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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 19 de setembro de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo 8ritzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 086/16

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL

~~~X,flj!~~::

1 f SE!. 2015

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
086/16, desta data, que Dispõe sobre a realização de feiras eventuais de natureza

econômica no Município de Carazinho e dá outras providências.

Exposicão de Motivos:

As feiras itinerantes são todas aquelas que se instalam nos diversos

municípios do Estado de maneira transitória, com o objetivo de apenas realizar um evento

de venda de algum determinado produto em um determinado período, sendo que, findo o

período, deslocam-se para outra localidade.

Há muito tem se travado batalhas jurídicas a respeito da legalidade da

instalação das referidas feiras, havendo posicionamento dominante em nossos Tribunais

de que não há como os municípios proibirem a instalação de tais comércios de natureza

eventual, já que atentaria contra os princípios consagrados na Constituição Federal, como

o do livre comércio e livre circulação de bens.

Por outro lado, não há como ser ignorada a concorrência desleal e funesta

praticada por tais espécies de comércio àquele comércio regularmente instalado em

nosso Município. São os comerciantes permanentes que efetívamente pagam tributos aos

cofres públicos.

Ainda, dos comerciantes permanentes são feitas uma série de exigências

para suas instalações. sendo que tais exigências não são feitas ao comércio eventual.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Diante do exposto, atendendo solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas

- COL e Sindilojas, e com base no inciso 11,artigo 13 da Constituição do Estado, que

autoriza os municípios a dispor "sobre o horário e dias de funcionamento do comércio

local e eventos comerciais temporários de natureza econômica", encaminhamos o

presente projeto de lei com o objetivo de regulamentar a matéria e revisar a legislação

local, para que esta seja mais rígida para esses eventos, criando taxas mais justas,

levando em consideração o número de expositores e número de dias da realização da

feira. Outra questão importante constante do projeto de lei é a proibição da realização das

denominadas feiras itinerantes durante quinze dias antes e durante as datas

comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das

Crianças e Natal, garantindo dessa forma que o comércio estabelecido em Carazinho

tenha condições, de assegurar a sua prioridade de venda nas principais datas do ano.

O objetivo da regulamentação é combater a concorrência desleal e proteger

o comércio formalmente estabelecido em nosso Município. Assim, o princípio da

Constituição Federal que prevê a livre iniciativa do comércio estará mantido e

assegurado.

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.

DDV
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PROJETO DE LEI N° 086, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a realização de feiras
eventuais de natureza econômica
no Municipio de Carazinho e dá
outras providências.

Art. 10 A presente Lei regulamenta a realização de feiras eventuais de
natureza econômica no Município de Carazinho

Parágrafo único. Consideram-se como feiras eventuais, todos e quaisquer
eventos temporários de natureza comercial ou prestação de serviços, cuja atividade
principal seja a venda diretamente ao consumidor de produtos industrializados,
manufaturados, artesanais ou de serviços.

Art. 20 A concessão de licença para a instalação e funcionamento das feiras
eventuais é de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, ficando condicionada
ao atendimento dos requisitos previstos na presente Lei.

~ 10 O pedido de licença pela parte promotora do evento, deverá ser
protocolado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, antes da data prevista
para a sua realização, em cujo processo administrativo deverá constar parecer da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana e posterior homologação do Prefeito
Municipal.

~ 20 Fica proibida a realização de feiras eventuais de natureza econômica no
período de 15 (quinze) dias que antecedem as seguintes datas:

I - Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das
Crianças e Natal.

