MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 55, DE 14 de Setembro de 2018
"REGULAMENTA A PROGRAMAÇÃO
DA FEIRA DAS FLORES A REALIZARSE NOS DIAS 19, 20, 21, 27 e 28 DE
OUTUBRO DE 2018."
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o evento “Feira das
Flores” prevista no Calendário de Eventos,
DE CRE TA:
Art. 1º A Feira das Flores, evento previsto no Calendário de Eventos para o
mês de outubro, será realizada no dia 19 de outubro, das 18h às 22h, e nos dias 20,
21, 27 e 28 de outubro de 2018, das 9h às 19h, no Núcleo de Casas Enxaimel,
situado na Rua da Cascata, s/nº, no bairro Feitoria Nova, em Ivoti.
Art. 2º Na realização deste evento serão disponibilizados espaços
destinados para artesãos, floricultores, equipamentos de jardinagem, móveis e
decoração para jardins, apicultores e produtos vinculados a apicultura,
produtores rurais, coloniais, agroindustriais, orgânicos, laticínios, bebidas
artesanais, praça de alimentação, foodtrucks, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
§ 1º Os espaços serão cedidos a título precário e temporário.
§ 2º Os espaços para artesãos, apicultores e produtos vinculados à
apicultura, produtores rurais, coloniais, agroindustriais, orgânicos e de laticínios
serão de 2x2m. A distribuição dos espaços será definida por sorteio, exceto para
feirantes que participam da Feira Colonial, estes permanecerão em seus espaços
já estabelecidos nesta feira.
§ 3º Os espaços para floricultores não pertencentes a nenhuma das
associações, equipamentos de jardinagem, móveis e decoração para jardins e da
praça de alimentação serão de 3x3m para cada expositor. Para estes, serão
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disponibilizados 4 (quatro) espaços para a locação, podendo ser locado um
espaço por feirante.
§ 4º Os espaços destinados aos produtores de bebidas artesanais e para
comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas serão de 3x3m.
§ 5º Os expositores de flores, pertencentes às Associações AFLORESCER e
AFLORR terão área de exposição igual equivalente a 10 espaços no total para
cada. As áreas serão sorteadas entre as duas associações, que ficarão responsáveis
em fazer a distribuição entre os associados que realizarão a venda/exposição dos
seus produtos.
§ 6º Serão contemplados os inscritos que atenderem os requisitos do
cadastro.
§ 7º

A seleção será feita mediante inscrição prévia junto aos

Departamentos de Cultura e de Turismo de Ivoti, situados na Rua da Cascata,
s/nº, bairro Feitoria Nova, em Ivoti, das 13h30min às 16h30min, conforme abaixo:
I - Dias 25 e 26 de setembro: Associações de Floricultores, Floricultores
equipamentos de jardinagem, móveis, decoração para jardins e brinquedos
infláveis para expositores moradores de Ivoti;
II - Dias 27 e 28 de setembro: Apicultores e produtos vinculados à
apicultura, produtores rurais, coloniais, agroindustriais, orgânicos, laticínios,
bebidas artesanais, praça de alimentação, bebidas alcoólicas e não alcoólicas para
expositores moradores de Ivoti;
III - Dias 02 e 03 de outubro: Artesãos, floricultores, equipamentos de
jardinagem, móveis e decoração para jardins, apicultores e produtos vinculados à
apicultura, produtores rurais, coloniais, agroindustriais, orgânicos, laticínios,
bebidas artesanais, praça de alimentação, bebidas alcoólicas e não alcoólicas para
expositores

moradores/produtores

de

outros

municípios,

caso

haja

disponibilidade de espaço.
Art. 3º No ato da inscrição serão exigidos os seguintes documentos
(Original e cópia):
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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 e de Bebidas artesanais, alcóolicas e não alcóolicas),
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);
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 produtos de artesanato expostos e comercializados na Feira das
Flores devem ser produzidos de forma artesanal, manual e/ou colonial, não
sendo permitida a exposição e comercialização de produtos industrializados de
vestuário, de bijuterias, de calçados, de joias, de higiene pessoal, de eletrônicos e
artigos de bazar ou de produtos de terceiros.
§ 2º Será oferecido espaço para 1(uma) empresa que comercialize as
bebidas alcoólicas e não alcoólicas durante o evento.
I - A empresa que primeiro se inscrever e que apresentar a documentação
correta, estará oficialmente participando e deverá se responsabilizar pela
organização, assim como as instalações elétricas necessárias de 2 pontos de
comercialização da bebida;
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II - A localização dos pontos será definida pela Comissão Organizadora;
III - A empresa poderá ter um espaço junto ao local do almoço oficial da
Feira, cuja montagem e instalação ficam por conta da mesma;
IV - A empresa deve disponibilizar mesas e cadeiras para a praça de
alimentação, em quantidade a ser combinada com a Comissão Organizadora;
V -

