MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 23, DE 06 de março de 2017
"REGULAMENTA A PROGRAMAÇÃO
DA FEIRA COLONIAL A REALIZAR-SE
NO DIA 12 DE MARÇO DE 2017."
MARIA DE LOURDES BAUERMANN, Prefeita Municipal de Ivoti, no uso
de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 3094/2017,
que aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º A Feira Colonial prevista no Calendário de Eventos para o mês de
março será realizada no dia 12 de março de 2017, no Núcleo de Casas Enxaimel,
situado na Rua da Cascata, s/ número, no bairro Feitoria Nova em Ivoti, no
horário das 9h às 18h.
Art. 2º Na realização deste evento serão disponibilizados até 35 (trinta e
cinco) espaços destinados a produtores rurais, de flores, bebidas (alcoólicas e não
alcoólicas) e artesões. Estes espaços serão cedidos a título precário e temporário a
produtores e produtos de Ivoti. A distribuição dos espaços dos expositores será
definida pela comissão organizadora.
Art. 3º A

seleção será feita mediante cadastramento junto ao

Departamento de Cultura e Turismo de Ivoti, situado na Rua da Cascata, s/
número, bairro Feitoria Nova em Ivoti, a contar de 07 de março de 2017, no
horário das 8h30min às 12h e das 13h às 17h, até o dia 09 de março sendo
contemplados os primeiros inscritos que atenderem os requisitos do cadastro.
Art. 4º No ato do cadastramento serão exigidos os seguintes documentos
(cópia e original) do expositor:
I - Documento de Identidade;
II - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
III - Comprovante de residência;
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IV - Carteira do Artesão ou Nota fiscal de Produtor Rural do Município de
Ivoti, Certificado de Curso de Boas Práticas ou Comprovante de Registro no
MAPA;
Parágrafo único. Os produtos expostos e comercializados na Feira Colonial
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
Colonial ou autorizar um responsável que acompanhará esta edição. Não será
permitida a representação e distribuição comercial. O expositor poderá cadastrar
até dois colaboradores, sendo única e exclusivamente responsável por quaisquer
obrigações trabalhistas ou cíveis decorrentes de sua participação no Evento.
Art. 6º Os produtos expostos deverão atender aosseguintes requisitos de
cadastro:
I - Artesãos: Carteira do Artesão, expedida de acordo com as normas
FGTAS- Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social através do Programa
Gaúcho do Artesanato;
II - Produtores Rurais: Nota Fiscal de Produtor Rural do Município de
Ivoti.
Parágrafo único. Expositores que manusearem alimentos deverão
apresenta Curso de Boas Práticas. Expositores de Cervejas e bebidas artesanais
deverão apresentar Registro no MAPA.
Art. 7º Durante a edição da Feira Colonial os expositores deverão atender
os seguintes critérios:
§ 1º Cada expositor é responsável pela organização de seu espaço que será
definido pela comissão organizadora.
§ 2º O expositor terá disponível das 6h45min às 8h50min para a montagem
de seu espaço junto ao Núcleo de Casas Enxaimel. Os expositores que se utilizam
de veículo para carga e descarga de seus produtos deverão desocupar a Rua da
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Cascata até as 8h50 min.
§ 3º A Feira Colonial iniciará pontualmente às 9 horas e terminará
pontualmente às 18 horas.
§ 4º O expositor que descumprir os horários estipulados será notificado
pela Comissão Organizadora e estará sujeito ao cancelamento da cedência do
espaço.
§ 5º Os expositores deverão listar seus produtos no ato de cadastramento,
não sendo permitida a alteração destes durante a edição da Feira Colonial, sob
pena de cancelamento da cedência do espaço.
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 seis (6) dias do mês de março de 2017.

MARIA DE LOURDES BAUERMANN
Prefeita Municipal