Art. 30 A realização das feiras eventuais fica condicionada ao requerimento
contendo os esclarecimentos pertinentes, acompanhado dos seguintes documentos:

I - Comprovação de inscrição da pessoa jurídica promotora do evento junto
ao Município de Carazinho (Alvará provisório de localização e funcionamento por período
determinado), quando a empresa promotora do evento não for do Município de Carazinho;
caso a empresa for do Município de Carazinho, cópia do alvará de localização e
funcionamento;

11 - 'Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da empresa
promotora do evento;

111- Certidões negativas de débitos expedidas pelas Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal, em nome da empresa promotora do evento, relativamente ao domicílio
do seu estabelecimento, incluindo a do Município de Carazinho;

IV -, Contrato de locação ou autorização para uso do local onde será
realizada a feira eventual;

V - Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, expedido pelo
destacamento local. do Corpo de Bombeiros, para o prédio ou estabelecimento comercial
onde será realizada a feira e projeto de prevenção especial para o evento, devidamente
aprovado pela Corporação, com acesso facilitado para deficientes físicos e idosos,
considerando à área global e respectivos estandes individualizados;
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VI - Documento firmado por engenheiro civil, inscrito no Município de
Carazinho, atestando que as instalações estruturais, elétricas e hidrosanitárias do local da
realização do evento atendem as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas);

VII - Alvará Sanitário ou Laudo de liberação fornecido pela Secretaria
Municipal da Saúde do estabelecimento para a realização do evento, e dos estandes que
comercializarem produtos que necessitam liberação da Vigilância Sanitária;

VIII - Relação das empresas que participarão do evento, anexando cópia do
CNPJ, cópia do Alvará de Localização do Município do domicílio das empresas e
respectivas certidões negativas de débitos junto as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal do domicílio de cada empresa participante;

IX - Croqui de localização dos estandes, indicando as respectivas áreas que
deverão ser destinadas para cada participante, bem como dos órgãos administrativos da
feira, com reserva de espaço gratuito ao Programa de Defesa do Consumidor e INMETRO;

X - Comprovante de entrega de convite às entidades representativas do
comércio e indústria local com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias;

XI - Comprovar que ofertou perante os órgãos representativos do comércio e
indústria, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias) em relação à data do
pedido da licença municipal, 50% (cinquenta por cento) dos estandes da feira para
empresas e entidades estabelecidas no Município de Carazinho;

XII - Comprovante de solicitação de apoío da Brigada Militar;
XIII - Indicação e qualificação da pessoa física que representará a empresa

promotora do evento, de forma permanente no local, juntando cópia da sua identidade e
CPF;

XIV - Comprovante de pagamento de seguro com cobertura de
responsabilidade civil para danos pessoais ou materiais contra terceiros, cuja apólice deverá
prever a vigência desde a montagem, realização, e desmontagem das instalações;

XV - Pagamento da taxa de licença para localização e exercício da atividade,
em nome do promotor da feira, referente ao seu alvará de funcionamento provisório e
referente às empresas relacionadas que participarão do evento.

Parágrafo único. Após autorizada a realização da feira, a empresa
promotora do evento deverá efetuar o pagamento do seguro e da taxa de licença de que
tratam os incisos XIV e XV deste artigo, cabendo-lhe juntar cópia nos autos do respectivo
processo administrativo para ensejar a expedição do Alvará de Autorização.

Art. 4° A taxa de licença devida pelo promotor do evento será de 63 URMs
(Unidade de Referência Municipal), referente ao seu alvará provisório quando a empresa
não for do Município de Carazinho e 63 URMs por estande/dia a ser recolhida em guia de
pagamento expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 5° Em caso de cobrança de ingressos, fica estabelecido que 10% (dez
por cento) de sua arrecadação deverá ser destinada às entidades beneficentes de
Carazinho.

Parágrafo único. Fica a cargo da empresa promotora do evento repassar a
contribuição prevista no caput deste artigo às entidades beneficentes, mediante prestação
de contas, junto a Secretaria Municipal da Fazenda.
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Art. 6° As feiras eventuais deverão ser realizadas exclusivamente em locais
previamente definidos e devidamente licenciados, declarados ou reconhecidos como Centro
de Eventos.

Art. 7° As instalações para a realização do evento deverão estar concluídas
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de seu início para que possam ser vistoriadas
pelos órgãos técnicos e fiscais do Município, Observando-se que:

I - todos os produtos deverão estar nos locais detenninados pelo menos 3
(três) horas antes do inicio da feira, a fim de serem examinados pelos fiscais de serviço;

" - os fiscais municipais poderão permanecer na feira durante o período de
seu funcionamento, observando e fazendo cumprir, rigorosamente, as normas municipais.

Art. 8
0

As empresas participantes das feiras eventuais deverão emitir nota
fiscal de cada venda realizada, na forma legal, salvo os comerciantes artesanais que
estejam legalmente ,dispensados.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo acarretará na
revogação imediata da licença concedida ao expositor infrator, sendo o respectivo estande
imediatamente fechado.

RENA sOSS
Prefeito
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Art. 90 As feiras eventuais poderão funcionar por períodos não superiores a
10 (dez) dias, no horário compreendido entre 10hs e 23hs, inclusive sábados e domingos.

Art. 10. Excetuam-se das disposições desta Lei, as feiras benefi~nt~s
promovidas por entidades sociais, assistenciais, filantrópica~, associat~v~s educacionaIs,
cientifico culturais de classes, de serviços, esportivas, hospItalares, rehg~osas e de culto,
fundações, bem c~mo nos eventos em que o Município for promotor ou apolador.

Art 11 Caso não sejam cumpridas as exigências da presente Lei.• ex!stam
. . do reconhecida a inconvenIêncIa da

débitos _em nomdeddd
O

r~:~ça:a:e~oin~v~~~OdOo~el~u~~der Público Municipal, bem como serápromoçao o pe I o e,
cassada, ~ qualquer tempo, a licença outorgada.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2016.
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