
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI No 2.305 DE 22 MARCO DE 2018. 

"DISPOE SOBRE A REALIzAcA0 DE 
FEIRAS ITINERANTES NO MUNICIPIO DE 
SEVERINIAISP, E DA OUTRAS 
PRO VIDENCIAS". 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio 
de Severinia. Estado de São Paulo, faz saber que a Cämara Municipal desta 
comarca, decretou e ele prornulga a seguinte lei: 

FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou, e ele SANCIONA E PROMULGA a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DISP0SIçOES PRELIMINARES 

Art. 1 0  - Esta Lei estabelece as normas para a realizaçao de feiras itinerantes 
no Municipio de Severinia/SP corn exposicão e venda de produtos no varejo 
e/ou no atacado, em locais pUblicos e privado, recintos aberto ou fechados, e 
dá outras providencias. 

Art. 2 1  - Classificam-se como feiras itinerantes as exposiçaes, vendas, bazares 
ou similares, temporários ou eventuais, destinados a come rcializaçao de 
produtos manufaturados, bens e serviços ao consumidor final, de venda no 
varejo e/ou atacado, em espaco unitário ou dividido em estandes individuais, 
corn participação de urn ou rnais comerciantes, em locais abertos ou fechados, 
publico ou privado. 
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o são consideradas feiras itinerantes, aquelas realizadas 

ficentes corn sede ou filial instalada no Municipio de 
e corn o firn próprio de arrecadaçao para manutençao de 
especifico, sern qualquer afericao de lucro, bern coma 

em caráter permanente corn autorizaçao da Prefeitura 
Municipal. 

Parâgrafo Segundo: Considerarn-se as seguintes definicOes para fins desta Lei 

- Locais abertos os logradouros püblicos ou areas de terrenos privados ao ar 
livre. corn ou sern possibilidade de controle de entrada e saIda do pCiblico; 

II - Locais fechados as galpaes, salöes, armazéns, ginásios, areas cobertas e 
sirnilares, cuja entrada e saida do publico possa ser controlada; 

Ill - Estande é a subdivisão de qualquer natureza que perrnita a venda ou 
exposiçao independente de produtos, rnesrno que contiguo a outra unidade, 
cujos produtos sejarn iguais ou sirnilares, independente de quem as explore; 

IV - Organizador é a pessoa fIsica ou juridica responsével por organizar. 
promover e instalar as feiras itinerantes: 

V - Periodo de realizacao da feira itinerante compreende o interim do inicio da 
rnontagern da estrutura ate a efetiva retirada de todos as produtos, 
equiparnentos e estrutura do local de realizaçao do evento. 

Art. 3° - As feiras itinerantes nao poderao ser realizadas em locais que 
dificultem a trânsito de veiculos ou pessoas, em recintos que dificultem ou 
impecam outras atividades ali existentes ou mesrno em qualquer local que 
dificulte ou impeca a tomada de medidas de seguranca, socorro ou de 
salubridade, 

Farágrafo Unico: Não sera fornecido alvará de funcionamento caso o local de 
realizacao do evento não esteja em consonéncia corn o Plano Diretor do 
Municipio criado pela Lei n° 1.449 de 02 Agosto de 2002. 

Art. 4 1  - As pessoas fIsicas ou juridicas interessadas em organizar, prornover, 
instalar as feiras itinerantes. de atuacao no ârnbito do comércia ou, ainda, de 
prestacao de servicos direta a usuário final no local do evento, deverão 

previamente, requerer Alvara de Funcionamento junta a Prefeitura Municipal. 
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§1 1  - Mesmo que a feira itinerante seja constituida de estandes, na forma do 

artigo 2°, parágrafo segundo, inciso Ill, desta lei, será expedido somente urn 
Alvará de Funcionamento em nome da pessoa organizadora do evento e 

considerado num todo coma ünico. 

§20  - Na hipótese do parágrafo primeira deste artigo. a Alvará de 
Funcionarnento somente será expedido se a evento como urn todo e a 
localizaçao deste estiverem plenamente de acordo corn esta Lei, demais 
normas aplicáveis e, concomitanternente, se cada estande, individualmente, 
não apresente as impedirnentos listados no art. 3 1  desta Lei. 

§3° - 0 Alvará de Funcionarnento tern car,!-ter precârio, podendo ser revogado 
- 	na ocorrência e/ou verificacao de qualquer impedimenta au irregularidade de 

que trata esta lei ou outra norma, inclusive durante a acorrência do evento. 

