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PROJETO DE LEI Nº 008, DE 07  DE JANEIRO de 2019. 
 

 
 

DISPÕE E REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS EVENTUAIS 
QUE VISAM A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
E MERCADORIAS A VAREJO E REVOGA A LEI 
MUNICIPAL Nº 2.470, DE 19 DE JULHO DE 2004, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 

Art. 1º. Fica regulamentado os procedimentos para a realização de feiras eventuais que 
visam a comercialização de mercadorias a varejo no Município de Sobradinho.  

§1º. Para efeitos desta Lei, consideram-se como feiras, todos os eventos temporários 
cuja atividade principal seja a comercialização, diretamente ao consumidor, de produtos 
industrializados ou manufaturados, de quaisquer espécie e procedência;   

§2º. Ficam excluídos das disposições da presente lei, os eventos promovidos pelo  
Município em conjunto com associações, entidades e órgãos representativos da indústria, do 
comércio e da agricultura Municipal, Estadual ou Federal;  

§3º. As Agroindústrias e os produtores da Agricultura Familiar ficam isentos desta Lei, 
desde que atendam as normas sanitárias vigentes.  
 
Art. 2º. A concessão de licença para a realização das feiras eventuais é de competência 
exclusiva do Poder Executivo Municipal.  
 
Art. 3º. As feiras de venda de produtos no varejo serão realizadas em salões, centros 
comunitários e assemelhados, ou ainda, em espaços próprios do Município, desde que 
devida e previamente autorizados.  
 
Art. 4º. O pedido de licença para a realização da feira deverá ser protocolado na Prefeitura 
Municipal com 60 (sessenta) dias de antecedência da sua realização. 
 
Art. 5º. Para obter autorização para a realização da feira, a empresa promotora do evento 
deverá apresentar, com 30  (trinta) dias de antecedência, ao Poder Executivo Municipal, os 
seguintes documentos:  

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, e cadastro de 
contribuinte do Estado e do Município, do domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;  

II – Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pela distribuição do foro da 
comarca sede da pessoa jurídica;  

III – Certidões negativas de débitos com o INSS, FGTS, Fazenda Municipal, Fazenda 
Estadual e Fazenda Federal, pela empresa, ou instituição promotora do evento, e de cada um 
dos seus participantes, onde esteja fixado seu domicílio comercial; 

IV – Relação das pessoas físicas que participarão da feira como comerciantes; 
V – Croqui com a demonstração da localização da feira e disposição dos estandes, 

devidamente acompanhado por Certidão de Liberação pelo Setor de Engenharia do Município 
e pelo alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – PPCI, expedido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar - CBMRS;  
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VI – Comprovante de plano de destinação de resíduos, devidamente aprovado pelo 
órgão competente; 

VII – Apólice de responsabilidade civil para a devida cobertura de danos pessoais, 
materiais e morais que possam atingir visitantes, clientes da feira ou evento, bem como de  
servidores públicos e/ou trabalhadores em serviço, mesmo que temporários; 

VIII – Planilha de horários previstos para o funcionamento da feira, assinado pelo 
promotor responsável; 

IX – Alvarás sanitários individualizados, de acordo com as exigências legais, e em 
conformidade com a atividade de cada participante. 

 
Art. 6º. Após autorizada, e antes da realização da feira, os participantes, inclusive a empresa 
promotora, deverão obrigatoriamente recolher junto a Tesouraria Municipal, por módulo, uma 
taxa no valor de 2 UPMs, para cada dia de duração do evento.  

§único. A empresa promotora e os demais participantes do evento ficam isentos do 
pagamento da referida taxa, quando todas as pessoas jurídicas e físicas envolvidas tiverem 
sede e/ou domicilio no município de Sobradinho há, pelo menos, 06 (seis) meses, antes da 
data do protocolo da solicitação;  

 
Art. 7º. O funcionamento das feiras que trata esta Lei, em nenhuma hipótese poderá ocorrer 
em um período inferior a 30 (trinta) dias das festas oficiais do Município, e das principais 
datas festivas, tais como: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças, Natal e Ano Novo, além de outras, a critério da Administração. 
 
Art. 8º. A empresa promotora  e encarregada da comercialização dos espaços físicos e /ou 
estandes deverá estabelecer-se, no Município, com balcão ou escritório para contatos, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias e deverá assumir, também, perante o órgão de 
representação dos consumidores, as responsabilidades pelos empresários visitantes no 
cumprimento da legislação vigente, no que diz respeito às exigências quanto a qualidade dos 
produtos e o respeito das normas de comercialização. 

 §1º. Durante o evento deverá ser disponibilizado, obrigatoriamente, ao menos 02 
(dois) módulos, adequados para as fiscalizações Municipal, Estadual e INMETRO, além dos 
órgãos de Defesa do Consumidor; 

§2º. Deverá assumir junto ao PROCON e/ou Ministério Público, as responsabilidades 
no que diz respeito ao cumprimento da legislação vigente, em especial as normas de 
comercialização, motivo pelo qual deverá manter um balcão de atendimento pelo período 
mínimo de 30 (trinta) dias após o término do evento, para o devido atendimento as dúvidas e 
necessidades dos consumidores. 
 
Art. 9º. Os contratos de trabalhos celebrados com  os comerciários para o evento, deverão 
ser homologados pelo representante do Sindicato dos Empregados do Comércio de 
Sobradinho – Sindilojas.  
 
Art. 10. Fica expressamente vedadas a demonstração e/ou comercialização dos seguintes 
produtos: 

I – Fogos de artifício e correlatos; 
II – Armas de fogo e munições; 
III – Produtos originários de contrabando, falsificados ou pirateados. 
 

Art. 11. Havendo o descumprimento da pressente Lei – tratando-se de evento transitório –, 
importará no fechamento direto da feira, sem prazos para recursos. E, se constatada a 
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comercialização dos produtos previstos no artigo anterior, a Municipalidade interditará o 
módulo infrator e, se a situação exigir, solicitará apoio aos órgãos de segurança para a 
apreensão e recolhimento dos produtos.    
 
Art. 12. O Poder Executivo Municipal disciplinará esta Lei no que for necessário.  
 
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.470, de 19  de julho de  2004. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, em 07 de 

janeiro de 2019. 
 

 
Armando Mayerhofer 
Prefeito Municipal, em exercício. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Of. 007/19- SMA    Sobradinho, 07 de janeiro  de 2019. 
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Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 008, que dispõe e regulamenta os procedimentos 
para a realização de feiras eventuais que visam a comercialização de produtos e 
mercadorias a varejo e revoga a Lei Municipal nº 2.470, de 19 de julho de 2004, e dá 
outras providências. 
     Esta Lei tem por finalidade  disciplinar a realização 
de feiras eventuais que visam a comercialização de mercadorias a varejo no 
Município de Sobradinho.  
    
     Contando com a aprovação do projeto, 
agradecemos. 
      
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
     Armando Mayerhofer, 
     Prefeito Municipal, em exercício. 
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