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DECRETO	Nº	65,	DE	09	de	Novembro	de	2018

"REGULAMENTA	A	PROGRAMAÇÃO	DO
NATAL	 NO	 CORAÇÃO	 A	 REALIZAR-SE
DO	DIA	14	AO	DIA	23	DE	DEZEMBRO	DE
2018."

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

D	E	C	R	E	T	A	:

Art.	 1º	O	Natal	 no	Coração,	 evento	 previsto	 no	Calendário	 de	Eventos
para	o	mês	de	dezembro,	será	realizado	entre	os	dias	14	e	23	de	dezembro,
sendo	que	nos	dias	15,	16,	22	e	23,	será	das	15h	às	22h	e	nos	outros	dias,
das	18h	às	21h30min,	na	Praça	Concórdia,	situada	na	Rua	São	Leopoldo,	no
bairro	Concórdia,	em	Ivoti.

Art.	 2º	 Na	 realização	 deste	 evento	 serão	 disponibilizados	 4	 (quatro)
espaços	 destinados	 para	 a	 praça	 de	 alimentação,	 1	 (um)	 espaço	 para	 a
comercialização	de	bebidas	alcóolicas	e	não	alcóolicas,	1	 (um)	espaço	para
brinquedos	infláveis	e	15	(quinze)	espaços	para	comercialização	de	produtos
de	 qualquer	 segmento	 (artesanato,	 flores,	 mel,	 produtos	 rurais,	 coloniais,
agroindustriais,	orgânicos,	laticínios,	indústria	e	comércio).

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

§	2º	A	distribuição	dos	espaços	será	de	responsabilidade	da	Comissão
Organizadora.

Art.	 3º	Os	espaços	para	artesãos,	 floricultores,	apicultores,	produtores
rurais,	 coloniais,	 agroindustriais,	 orgânicos,	 laticínios,	 indústria	 e	 comércio	 e
bebidas	 alcóolicas	 e	 não	 alcóolicas	 serão	 de	 responsabilidade	 de	 cada
expositor,	devendo	este	levar	e	montar	a	sua	própria	estrutura	de	tenda/gazebo
(tamanho	máximo	de	3m	x	3m).

Parágrafo	único.	Para	a	organização	interna	desse	espaço,	o	expositor
deverá	 levar	 um	 cabo	 de	 extensão	 para	 ligar	 a	 energia	 elétrica	 (se
necessário),	 prever	 a	 iluminação	 do	 seu	 espaço,	 visto	 que	 a	 programação
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acontecerá	à	noite	,	levar	a	mesa/expositor	para	seus	produtos	dentro	do	seu
gazebo.

Art.	 4º	 Os	 espaços	 para	 a	 praça	 de	 alimentação	 serão	 de	 2m	 x	 2m
(casinhas	 de	 madeira	 pré-montadas)	 e	 distribuídos	 pela	 Comissão
Organizadora.

Parágrafo	 único.	 Entende-se	 como	 produto	 a	 ser	 comercializado	 em
praça	 de	 alimentação,	 aquele	 que	 é	 preparado	 no	 local,	 ou	 seja,	 aqueles
alimentos	 que	 necessitam	 de	 forno,	 fritadeira,	 micro-ondas,	 máquinas	 para
preparo	 de	 bebidas	 ou	 outro	 equipamento	 a	 ser	 instalado	 no	 local	 para
produzir	o	alimento.

Art.	 5º	 Serão	 contemplados	 os	 primeiros	 inscritos,	 conforme	 a
quantidade	de	espaços	disponíveis	em	cada	segmento	e	que	atenderem	os
requisitos	do	cadastro.

Art.	6º	A	 inscrição	será	 feita	 junto	aos	Departamentos	de	Cultura	e	de
Turismo	de	 Ivoti,	 situados	na	Rua	da	Cascata,	 s/nº,	 bairro	Feitoria	Nova,	em
Ivoti,	mediante	documentação	nas	datas	e	horário,	conforme	abaixo:

I	 -	 Dia	 19	 e	 20	 de	 novembro,	 das	 13h30min	 às	 16h30min	 para
expositores	moradores	de	Ivoti;

II	-	Dia	21	de	novembro,	das	13h30min	às	16h30min,	para	expositores
de	outros	municípios,	caso	haja	disponibilidade	de	espaço.

Art.	7º	A	inscrição	deve	ser	feita	junto	ao	Departamento	de	Turismo	e	de
Cultura.

§	1º	O	pagamento	será	realizado	unicamente	através	de	boleto	bancário
expedido	pela	Secretaria	da	Fazenda	a	ser	pago	na	rede	bancária.

§	2º	A	 inscrição	será	validada	mediante	apresentação	de	comprovante
de	pagamento.

Art.	8º	Dos	valores	referentes	aos	espaços	dos	expositores:

I	 -	 Artesanato,	 flores,	 mel,	 produtos	 rurais,	 coloniais,	 agroindustriais,
orgânicos,	laticínios,	indústria	e	comércio	-	R$	100,00	para	expositores	de	Ivoti;
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II	 -	 Artesanato,	 flores,	 mel,	 produtos	 rurais,	 coloniais,	 agroindustriais,
orgânicos,	 laticínios,	 indústria	 e	 comércio	 -	 R$	 150,00	 para	 expositores	 de
outros	municípios;

III	-	Praça	de	Alimentação:	R$	250,00	-	para	expositores	de	Ivoti;

IV	 -	 Praça	 de	 Alimentação:	 R$	 300,00	 -	 para	 expositores	 de	 outros
municípios;

V	-	Bebidas	Alcoólicas	e	Não	Alcoólicas	-	R$	350,00	para	expositores	de
Ivoti;

VI	-	Bebidas	Alcóolicas	e	Não	Alcóolicas	-	R$	400,00	para	expositores	de
outros	municípios;

VII	-	Brinquedos	Infláveis	R$	350,00	-	para	empresa	registrada	em	Ivoti;

VIII	-	Brinquedos	Infláveis	R$	400,00	-	para	empresa	registrada	em	outro
município.	

