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          LEI Nº 1642

 

  

  A Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprovou, e eu 

prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:

 Art. 1º - A instalação e o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito 

do Município de Jaciara obedecerão ao disp

 § 1º- Compreendem

locais abertos ou fechados e destinadas à comercialização de 

comércio, da indústria e destinados ao consumo vare

 § 2º - Excetuam-se das exigências dest

mente regulamentadas e autorizadas pela Associação local

 Art. 2º - Para se instalar no Município de 

que contar com autorização da Prefeitura Municipal de 

de Administração e Finanças, precedida de aprovação de um Conselho constituído por representantes 

da Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Industrial de 

Dirigentes Lojistas (CDL), em número a ser estipulado em Decreto do Chefe do Executivo Municipal, 

sendo a posição formal por elas expedida determinante para a concessão da autorização. 

 Art. 3º - Os responsáveis pela realização das feiras deverão instruir os requerimentos 

de instalação, dirigidos ao Setor de Tributação e Arrecadação

mações: 

 I – layout do local onde se realizará o evento, com a distribuição do 

circulação e de espaços para instalações públicas de que trata o art. 4º desta Lei;

 II - certificados de vistorias expedidos pela representação local do Corpo de Bombe

ros Militar e pela a Vigilância Sanitária do Município, nos quais estej

segurança e higiene do local de realização da feira;
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1642/2014 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 

“DISCIPLINA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DE FE

RAS COMERCIAIS ITINERANTES NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊ

CIAS”. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprovou, e eu 

sanciono a seguinte lei: 

A instalação e o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito 

obedecerão ao disposto na presente Lei.  

Compreendem-se por feiras itinerantes aquelas instaladas esporadicamente, em 

locais abertos ou fechados e destinadas à comercialização de quaisquer produtos manufaturados, do 

comércio, da indústria e destinados ao consumo varejista.  

se das exigências desta Lei, as feiras livres locais, semanais, devid

mente regulamentadas e autorizadas pela Associação local. 

Para se instalar no Município de Jaciara, as feiras de que trata esta Lei terão 

om autorização da Prefeitura Municipal de Jaciara, por meio de sua Secretaria Municipal 

, precedida de aprovação de um Conselho constituído por representantes 

da Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Industrial de Jaciara (ACIJAC), e, da

Dirigentes Lojistas (CDL), em número a ser estipulado em Decreto do Chefe do Executivo Municipal, 

expedida determinante para a concessão da autorização. 

Os responsáveis pela realização das feiras deverão instruir os requerimentos 

ao Setor de Tributação e Arrecadação, com os seguintes documentos e info

do local onde se realizará o evento, com a distribuição do 

circulação e de espaços para instalações públicas de que trata o art. 4º desta Lei; 

certificados de vistorias expedidos pela representação local do Corpo de Bombe

ros Militar e pela a Vigilância Sanitária do Município, nos quais estejam estabelecidas as condições de 

segurança e higiene do local de realização da feira; 
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“DISCIPLINA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DE FEI-

RAS COMERCIAIS ITINERANTES NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-

A Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprovou, e eu 

A instalação e o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito 

se por feiras itinerantes aquelas instaladas esporadicamente, em 

produtos manufaturados, do 

a Lei, as feiras livres locais, semanais, devida-

, as feiras de que trata esta Lei terão 

de sua Secretaria Municipal 

, precedida de aprovação de um Conselho constituído por representantes 

e, da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas (CDL), em número a ser estipulado em Decreto do Chefe do Executivo Municipal, 

expedida determinante para a concessão da autorização.  

