalmente estabelecido;

II – Não será proibida a realização de feiras, mas definidas datas específicas
que mantenham as condições de venda e rentabilidade dos comerciantes.

Art.  3.º A  empresa  promotora  do  evento  deve  apresentar  e
cumprir os seguintes requisitos:

I – Contrato de locação do estabelecimento onde será realizado o evento;

II – Declaração de tempo de duração do evento;

III – Cópia autenticada do contrato social de empresa promotora, constando a
finalidade específica da promoção de tais eventos;

IV – Especificação dos produtos, serviços ou mercadorias a serem expostos,
comercializados ou apresentados no evento;

V – Alvará de licença – (um) por cada expositor;

VI – Apresentação, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, a
Prefeitura Municipal, dos documentos que seguem:

a)  Planta  com  dimensionamento  1:100  e  com  a  respectiva  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART – alocando os boxes ou compartimentos, com
a identificação numérica dos mesmos e área ocupada;

b)  Planta  com a localização dos  equipamentos  de  prevenção e  combate  à
incêndio  devidamente assinada pelo  promotor  do evento e por  profissional
técnico habilitado;

c) Laudo de vistoria da Secretaria de Saúde, referente à Praça de Alimentação
e Instalações Sanitárias do local;

d) Laudo de aprovação das instalações do evento, fornecido pelo Corpo de
Bombeiros;
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e) Laudo das instalações elétricas e hidráulicas acompanhado das respectivas
Anotações de Responsabilidades Técnica – ART;

f)  Comprovante  de  pagamento  de  todas  as  taxas  previstas  na  legislação
vigente;

g) Contrato de locação de uma sala comercial para atendimento a possíveis
reclamações  dos  consumidores,  onde  o  promotor  efetuará  a  troca  de
mercadorias  com  defeito  ou  vício,  ou  intermediará  as  relações  com  o
consumidor,  até  trinta dias  após a conclusão do evento,  de acordo com o
estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor;

h) Regulamento do Evento;

i)  Contrato  firmado  com empresa  responsável  pela  segurança  do  local  no
período do evento, registrada no Ministério da Justiça;

j) Parecer de aprovação emitido pelo Comissão Municipal de Emprego – CME.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:

I – Feira – todo evento temporário, cuja atividade principal seja a venda de
produtos industrializados ou manufaturados, com fim comercial ou não; e

II  –  Exposição  –  todo  evento  temporário,  destinado  à  exibição  de  bens,
produtos industrializados ou manufaturados, com fim comercial ou não. 

Art. 4.º A empresa promotora que não cumprir com o disposto na
alínea “g” do Art. 3° pagará uma multa no valor de 2.000 UFIRs, recolhida aos
cofres públicos municipais.

Art.  5.º  A  empresa  promotora  deverá  apresentar  relação  dos
expositores ou feirantes com respectivos endereços e documentação individual
de cada um, na mesma data que requer o alvará de licença, constante de:

I – Cédula de Identidade dos Diretores;

II – Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes do Estado e do Município
do domicílio ou da sede da empresa,  pertinente ao seu ramo de atividade
compatível com o objetivo contratual;

III – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pela distribuidora
do FORO da sede da empresa;

IV – Certidão Negativa de débito com o fisco municipal, estadual e federal;

V – Certificado de regularidade do INSS do seu município sede.

Parágrafo  único.  A  empresa  promotora  deverá  apresentar
documentação (CTPS) dos funcionários devidamente regularizada.
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Art. 6.º  Os produtos a serem comercializados pelos expositores
deverão estar de acordo com as normas técnicas do INMETRO.

Art. 7.º Os boxes deverão estar dispostos em alinhamento e sua
distribuição deverá ser feita a critério do Poder Executivo Municipal, não sendo
permitida a permuta ou a substituição, salvo com o consentimento do servidor
devidamente credenciado para a fiscalização do evento.

Art. 8.º  Para facilitar a localização dos boxes em cada área de
feira, estes serão separados de acordo com o tipo de produto a ser vendido.

Art. 9.º As instalações para a realização do evento deverão estar
concluídas quarenta e oito horas de seu início, para a vistoria pelos órgãos
técnicos e fiscais do Município;

§  1° Todos  os  produtos  deverão  estar  nos  locais  determinados  sessenta
minutos antes do início da feira, a fim de serem examinados pelos fiscais; 

§ 2° Um fiscal municipal permanecerá na feira durante todo o período de seu
funcionamento,  observando  e  fazendo  observar  rigorosamente  as  normas
municipais.

Art. 10.º  Além dos requisitos contidos nesta Lei, os promotores
do evento deverão cumprir as demais exigências do Código de Posturas e do
Código Tributário do Município.

Art. 11 Os Eventos realizados com a participação da Associação
Comercial  e  Industrial  -  ACISEB  e/ou  Poder  Público  Municipal,  ficam
dispensados das condições e requisitos estabelecidos na presente Lei, exceto
aqueles  pertinentes  a  segurança,  higiene,  saúde  e  normas  técnicas  de
qualidade dos produtos a serem expostos ou comercializados.

Art. 12 Revogadas disposições contrárias,  esta Lei  entrará em
vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS, 16 DE AGOSTO DE 2017.

CEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 114/2017

Senhor Presidente

Senhores Vereadores.

Ao  cumprimentá-los,  cordialmente,  encaminhamos  às
Vossas Excelências o presente Projeto de Lei Municipal,  o qual  dispõe
sobre a regulamentação para a realização de feiras itinerantes, temporárias,
exposições e espetáculos no município em Seberi-RS.

Trata  o  presente  Projeto  de  Lei  acerca  de  iniciativa  do
executivo  municipal  em  valorizar  o  comércio  local,  tornando  legal,
seguro e minimamente leal a concorrência entre diferentes modalidades
de comércio com o comércio formal local.

Com o objetivo de disponibilizar ações seguras e garantir a
comercialização de produtos qualidade e com garantia de origem, bem
como exigir espaços com circulação de público adequados, dentro dos
parâmetros estabelecidos pela atual legislação. 

Desta forma, poderemos proteger os munícipes, no intuito
de evitar ao máximo a ocorrência de acidentes e infrações aos Direitos
do Consumidor.

Importante salientar que a referida demanda visa atender à
inúmeras solicitações realizadas por empresários do nosso município,
junto ao executivo municipal.

Certos  da  viabilidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei,
solicitamos aos Nobres Edis,  a aprovação em regime de urgência do
presente Projeto de Lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, RS, 11 de agosto de
2017.
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CLEITON BONADIMAN,

Prefeito Municipal.


