
 

 

 

LEI Nº 4.839 DE 16 MAIO DE 2017 

 

“Dispõe sobre a regularização de feiras 

Itinerantes no município de não-me- 

Toque”. 
 

MAIQUEL DELANO SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE 

NÃO-ME-TOQUE/RS. 
 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
 
 

Art. 1º. A presente Lei regulamenta a realização de feiras eventuais e temporais que 

visem a comercialização de mercadorias no varejo no Município de Não-Me-Toque. 

Parágrafo único – Para efeitos desta Lei, consideram-se como feiras todos os eventos 

temporários, cuja atividade principal seja a venda, diretamente ao consumidor, de 

produtos industrializados ou manufaturados, com finalidade comercial ou não. 
 
 

Art. 2º. A concessão de licença para a realização das feiras eventuais e temporárias será 

de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. 
 
 

Art.3º Ficam excluídos das disposições da presente Lei, os eventos em que o Município 

de Não-Me-Toque seja o promotor, apoiador ou patrocinador do evento. 
 
 

Art.4º O funcionamento das feiras de que trata a presente Lei, somente será permitido 

no período distante de, no mínimo, 15 (quinze) dias de grandes datas festivas, tais 

como: Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das 

Crianças, Natal e/ou outra, que já esteja definida no Calendário Oficial de Eventos do 

Município.



 

 

 
 
 

Parágrafo Único: Havendo cobranças de ingressos, dez por cento da arrecadação bruta 

será destinada a entidades beneficentes de Não-Me-Toque, ficando a cargo da empresa 

promotora do evento repassar a contribuição prevista no caput deste artigo às 

entidades beneficentes, mediante comprovação de contas, junto à secretaria de 

finanças; 
 
 

Art.5º. Para obter a autorização para a realização da feira, a empresa promotora de 

eventos deverá apresentar perante o Poder Executivo Municipal os seguintes 

documentos: 
 
 

I. Laudo de liberação das instalações da feira, fornecido pelo Corpo de Bombeiros, 

com a descrição do Plano de segurança contra incêndio; 

II. Certidão negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, 

perante sua cidade de origem, onde situa-se a sede da empresa nominado e 

qualificando o seu sócio administrativo; 

III. Relação dos participantes do Evento, fornecido pela empresa organizadora, 

inclusive das pessoas físicas que participarem como comerciantes; 

IV. Liberação do Fisco estadual do Município, mediante apresentações e carimbo 

nas Notas Fiscais de transferência de mercadorias a serem vendidas na feira; 

V. Relação do Fisco Estadual, das Empresas de outro domicilio Fiscal, que foram 

liberadas a participarem da feira; 

VI. Laudo de liberação da Secretária Municipal da Saúde; 

VII. Documento firmado por engenheiro civil, atestando que a estrutura do evento 

atende às normas da ABNT; 

VIII. Croqui com demonstração da localização e disposição dos estandes; 

IX. Indicação e qualificação da pessoa física que representará a empresa promotora 

do evento, de forma permanente no local;



 

 

 
 
 

X. Comprovante de pagamento de seguro com cobertura de responsabilidade civil 

para danos pessoais ou materiais contra terceiros, cuja apólice deverá prever a 

vigência desde a montagem, realização, e desmontagem das instalações; 

XI. Comprovante de contratação de empresa de segurança, devidamente registrada 

para o exercício da atividade, que será responsável pela segurança do local no 

período do evento; 

XII. Informação da data, prazo de duração do evento e horário de funcionamento; 

XIII. Origem de todos os produtos comercializados durante a feira; 
 
 

§ 1º. O pedido de licença para a realização da feira deverá ser protocolado junto a 

municipalidade com um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da 

realização do evento; 
 
 

§ 2º. Após autorização da feira, a empresa promotora do evento deverá efetuar o 

pagamento de uma taxa, por participante do evento a ser calculada pela Secretaria de 

Finanças do município; 
 
 

§ 3º. Os participantes do evento, comprovadamente estabelecidos neste Município, 

ficam isentos do pagamento da taxa anteriormente referida. 
 
 

Art. 6º. A empresa promotora da feira deverá ainda comprovar que ofertou junto aos 

órgãos representativos do comércio e indústria local, com um prazo de antecedência de 

60 (sessenta) dias, 50% (cinquenta por cento) dos estandes da feira para as empresas e 

entidades do Município de Não-Me-Toque; 
 
 

Art. 7º. Caso não sejam cumpridas as exigências da presente Lei, o pedido de licença 

será indeferido pelo poder Executivo Municipal.



 

 

 
 
 
 
 

 
§ 1º. O poder Executivo Municipal poderá indeferir o pedido de licença da feira se, no 

mesmo período, observando o calendário oficial do Municipal já estiver prevista a 

realização do evento patrocinado, apoiado ou promovido pelo Município de Não-Me- 

Toque. 
 
 

§ 2º. Caso seja constatado que as informações prestadas para o pedido de liberação do 

evento não estejam cumpridas, o evento estará suspenso por tempo indeterminado ou 

até a comprovação do atendimento a todos os requisitos referidos desta Lei. 
 
 

Art. 8º. As empresas participantes das feiras eventuais ficarão obrigadas a emitir Nota 

Fiscal de cada venda realizada, na forma legal, a ser fiscalizada pelo executivo Municipal. 
 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 

16 DE MAIO DE 2017. 
 
 
 
 
 

MAIQUEL DELANO SILVA 

Presidente 
 
 

 

MAURICIO A. DEFANTE 

Assessoria Jurídica 

OAB/RS 97.010 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 

CHARLES MANOLO DE MORAIS 

Secretário 


