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Lei Nº 2605/1998

SÚMULA: ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A
REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES NO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.(redação nova nos Artigos 1º e 7º dada
pela Lei 2878 de 06/03/2002, revogada pela Lei nº
3551/2009, de 09.04.2009)

.(Revogada pela Lei nº 3551/2009, de 09.04.2009)
                                                  Art. 1.º - O Poder Executivo autorizará a realização de
feiras transitórias itinerantes, desde que a empresa promotora do evento apresente os
seguintes requisitos:
    
                                                  I - Contrato de locação do estabelecimento onde será
realizado o evento;
                                                  II - Declaração de tempo de duração da feira;
                                                  III - Cópia autenticada do contrato social da empresa
promotora, e dos demais expositores;
                                                  IV - Apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias à Comissão de Análise, os seguintes documentos;

                                                  a) planta com dimensionamento 1:100 com respectiva
ART Anotação de Responsabilidade Técnica, alocando os boxes ou compartimentos
com identificação numérica e área ocupada;
                                                  b) planta com a locação dos equipamentos de
prevenção e combate a incêndios devidamente  assinada pelo promotor do evento e
profissional técnico habilitado;
                                                  c) laudo de vistoria da Secretaria de Saúde, referente a
praça de alimentação e instalações sanitárias do local;
                                                  d) laudo de aprovação das instalações fornecido pelo
Corpo de Bombeiros;
                                                  e) laudo das instalações elétricas e hidráulicas
acompanhadas da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
                                                  f) Cópia de ofícios protocolados junto a CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas), PROCON (denominado Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor) ou DEACON (Departamento de Assistência ao Consumidor),
comunicando o evento e a data a ser realizado;
                                                  g) Contrato de locação de uma sala comercial, em local
de livre acesso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, onde deverá deixar disponível um
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representante da empresa para possíveis reclamações dos consumidores, onde o
promotor efetuará a troca de mercadorias com defeito ou vício, ou intermediará as
relações com o consumidor, até 30 (trinta) dias após a conclusão da feira, de acordo
com o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor;
                                                  h) Poderá apresentar em substituição ao disposto no
item anterior, um contrato com comerciante local, pelo mesmo prazo, para
representá-lo nas reclamações e trocas de mercadorias;

Art. 1º - Todas e quaisquer realizações de feiras
transitórias itinerantes e outras do mesmo gênero, somente poderão ser promovidas
ou  realizadas exclusivamente, no Parque de Exposições Jayme Ernesto Bertaso –
FRICESP, com a autorização expressa do Poder Executivo Municipal, desde que a
empresa promotora do evento satisfaça os seguintes requisitos:

                                              I - Consulta prévia sobre a utilização do Parque expedido
pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;
                                              II  - Declaração de tempo de duração da feira;
                                             III  - Cópia autenticada do contrato social da empresa
promotora, e dos demais expositores;
                                            IV - Apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias à Comissão de Análise, os seguintes documentos:
                                            a) planta com dimensionamento 1:100 com respectiva ART
Anotação de Responsabilidade Técnica, alocando os boxes ou compartimentos com
identificação numérica e área ocupada;
                                             b) planta com a locação dos equipamentos de prevenção e
combate a incêndios devidamente  assinada pelo promotor do evento e profissional
técnico habilitado;
                                             c) laudo de vistoria da Secretaria de Saúde, referente a
praça de alimentação e instalações sanitárias do local;
                                             d) laudo de aprovação das instalações fornecido pelo
Corpo de Bombeiros;
                                             e) laudo das instalações elétricas e hidráulicas
acompanhadas da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
                                             f) Cópia de ofícios protocolados junto a CDL (Câmara dos
Dirigentes Lojistas), PROCON (denominado Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor) ou DEACON (Departamento de Assistência ao Consumidor),
comunicando o evento e a data a ser realizado;
                                             g) Contrato de locação de uma sala comercial, em local de
livre acesso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, onde deverá deixar disponível um
representante da empresa para possíveis reclamações dos consumidores, onde o
promotor efetuará a troca de mercadorias com defeito ou vício, ou intermediará as
relações com o consumidor, até 30 (trinta) dias após a conclusão da feira, de acordo
com o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor;
                                             h) Poderá apresentar em substituição ao disposto no item
anterior, um contrato com comerciante local, pelo mesmo prazo, para representá-lo
nas reclamações e trocas de mercadorias.
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                                             i - Comprovantes do recolhimento das taxas exigidas no
Código Tributário Municipal.”
 (redação nova dada pela Lei 2878 de 06/03/2002)

                                                  Art. 2.º -  A empresa promotora deverá apresentar uma
relação dos expositores com os respectivos endereços, n.º da inscrição estadual,
certidão negativa do fisco municipal, estadual e federal, certificado de regularidade do
INSS e FGTS de seus municípios de origem.