§40 - Tados os produtos postos a venda na feira livre deverão possuir nota 
fiscal individual au, em casa de compra par late, nota fiscal da cornpra corn a 
discrirninaçao de tados as produtas adquiridos. podendo a Adrninistraçao 
PUblica requisitar a qualquer rnornento sua apresentacao e, no caso de 
inexisténcia da respectiva nata, au nãa apresentação desta irnediatamente a 
solicitaçaa, a Alvará de Funcionarnento paderá ser suspenso e, 
consequentemente, a evento, ate que se providencie a referida nota. 

§50  - 0 Alvará de Funcionamento sera revagado caso a suspensao de que 
trata a parágrafo quarto deste artigo perdure par periodo igual au superior a 24 
(vinte e quatro) horas da solicitaçaa da nota fiscal pela Adrninistraçao PCjblica. 

CAPITULO II 

DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 

Art. 5 0  - Para a expedicao de Alvará de Funcionamento para a realizaçao de 
feiras itinerantes no Municipia de Severinia. deverão ser obedecidas as 
seguintes condiçOes: 

- 0 requerimento do Alvará de Funcionarnento para a realizaçao do evento 
deverá ser pratocolada junta a Prefeitura Municipal cam no minima 60 
(sessenta) dias tjteis de antecedência da data do inicia da re 

evento, juntarnente corn os seguintes documentos: 	 - - 
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ivos da feira, lista de produtos que seräo come rcializados, 
umero de comerciantes e estandes: 

a do organizador, entendida como cópias autenticadas do 

statuto ou comprovante de firma individual devidarnente 
registrado na Junta Cornercial do Estado de origem, e todas as suas 
alteracOes, cópia de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas - 
CNPJ. em caso de pessoa juridica, cópias autenticadas do RG e OFF e 
cadastro de autônomo junto ao Municipio de origem, em caso de pessoa fisica, 
endereço atualizado da sede ou residência e, ainda telefone e email; 

d) Representante do organizador da feira se tiver, devidarnente qualificado. 
corn o respectivo instrumento de rnandato; 

e) Endereço onde sera realizado o evento; 

f) Periodo de realizaçao e horário de funcionarnento do evento; 

g) Piiblico alvo; 

h) Comprovante de domicilio eventual na cidade de Severinia, do organizador 
do evento durante o periodo que compreende o inciso I deste artigo ate 30 
(trinta) dias após a sua realizaçao: 

i) Certidäo de Regularidade fiscal municipal do local onde se realizará o evento; 

j) COpia autenticada da matricula atualizada do proprietàrio do imóvel e 
contrato de locaçao corn firma reconhecida, constando o perlodo de utilizaçao 
do local onde se realizará o evento; 

I) Certidão de regularidade fiscal municipal, estadual e federal do organizador 
da feira; 

m) Comprovante de comunicaçao da realizaçao da feira as Secretarias da 
Fazenda do Municipio, do Estado e da Uni(jo; 

n) Protocolo do Pedido de Licença da Vigilância Sanitária Municipal, quando 
houver produtos comercializados e serviços que dependam de inspeçao 
sanitária para o consumo em geral; 

o) Parecer da Vigilância Sanitària e do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
quando houver utilizacao de fonte sonora; 

p) Anotaçao de Responsabilidade Técnica - ART, do Conselho Regional de 
Engenharia 	uitetura - CREA, fornecido por engenheiro devidamente 
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qualificado, sobre as instalacoes fIsicas, elétricas e hidro sanitárias do local de 
realizacao do evento, que atendam as normas técnicas da ABNT - Associaçao 

Brasileira de Normas Técnicas, bern como as normas sanitárias e de postura 
do Municipio; 

q) Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

r) Comprovaçao de solicitaçao da presenca da Policia Militar para garantir a 

segurança do evento: 

s) Caso o evento se instale próximo a rodovia estadual, a comprovacao da 
solicitacao da presença da Policia Rodoviària Estadual para garantir a 
segurança do evento; 

t) Comprovaçao da existência de sanitários separados para ambos os sexos e 
corn placas indicativas; 

u) Comprovacao da contratacao de empresa especializada em seguranca de 
eventos, corno forma de garantir o bern estar e a segurança interna da feira, 
em relaçao aos participantes e ao publico em geral: 

v) Croquis de localizaçao de cada estande alocado separadamente: 

w) Projeto de ocupaçao e distribuiçao de espacos para orgaos administrativos 
da feira; 

x) Documentos individuais de cada expositor ou participante do evento, nos 
moldes descritos no inciso II deste artigo: 

y) Declaraçao de assuncao de responsabilidade civil, administrativa e tributaria 
de que trata o art. 6 1  dessa lei: 

z) Comprovante de recolhimento das taxas municipals cabiveis. 