A empresa poderá utilizar um espaço indicado pela Comissão

Organizadora para a montagem de um “Biergarten”, que se integre à proposta de
montagem de jardins para o embelezamento do espaço.
§ 3º Os espaços da Praça de Alimentação estarão disponíveis para a
montagem no dia 18/10 a partir das 10h. No ato da inscrição, deverão ser listados
todos os aparelhos elétricos que serão usados para a adequação do Projeto
Elétrico. 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. Caso os eletricistas julguem o
aparelho inadequado por segurança, ou se tiver aparelhos que não foram listados,
estes deverão ser recolhidos.
§ 4º Serão oferecidos espaços para exposição/montagem de jardins, com
o objetivo de embelezar a área do evento e também de divulgar o trabalho de
paisagistas/jardineiros, assim como, os produtos ligados à jardinagem. Esses
espaços serão disponibilizados gratuitamente e as inscrições devem ser feitas
junto ao Departamento de Cultura e de Turismo até o dia 11 de outubro de 2018.
Art. 4º 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;
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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. 5º Durante a edição da Feira das Flores, os expositores deverão
atender os seguintes critérios:
I - Cada expositor é responsável pela organização de seu espaço que será
definido pela Comissão Organizadora;
II - Os expositores terão disponível o dia 19 de outubro, até às 17h30min,
para montagem do seu espaço;
III - Todos os espaços deverão estar organizados para o atendimento até
às 9h, nos outros dias da feira, assim como os veículos dos feirantes deverão estar
fora das áreas de circulação de visitantes;
IV - A programação da Feira se mantém mesmo em caso de chuva, sendo
dever do expositor comparecer ao evento em todos os dias do evento, indiferente
às condições climáticas;
V - No ato da inscrição, cada expositor deverá listar os produtos a serem
comercializados durante o evento, não sendo permitida a inserção de novos
produtos durante os dias de feira;
VI - O feirante que deixar de comparecer em um dos dias da Feira perderá
o espaço nos dias seguintes, assim como, terá sua inscrição vedada na próxima
Feira.

Parágrafo único. Os expositores/produtores da Praça de Alimentação:
estande - poderão vender somente 3(três) variedades de produtos cada um. Em
caso de produtos repetidos, os inscritos serão chamados pela comissão
organizadora para acordar a venda.
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Art. 6º As inscrições devem ser feitas junto ao Departamento de Turismo e
de Cultura. Os pagamentos serão realizados unicamente através de boleto
bancário expedido pela Secretaria da Fazenda e pago na rede bancária. A
inscrição será validada mediante apresentação de comprovante de pagamento.
Parágrafo único. Dos valores referentes aos espaços dos expositores:
I - Artesanato - R$ 250,00 para expositores de Ivoti;
II - Artesanato - R$ 400,00 para expositores de outros municípios;
III - Apicultores e produtos vinculados à apicultura, Produtores Coloniais,
Produtores Rurais, Laticínios, Orgânicos e Agroindustriais - R$ 250,00 para
expositores/produtores de Ivoti;
IV - Apicultores e produtos vinculados à apicultura, Produtores Coloniais,
Produtores Rurais, Laticínios, Orgânicos, Agroindustriais - R$ 400,00 para
expositores/produtores de outros Municípios;
V - Floricultores, equipamentos de jardinagem, móveis e decoração para
jardins: R$ 150,00 - para expositores/produtores de Ivoti;
VI - Floricultores, equipamentos de jardinagem, móveis e decoração para
jardins: R$ 400,00 - para expositores/produtores de outros municípios;
VII - Praça de Alimentação: estande - R$ 950,00 - para expositores de Ivoti;
VIII - Praça de Alimentação: estande - R$ 1.300,00 - para expositores de
outros municípios;
IX - Praça de alimentação: foodtruck - R$ 950,00 - para expositores de
Ivoti;
X - Praça de Alimentação: foodtruck - R$ 1.300,00 - para expositores de
outros municípios;
XI - Bebidas Artesanais - R$ 950,00 - para expositores/produtores de Ivoti;
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XII - Bebidas Artesanais - R$ 1.300,00 - para expositores de outros
municípios;
XIII - Bebidas Alcoólicas e Não Alcoólicas - R$ 2.550,00;
XIV - Brinquedos Infláveis R$ 550,00 - para empresa registrada em Ivoti;
XV - Brinquedos Infláveis R$ 800,00 - para empresa registrada em outro
município.
Art. 7º A Comissão Organizadora, a quem caberá primordialmente a
distribuição dos espaços através da seleção dos cadastrados, será assim
composta:
I - Laerte Silva - Presidente da AFLORR;
II - Jane Finger - Presidente da AFLORESCER;
III - Raiama Trenkel - Diretor do Departamento de Turismo;
IV - Marines Teckemeier - Diretor do Departamento de Cultura;
V - Denise Rodrigues da Silva - Secretária de Desenvolvimento;
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos quatorze (14) dias do mês de setembro
de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

