MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 42, DE 04 de Julho de 2018
"REGULAMENTA A PROGRAMAÇÃO
DA

36ª

FEIRA

REALIZAR-SE

DE

DO
22

LIVRO,
A

29

A
DE

AGOSTO DE 2018."
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o evento “Feira do
Livro” prevista no Calendário de Eventos,
DE CRE TA:
Art. 1º A Feira do Livro prevista no Calendário de Eventos para o mês de
agosto, será realizada no período de 22 a 29 de agosto de 2018, na Praça Neldo
Holler, situada na Av. Presidente Lucena, 1833 - Bairro Sete de Setembro.
Art. 2º Na realização deste evento serão disponibilizados até 20 (vinte)
espaços, distribuídos da seguinte forma:
I -

Até 8 (oito) espaços destinados para expositores/comerciantes de

livros;
II - Até 2 (dois) espaços por dia para a comercialização de lanches e
bebidas, que serão ofertados somente a entidades educacionais do Município,
sendo que a exploração destes espaços funcionará em sistema de rodizio,
podendo mais de uma entidade ser contemplada no período da Feira;
III - Até 10 (dez) espaços para expositores/comerciantes de flores e
plantas, artesanato e produtos coloniais de Ivoti, que terão disponível para
comercialização os dias 25 e 26 de agosto.
§ 1º Os espaços serão cedidos a título precário e temporário aos
expositores inscritos.
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§ 2º A distribuição dos espaços dos expositores de livros será definida pela
Comissão Organizadora, sendo o tamanho ofertado de 4m x 3m.
§ 3º Os espaços de comercialização de lanches, bebidas, flores e plantas,
artesanato e produtos coloniais serão de 2m x 2m cada.
§ 4º Os expositores de produtos coloniais não poderão comercializar
produtos que caracterizem lanche e possam ser consumidos no local;
§ 5º Em caso de chuva a programação da Feira se mantém, exceto o Dia
da Cidadania (sábado), a venda de flores e plantas, de artesanato e de produtos
coloniais ( sábado e domingo).
Art. 3º A inscrição e apresentação da documentação serão realizadas junto
ao Departamento de Cultura de Ivoti, situado na Rua da Cascata, s/nº, bairro
Feitoria Nova, em Ivoti, nos dias 2 e 3 de agosto de 2018, no horário das 14h às
16h, por ordem de chegada.
Parágrafo único. Serão contemplados os primeiros inscritos que
atenderem os requisitos do cadastro.
Art. 4º No ato do cadastramento serão exigidos os seguintes documentos
(original e cópia):
I - Documento de Identidade do responsável pelo espaço;
II - Cadastro de Pessoa Física do responsável pelo espaço - CPF;
III - Comprovante de endereço do estabelecimento;
IV - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Expositores de livros);
V - Alvará de funcionamento do estabelecimento inscrito (Expositores de
livros);
VI - Carteira do Artesão (Expositores de artesanato);
VII - Nota fiscal de Produtor Rural do Município de Ivoti (Expositores de
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Produtos Coloniais);
VIII - Manual de Boas Práticas.
IX - Os expositores associados de Associação com sede no Município de
Ivoti devem apresentar por cópia autenticada ou cópia simples mediante
apresentação do original, os seguintes documentos:
a) Para pessoas físicas:

1. Carteira de Identidade;

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF;

3. Estatuto Social da Associação que comprove a condição de sócio e o
objeto da Associação com o produto produzido;
4. Comprovante de Residência;

Art. 5º Os valores referentes aos espaços destinados aos expositores serão
os seguintes:
§ 1º Expositores/Comercializadores de Livros:
I - Valor de R$ 800,00 para livreiros de Ivoti;
II -

Valor de R$ 1.000,00 para livreiros de outras cidades, que serão

convertidos em vales-livros de R$ 100,00 para compra de livros destinada às
bibliotecas do Município.
§

2º

Expositores

de

flores

e

plantas,

artesanato

e

produtos

coloniais estarão isentos de pagamento de taxa.
§ 3º Os vales para compra de livros destinada às bibliotecas do

MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município deverão ser preenchidos, assinados, e entregues no ato da inscrição.
§ 4º Os Expositores deverão doar um livro novo para a Biblioteca Pública
para cada dia de participação, realizando a entrega durante o horário de
exposição para a Comissão Organizadora.
§ 5º Os espaços da praça de alimentação serão explorados sem a cobrança
de taxa de inscrição.
Art. 6º Durante a edição da Feira do Livro os expositores de livros deverão
atender os seguintes critérios:
I - Os expositores de livros terão os espaços disponíveis a partir das 8h do
dia 22 de agosto para a montagem do seu espaço, sendo necessário o mesmo
estar pronto para o atendimento até às 18h do mesmo dia.
II - Os espaços deverão estar abertos e preparados para o atendimento dos
visitantes até 15 (quinze) minutos antes do início da Feira, em todos os dias de sua
programação, e com fechamento somente após o encerramento oficial das
atividades.
III - Não será permitida a comercialização de chaveiros, canetas, cartelas
de adesivos, maletas fechadas com cds e livros, ou objetos deste caráter;
IV - Os expositores deverão ter para a comercialização obras dos
escritores presentes na programação da 36° Feira Municipal do Livro, como
também, uma ampla variedade de obras que atendam o público infantil, infantojuvenil, juvenil e adulto.
Parágrafo único. O expositor que descumprir os requisitos previstos neste
decreto, fica sujeito à notificação pela Comissão Organizadora e, em caso de
inobservância, poderá sofrer a penalidade de suspensão de sua participação na
Feira em andamento e/ou nas posteriores.
Art. 7º A Comissão Organizadora, a quem caberá primordialmente a
distribuição dos espaços através da seleção dos cadastrados, será composta por:
I - Cristiane Spohr, Secretária de Educação e Cultura;
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II - Marcelo Augusto Fröhlich, Assessor Superior;
III - Marines Teckemeier, Diretor do Departamento de Cultura;
IV - Raiama Trenkel, Diretor do Departamento de Turismo.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos quatro (04) dias do mês de julho de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

