
MUNICÍPIO	DE	IVOTI
ESTADO	DO	RIO	GRANDE	DO	SUL

	

	

DECRETO	Nº	18,	DE	23	de	Fevereiro	de	2018

"REGULAMENTA	 A

PROGRAMAÇÃO	 DA	 FEIRA	 DE

PÁSCOA	 A	 REALIZAR-SE	 NOS	 DIAS

17	E	18	DE	MARÇO	DE	2018."

MARTIN	CESAR	KALKMANN,	Prefeito	Municipal	de	Ivoti,	no	uso	de	suas

atribuições	legais,	e

CONSIDERANDO	 a	 necessidade	 de	 regulamentar	 o	 evento	 “Feira	 de

Páscoa”	previsto	no	Calendário	de	Eventos,

D	E	C	R	E	T	A	:

Art.	1º	A	Feira	de	Páscoa	prevista	no	Calendário	de	Eventos	para	o	mês	de

março	 será	 realizada	 nos	 dias	 17	 e	 18	 de	 março	 de	 2018,	 no	 Núcleo	 de	 Casas

Enxaimel,	 situado	 na	 Rua	 da	 Cascata,	 s/nº,	 Bairro	 Feitoria	 Nova,	 em	 Ivoti,	 no

horário	das	9h	às	18h.

Art.	 2º	 Na	 realização	 deste	 evento	 serão	 disponibilizados	 até	 25	 (vinte	 e

cinco)	espaços	destinados	para	artesãos	residentes	no	Município	de	Ivoti	e	até	30

(trinta)	 espaços	 para	 a	 venda	 de	 produtos	 coloniais,	 produtos	 alimentícios,

produtos	 naturais,	 produtos	 fitoterápicos,	 flores,	 artesanato,	 cervejas	 artesanais,

chimarródromo,	 vinhos,	 cachaças,	 entre	 outros	 produtos	 característicos	 do

Município	de	Ivoti,	todos	no	tamanho	de	2mx2m.

§	1º	Os	espaços	serão	cedidos	a	título	precário	e	temporário	a	produtores

e	produtos	de	Ivoti;

§	 2º	 A	 distribuição	 dos	 espaços	 dos	 expositores	 será	 definida	 pela

Comissão	Organizadora.

Art.	 3º	 A	 seleção	 será	 feita	 mediante	 cadastramento	 junto	 aos

Departamentos	 de	 Cultura	 e	 Turismo,	 na	 Rua	 da	 Cascata,	 s/nº,	 Bairro	 Feitoria

Nova,	em	Ivoti,	nos	dias	01,	02	e	05	de	março,	das	8h30min	às	11h	e	das	13h30min

às	16h30min.
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Parágrafo	 único.	 Serão	 contemplados	 os	 primeiros	 inscritos	 que

atenderem	os	requisitos	do	cadastro.

Art.	4º	No	ato	do	cadastramento	serão	exigidos	os	seguintes	documentos:

I	-	Documento	de	Identidade;

II	-	Cadastro	de	Pessoa	Física	-	CPF;

III	-	Comprovante	de	residência;

IV	-	Carteira	do	Artesão	(Expositores	de	artesanato);

V	 -	Nota	 fiscal	 de	 Produtor	 Rural	 do	Município	 de	 Ivoti	 (Expositores	 de

Produtos	Coloniais);

VI	 -	 Certificado	 de	 Curso	 de	 Boas	 Práticas	 (Expositores	 de	 Produtos

Coloniais);

VII	 -	 Comprovante	 de	 Registro	 no	 Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e

Abastecimento	 -	MAPA,	 devidamente	 autenticado	 (para	 expositores	 de	 cervejas

artesanais).

Parágrafo	 único.	 Os	 produtos	 expostos	 e	 comercializados	 na	 Feira	 de

Páscoa	 devem	 ser	 produzidos	 de	 forma	 artesanal,	 manual	 e/ou	 colonial,	 não

sendo	 permitida	 a	 exposição	 e	 comercialização	 de	 produtos	 industrializados	 de

vestuário,	bijuterias,	calçados,	joias,	higiene	pessoal,	eletrônicos	e	artigos	de	bazar.

Art.	5º	O	expositor	cadastrado	deverá	estar	presente	na	edição	da	Feira	de

Páscoa	ou	autorizar	um	responsável	que	acompanhará	esta	edição.

Art.	6º	Durante	a	edição	da	Feira	de	Páscoa	os	expositores	deverão	atender

os	seguintes	critérios:

I	 -	 Cada	 expositor	 é	 responsável	 pela	 organização,	 montagem	 e

desmontagem	de	seu	espaço	que	será	definido	pela	comissão	organizadora;

II	-	O	expositor	deverá	estar	com	seu	espaço	organizado	até	às	8h50min,	e

aqueles	que	utilizam	de	veículo	para	carga	e	descarga	de	seus	produtos	deverão
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desocupar	a	Rua	da	Cascata	até	às	8h50min;

III	-	A	Feira	de	Páscoa	iniciará	às	9	horas	e	terminará	às	18	horas;

IV	-	O	expositor	que	descumprir	os	horários	estipulados	será	notificado	e

estará	sujeito	a	penalidade	conforme	a	Comissão	Organizadora	julgar	necessário;

V	 -	Os	 artesãos	 devem	 trazer	 para	 o	 dia	 da	 feira	 ao	menos	 um	 produto

alusivo	à	Páscoa;

VI	 -	 Os	 expositores	 deverão	 listar	 um	 mix	 de	 seus	 produtos	 no	 ato	 de

cadastramento	não	sendo	permitida	a	alteração	destes	durante	a	edição	da	Feira

de	 Páscoa,	 sendo	 que	 o	 descumprimento	 estará	 sujeito	 a	 notificação	 pela

Comissão	Organizadora	e	poderá	sofrer	penalidade	conforme	a	necessidade;

Art.	 7º	 A	 comissão	 Organizadora,	 a	 quem	 caberá	 primordialmente	 a

distribuição	dos	espaços	através	da	seleção	dos	cadastrados,	será	composta	pelos

servidores:

I	-	Cintia	Elisa	Dhein,	Assessor	Superior;

II	-	RaiamaTrenkel,	Diretor		do	Departamento	de	Turismo;

III	-	Marines	Teckemeier,	Diretor	do	Departamento	de	Cultura;

IV	-	Pedro	Maurício	Spaniol,	Assessor	Superior;

Art.	8º	As	despesas	decorrentes	do	evento	correrão	por	conta	de	dotações

orçamentárias	próprias.

Art.	9º	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	aos	vinte	e	três	(23)	dias	do	mês	de	fevereiro

de	2018.

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN

						Prefeito	Municipal


