
LEI Nº 7481, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

ALTERA LEI Nº 5650, DE 26 DE JUNHO
DE 2002 QUE "DISPÕE SOBRE A
REALIZAÇÃO DE FEIRAS EVENTUAIS
DE VENDAS DE PRODUTOS E
SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DO RIO
GRANDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DO RIO GRANDE, usando das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica em seu artigo 51, III. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

 Altera o parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 5650, de 26 de junho de 2002, passando o
mesmo a viger com a seguinte redação:

"Art. 1º ...

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei, consideram-se como Feiras Eventuais, todos e
quaisquer eventos temporários de natureza comercial ou de prestação de serviços, cuja
atividade principal seja a venda, diretamente ao consumidor, de produtos industrializados,
agropecuários, artesanais ou de ser vivos." (NR)

 Fica alterado o Art. 2º da Lei 5650/2002, conforme segue:

"Art. 2º As Feiras Eventuais ficarão condicionadas ao atendimento dos requisitos da
presente Lei, bem como ao parecer da Secretaria Municipal de coordenação e Planejamento,
Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, Secretaria do Município do
Meio Ambiente e Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária e à
aprovação do Prefeito Municipal." (NR)

 Ficam incluídos parágrafos 1º, 2º e 3º no Art. 6º da Lei nº 5650/2002, conforme segue:

"Art. 6º ...

§ 1º A empresa promotora da Feira Eventual deverá ainda comprovar que ofertou perante
os órgãos representativos do comércio e indústria local, com um prazo de antecedência de 45
(quarenta e cinco) dias, 50% (cinquenta por cento) dos estandes da feira para as empresas e
entidades do Município do Rio Grande.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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§ 2º A empresa promotora da Feira Eventual deverá ofertar espaço para o comércio local
mediante edital publicado em um Jornal local, de grande circulação, com 45 dias de
antecedência do início da feira.

§ 3º A empresa promotora da Feira Eventual deverá manter em pleno e total
funcionamento, em horário comercial durante os 45 (quarenta e cinco) dias que precederem a
feira, um local nesta cidade, para atendimento dos comerciantes locais, interessados em
expor na feira." (NR)

 Fica alterado inciso IV e incluídos Incisos XI, XII e ficam alterados parágrafos 1º, 3º e
6º e incluídos parágrafos 7º e 8º no Art. 8º da Lei nº 5650/2002, conforme segue:

"Art. 8º ...

I - ...

II - ...

III - ...

IV - Certidões de Regularidade com a Fazenda do Município de origem, com a Fazenda
Estadual e com a Fazenda Federal;

V - ...

VI - ...

VII - ...

VIII - ...

IX - ...

X - ...

XI - Comprovante de publicação de Edital dentro do prazo previsto;

XII - Cópia do contrato firmado entre a promotora da Feira Eventual e a empresa de
serviços de saúde.

§ 1º O pedido de realização da Feira Eventual deverá ser protocolado na Prefeitura
Municipal do Rio Grande até 45 (quarenta e cinco) dias antes da realização do evento,
acompanhando dos documentos acima elencados, exceção feita aos dos Incisos V e VIII que
poderão ser entregues até 5 (cinco) dias antes da abertura da Feira Eventual.

Art. 4º
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§ 2º ...

§ 3º As Feiras Eventuais não poderão ser realizadas nos 30 dias antecedentes e
seguintes aos eventos que fizerem parte do calendário oficial do Município, como a Festa do
Mar, FEARG, FECIS e a EXPOFEIRA, por exemplo, dentre outras.

§ 4º ...

§ 5º ...

§ 6º Deverá ser assegurada a presença de um serviço de pronto-atendimento, com
capacidade de remoção, para os frequentadores da feira, sem qualquer custo para os
mesmos.

§ 7º A promotora da Feira Eventual deverá oferecer estacionamento, privativo e exclusivo
aos frequentadores da feira, com segurança feita por empresa local, credenciada pela
Prefeitura Municipal.

§ 8º Para o efetivo funcionamento das Feiras Eventuais deverão os feirantes recolher aos
cofres públicos a Importância de 100 URM (cem Unidades de Referência Municipais) por m²
(metro quadrado) utilizado pelo estande ocupado." (NR)

 Excetuam-se desta Lei as feiras que fazem parte do Calendário Oficial do Município.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande, 10 de outubro de 2013.

ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
Prefeito Municipal

Art. 5º

Art. 6º
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