Art.	 9º	 	 No	 ato	 da	 inscrição	 serão	 exigidos	 os	 seguintes	 documentos
(Original	e	Cópia):

I	-	Documento	de	Identidade	(para	todos);

II	-	Cadastro	de	Pessoa	Física	-	CPF	(para	todos);

III	 -	 Cadastro	 de	 Pessoa	 Jurídica	 -	 CNPJ	 (Expositores	 vinculados	 a
Associações,	 Cooperativas,	 de	 Bebidas	 artesanais,	 alcóolicas	 e	 não
alcóolicase	 de	 indústria	 e	 comércio),	 assim	 como	 o	 estatuto	 social,
devidamente	 registrado	 onde	 conste	 o	 nome	 do	 associado	 ou
cooperado	acompanhado	de	ata	de	eleição	da	última	diretoria;

IV	-	Comprovante	de	residência	ou	do	espaço	de	produção	(para	todos);

V	-	Carteira	do	Artesão	(Expositores	de	artesanato);

VI	 -	 Nota	 fiscal	 de	 Produtor	 Rural	 (Expositores	 de
Produtos	Coloniais,	rurais,	orgânicos,	agroindustriais);

VII	 -	 Certificado	 de	 Curso	 de	 Boas	 Práticas	 (Expositores	 de	 produtos
alimentícios);
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VIII	 -	 Registro	 no	 Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	 Abastecimento
(MAPA)	(Expositores	bebidas	artesanais);

IX	-	Certificado	de	Treinamento	de	Prevenção	e	Combate	a	 Incêndios,
para	quem	tiver.

§	1º		Os	espaços	da	Praça	de	Alimentação	estarão	disponíveis	para	a
montagem	no	dia	14/12	a	partir	das	15	horas.

§	 2º	 No	 ato	 da	 inscrição,	 deverão	 ser	 listados	 todos	 os	 aparelhos
elétricos	que	serão	usados	para	a	adequação	do	Projeto	Elétrico.

§	3º	Antes	do	início	e	durante	a	feira,	eletricistas	farão	a	conferência	dos
aparelhos,	 quanto	 ao	 número	 e	 tipo	 listados,	 assim	 como	 quanto	 à
qualidade/segurança	que	estes	apresentam.

§	4º	Caso	os	eletricistas	julguem	o	aparelho	inadequado	por	segurança,
ou	se	tiver	aparelhos	que	não	foram	listados,	estes	deverão	ser	recolhidos.

Art.	10.	Referente	à	inscrição	para	locação	de	espaço	para	brinquedos
infláveis	será	obrigatório:

I	 -	 Disponibilizar	 pelo	 menos	 um	 recreacionista	 maior	 de	 idade	 por
brinquedo;

II	-	Responsabilizar-se	pelo	controle	de	venda	de	fichas;

III	 -	 Oferecer	 ao	 público,	 no	 mínimo,	 4	 brinquedos	 diferentes	 um	 do
outro;

IV	 -	 Assinar	 Termo	 de	 Responsabilidade	 por	 todo	 e	 qualquer	 evento
danoso	que	ocorrer	no	espaço	dos	brinquedos.

Parágrafo	 único.	 Para	 o	 espaço	 de	 recreação	 será	 selecionada	 a
empresa	 que	 primeiro	 fizer	 sua	 inscrição	 e	 preencher	 todos	 os	 requisitos
estabelecidos	neste	artigo	e	compatíveis	com	a	atividade.

Art.	 11.	 Durante	 a	 edição	 do	 Natal	 no	 Coração,	 os	 expositores
deverão	atender	os	seguintes	critérios:

I	 -	Cada	expositor	é	responsável	pela	organização	de	seu	espaço	que
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será	definido	pela	Comissão	Organizadora;

II	-	Todos	os	espaços	deverão	estar	organizados	para	o	atendimento	até
o	início	oficial	da	programação;

III	 -	 Em	 caso	 de	 chuva,	 a	 programação	 cultural	 será	 realizada	 na
Sociedade	Concórdia	e	a	Feira	de	produtos	será	cancelada;

IV	 -	 O	 feirante,	 no	 ato	 da	 inscrição	 deverá	 assinalar	 os	 dias	 que
participará	da	Feira,	exceto	os	dias	14,15	e	16	que	são	obrigatórios	para	todos
os	inscritos;

V	 -	 Em	 caso	 de	 cancelamento	 da	 Feira,	 em	 função	 de	 condições
climáticas,	os	valores	não	serão	estornados;

VI	-	Os	espaços	de	venda	de	produtos	de	diferentes	segmentos	deverão
apresentar	 pelo	 menos	 um	 produto	 que	 possua	 uma	 relação/referência	 ao
Natal;

VII	-	Todos	os	espaços	devem	obrigatoriamente	ser	ornamentados	com
motivos	natalinos.

Art.	12.	A	Comissão	Organizadora	será	assim	composta:

I	-	Raiama	Trenkel,	Diretor	do	Departamento	de	Turismo;

II	-	Marines	Teckemeier,	Diretor	do	Departamento	de	Cultura;

III	-	Denise	Rodrigues	da	Silva,	Secretária	de	Desenvolvimento.			

Art.	13.	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	aos	nove	(09)	dias	do	mês	de	novembro	de
2018.

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN
Prefeito	Municipal