II - Junto ao requerimento de Alvará de Funcionamento, o organizador do 
evento deveré apresentar os seguintes documentos individuals de cada 
participante, expositor ou vendedor: 

a) Declaracao do ramo de atividade do participante; 

b) Caso o participante seja pessoa juridica, a razäo social, sua inscriçao no 
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, cópias autenticadas do 
contrato social, estatuto ou comprovante de firma individual devidamente 
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na Junta Comercial do Estado de origem, bern coma todas as suas 
contratua s/estatutà rias 

C) uaso a participante seja pessoa fIsica, copias autenticadas do RG, CPF e 
cadastro de autônorno junta ao Municipia de origem; 

d) Certidão de regularidade fiscal municipal, estadual e federal do participante; 

e) Endereco atualizado da sede da pessoa jurIdica ou residência da pessoa 
fisica participante do evento. 

§1 0  - As entidades que par lei tenham seu ato constitutivo registrado em outro 
órgao que não a junta camercial de seu Estado deverá apresentar copia 
autenticada do referido registro no orgao competente: 

§2 0  - Será indeferido de piano o Alvará de Funcionamento caso qualquer dos 
interessados nãa apresente a documentaçao par inteiro, näo sendo admitida 
complementaçao ou retificação de qualquer documento fora do tempo de 
antecedéncia minima descrito nesta lei. 

§3 0  - Protocolado a requerimento, a Administraçao Municipal após a previa 
manifestacao da respectiva entidade representativa do comercio corn jurisdiçao 
no Municipia, nos termos do §1 0  do art.253 do Codiga de Postura, terá a prazo 
de ate 20 (vinte) dias uteis antes da realizaçao do evento para deliberar sabre o 
pedido e, em caso positivo. emitir Alvará de Funcionarnento. 

§41  - 0 deferimenta ou a indeferimento do Alvará de Funcionamento sera 
cornunicado através do envio de email ou de carta corn aviso de recebimenta 
para a endereço do domicilio eventual indicado pelo Organizador, considerando 
sua postagem coma data de referenda para fins desta Lei. 

§5 0  - Os participantes do evento comprovadarnente sediados no Municipia de 
Severinia, ha no minima 12 (doze) meses ficarn isentos do pagamento das 
taxas Tributária Municipal, para participação do evento, desde que apresentem 
côpia do came de IPTU devidamente quitado dos 12 (doze) meses anteriores a 
realizacao do evento. 
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CAPITULO III 

DOS DEVERES E OBRIGAçOES 

Art. 60  - Toda a feira itinerante deve ter urn organizador responsável pelo 

evento. 

§1 1  - 0 organizador é responsável civil, administrativamente e solidariamente 
aos participantes individuals perante a Municipia de SeverInia e seus cidadãos. 
senda estes entendidos coma toda e qualquer pessoa que tenha domicilio no 
Municipio de Severinia e/ou esteja de passagem pelo Municipia no perlodo de 
realização da feira. 

§21  - 0 organizador é responsável pelo recoihimenta de qualquer tributo 
municipal, bern coma respande pelas obrigaçOes acessórias, pela 
inadimplemento e eventuais multas e/ou acréscimos decorrentes de mara. 

Art.7 1  - Fica proibida a instalacao de Feiras Itinerantes em prédios pertencentes 
ao MunicIpio de SeverInia ou sob sua administracao. 

Parágrafo Unico: Excetuam-se da proibicao contida no caput deste artigo as 
feiras promovidas pelo Poder Publica, entidades educacionais de ensino 
regular, bem coma aquelas definidas no parâgrafo primeiro do art.2 0  desta Lei. 

Art. 8 1  - 0 Alvará de Funcionamento somente será deferido rnediante cessãa 
de espaco pelo arganizador, no local da realizaçao eventa, para instalaçao de 
representantes dos seguintes órgaos: 

- Procon au órgaa do consumidor equivalente; 
II - Policia Militar; 
Ill - Conselho Tutelar; 
IV - Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - lnstalaçao de pasta medico, cam auxiliar de enfermagem, medico (inscrito 
no Canselha Regional de Medicina), e ambuléncia, todos contratados pelos 
organ izadores do evento. 