                                                  Parágrafo único - A empresa promotora deverá
apresentar os mesmos documentos e certidões exigidos no caput deste artigo.

                                                  Art. 3.º - Os produtos a serem comercializados pelos
expositores deverão estar de acordo com as normas técnicas do INMETRO.

                                                  Art. 4.º - Para facilitar a localização dos boxes em cada
área da feira, são separados de acordo com o tipo de produto a ser vendido.

                                                  Art. 5.º - Os boxes deverão estar dispostos em
alinhamento e a sua distribuição deverá ser realizada a critério da própria Prefeitura,
não sendo permitida a permuta ou substituição, salvo com o consentimento do servidor
devidamente credenciado para fiscalizar a feira.

                                                  Art. 6.º - As instalações para a realização do evento,
deverão estar concluídas pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes de seu início
para que possam ser vistoriadas pelos órgãos técnicos e fiscais do Município.

                                                  § 1.º - Todos os produtos deverão estar nos locais
determinados pelo menos 60 (sessenta) minutos antes da hora do início da feira, a fim
de serem examinados pelos fiscais de serviço.
                                                  § 2.º - Os fiscais municipais poderão permanecer nas
feiras durante todo o período de seu funcionamento, observando e fazendo observar,
rigorosamente, as normas municipais.
                                                  § 3.º - Caberá a Prefeitura, mediante regulamento
próprio, estabelecer os dispositivos a serem observados pelos feirantes.

                                                  Art. 7.º - Nos eventos em que a empresa promotora
cobrar ingresso da população, o mesmo não poderá exceder a 05 (cinco) UFIR2's. 
                                                  Parágrafo Primeiro – do valor arrecadado com
ingressos, 50% (cinqüenta por cento) será destinado a entidades prestadoras de
serviços sociais na cidade, indicadas pelo Provopar.

                                                  Parágrafo Segundo - A cobrança dos ingressos será
acompanhada por um membro indicado pelo poder Executivo.
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Art. 7º - Nos eventos em que a empresa promotora
cobras ingresso da população, o mesmo não poderá exceder a R$5,00 (cinco ) reais.

Parágrafo único – Decreto do Executivo regulamentará o
valor do aluguel, das despesas de água, luz, limpeza e manutenção daquele próprio
público, quando da ocupação por parte de terceiros.”
(redação nova dada pela Lei 2878 de 06/03/2002)

                                                  Art. 8.º - A Comissão de Análise, citada no inciso IV, do
artigo 1.º desta lei, será nomeada através de decreto pelo Senhor Prefeito Municipal e
será composta pelos seguintes membros:

                                                  I - Um membro indicado pelo Poder Executivo
Municipal;
                                                  II - Um membro indicado pelo Poder Legislativo
Municipal;
                                                  III - Um membro indicado pela CDL;
                                                  IV - Um membro indicado pelo Associação Comercial e
Industrial de União da Vitória, e
                                                  V - Um membro indicado pelos clubes de serviços de
União da Vitória.

                                                  Parágrafo Único - São ainda atribuições da comissão
nomeada neste artigo, acompanhar o desenvolvimento da feira durante o período de
funcionamento, auxiliando o Executivo Municipal para o cumprimento desta lei.

                                                  Art. 9.º - Além dos requisitos contidos nesta lei, os
promotores do evento deverão cumprir com as demais exigências do Código de
Posturas do Município e outras legislações Municipal aplicável.

                                                  Art. 10.º - Não se enquadram nesta lei, as feiras
produzidas com a iniciativa do Poder Público, Feiras Agrícolas e Agropecuárias,
Ortifrutigrangeiras e Artesanato com produção local.

                                                  Art. 11.º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

União da Vitória, 07 de dezembro de 1998.  

MÁRIO NORBERTO  SLOMP
Secretário Municipal de Finanças
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