Art. 90  - E abrigatória a colocacaa de extintares de incêndio no local do eventa, 

a serern supervisionados e aprovadas previamente pelo Corpo de Bombeiros: 

Art. 10 0  - A empresa pramotora do eventa deverá fazer urn s 

cobertura de responsabilidade civil para danas pessoais e ou mate 
terceiros, corriasaonclente a qapacidade rnáxima de publica que será 
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no local do evento, cuja a apólice deverá ser apresentada na Lançadoria da 

Prefeitura, ate 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura do evento, sob 

pena de cassaçao do Alvará de Funcionamento. 

Art. 11 - No ârnbito da realizacao do evento é obrigatório a uso de crachá de 
identificacao (como foto atualizada e name completo), seja para a organizador, 
responsável e/ou participante da feira itinerante. 

CAPITULO IV 

DIsPosIçOEs FINAlS 

Art. 12 - 0 horário de funcionamento do evento deverá obedecer a legislacao 
municipal em vigor ou, em sua falta, o funcionamento deverá obedecer ao 
horário das 08:00 horas as 22:00 horas. 

Art. 13 - Os locais da realizaçao das feiras deverão estar situados a, no 
minima, 200 (duzentos) metros de distància dos seguintes locais: 

a) lnstituicOes de ensina, escolas, e entidades assemeihadas: 

b) Posto de CombustIveis: 
c) Hospitais, pastas de saüde e entidades assemelhadas: 
d) Prefeitura Municipal, Delegacia de Policia, CRAS, CREAS. 
e) Casas de repouso e entidades assernelhadas 

Parágrafo Unico: As proibiçOes estabelecidas nesse artigo não se aplicam aos 
ininterruptos camercio ha mais de urn ano e rneio, bern coma as entidades e 
feiras descritas no parágrafo Cinico do art.7 0  desta Lei. 

Art. 14 - As instalaçoes para realizaçao do evento deverão estar concluidas 

pelo rnenos 03 (trés) dias uteis antes de seu inicio, para que possam ser 
vistoriadas pelos orgaas técnicos e fiscais do MunicIpio, sendo expressamente 
vedado a funcionamento do eventa enquanto não ocorrer a respectiva vistoria e 
expediçao do Alvará de Funcionarnento. 

Art. 15 - As feiras itinerantes equiparam-se, para fins tributàrios, 

eventual ou ambulante de que trata a COdigo Tributário Municipal. 
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feiras itinerantes estão sujeitas ao recolhimento das taxas de que 
5digo Tributário Municipal, quando cabIveis; 

i s comprovantes de pagamento dos impostos, taxas, tarifas e precos 
piblicos poderaa ser exigidos a qualquer momenta pela fiscalizaçao municipal, 

inclusive durante a realizaçao do evento. 

Art. 18 - 0 organizador do evento é responsável par verificar toda a 
documentaçao dos expositores, participantes e, em caso de descumprimento 
da legislaçäo vigente, ele será co-responsável solidàrio corn a infrator nas 
penalidades aplicadas. 

Art. 19 - Ficam proibidas a expasicao, a estoque e a comercializaçao das 
seguintes mercadorias nas feiras itinerantes: 

a) Mercadorias importadas sem as competentes gulas de liberacao 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e a regularizaçao desta 
pelo Fisco Estadual, cujos documentos deverão estar em m(;3os do 
feirante para exibicao a fiscalizaçao: 

b) Mercadorias nacionais sem a documentaçao exigida por Lei; 
c) Fagos de artifIcios e correlatos; 
d) Cigarros e prod utos assemelhados e/ou correlatos. 

Art. 20 - As normas contidas nesta lei nãa se aplicam as feiras de artesanatos 
as quais serão organizadas, coordenadas e realizadas pela Secretaria 
Municipal de Cultura, [spade. Lazier e Turismo ou sucessora desta se 
acontecer e tiver atuaçao na area da cultura. 

Art. 21 - As despesas necessàrias para instalaçao da feira itinerante, em local 
aberto ou fechado, correrão par canta exclusiva do respectivo Organizador que 
par sua vez, paderà cobrar a participacao dos feirantes ou expositores para 
cobertura dos gastas realizados cam a instalaçao e funcionamento da feira, 

bem coma as propagandas veiculadas em radios, jornais, televisão, panfletos. 
dentre outras, cuja texto deverá ser de prévia conhecimento da Prefif'  irq 
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sta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as 

s em contrário. 

SeverInia, 22 de Mar90 de 2018. 

CE SODA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, 	na qualidade de Escriturária, 
respectivamente provi 0 registro na Secretaria Municipal e publiquei no 
Diârio Oficial EletrOnico desta Municipalidade. 

ELIANA TR N PAGIATO 
Escruturaria 
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