Os responsáveis pela realização das feiras deverão instruir os requerimentos 

, com os seguintes documentos e infor-

do local onde se realizará o evento, com a distribuição do standes, área de 

certificados de vistorias expedidos pela representação local do Corpo de Bombei-

am estabelecidas as condições de 
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 III - contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso; 

 IV - Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministér

Fazenda; 

 V - Certidão Negativa de Protesto fornecida pelo Cartório Distribuidor de Títulos da 

Comarca de origem; 

 VI - Certidão Negativa de Falência e Concordata do Cartório de Distribuição da C

marca de origem; 

 VII - Certidão Negativa de Débito ex

Social - INSS;  

 VIII - Atestado de Idoneidade Financeira, expedida por estabelecimento bancário 

devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil;

 IX - Atestado de Idoneidade Comercial, fornecido por locador

tos, onde já tenha se instalado;  

 X - Apólice de Seguro contra Incêndio, contratada para fazer face à cobertura de sini

tros contra edificações e instalações e danos pessoais que atinjam visitantes, feirantes, clientes e serv

dores públicos em atividade; 

 XI - Contrato de Locação do Imóvel ou área onde se realizará o evento;

 XII - O número, o nome e qualificação dos feirantes, bem como a relação dos prod

tos por eles comercializados; 

 XIII - Notas Fiscais, devidamente visada

dente a sua base tributária quanto as mercadorias a serem expostas e/ou comercializadas.

 § 1º. Os requerimentos de instalação de feiras itinerantes deverão ser protocolizados 

junto ao setor competente da Prefeitura Municip

dência. 

 § 2º. Para cada edição da feira será obrigatória à expedição de alvará de funcioname

to individual para o feirante, no valor de 

torização de que trata o caput do art. 2º desta Lei.
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contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato 

Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministér

Certidão Negativa de Protesto fornecida pelo Cartório Distribuidor de Títulos da 

Certidão Negativa de Falência e Concordata do Cartório de Distribuição da C

Certidão Negativa de Débito expedido pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Atestado de Idoneidade Financeira, expedida por estabelecimento bancário 

devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

Atestado de Idoneidade Comercial, fornecido por locadora de espaços para eve

Apólice de Seguro contra Incêndio, contratada para fazer face à cobertura de sini

tros contra edificações e instalações e danos pessoais que atinjam visitantes, feirantes, clientes e serv

Contrato de Locação do Imóvel ou área onde se realizará o evento;

número, o nome e qualificação dos feirantes, bem como a relação dos prod

Notas Fiscais, devidamente visadas pela Administração Fazendária correspo

dente a sua base tributária quanto as mercadorias a serem expostas e/ou comercializadas.

Os requerimentos de instalação de feiras itinerantes deverão ser protocolizados 

junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaciara, no prazo de 15 (quinze) dias de antec

Para cada edição da feira será obrigatória à expedição de alvará de funcioname

to individual para o feirante, no valor de 50 (cinqüenta) UPFs municipais diárias, sem prejuízo da a

do art. 2º desta Lei. 
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contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato 

Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Certidão Negativa de Protesto fornecida pelo Cartório Distribuidor de Títulos da 

Certidão Negativa de Falência e Concordata do Cartório de Distribuição da Co-

pedido pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Atestado de Idoneidade Financeira, expedida por estabelecimento bancário 

a de espaços para even-

Apólice de Seguro contra Incêndio, contratada para fazer face à cobertura de sinis-

tros contra edificações e instalações e danos pessoais que atinjam visitantes, feirantes, clientes e servi-

Contrato de Locação do Imóvel ou área onde se realizará o evento; 

número, o nome e qualificação dos feirantes, bem como a relação dos produ-

dministração Fazendária correspon-

dente a sua base tributária quanto as mercadorias a serem expostas e/ou comercializadas. 

Os requerimentos de instalação de feiras itinerantes deverão ser protocolizados 

) dias de antece-

Para cada edição da feira será obrigatória à expedição de alvará de funcionamen-

UPFs municipais diárias, sem prejuízo da au-
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 § 3º. Será exigida para a qualificação dos feirantes de que trata o inciso XII deste art

go a Cédula de Identidade, o Cartão de Inscrição de Contribuinte do Ministério da Fazenda e a Inscr

ção Estadual. 

 Art. 4º - Sem prejuízo dos documentos e informações constantes do artigo anterior, os 

sócios da empresa promotora do evento deverão apresentar, juntamente com o pedido de autorização, 

os seguintes documentos:  

 I - atestado de residência, fornecido pela autorida

 II - certidão negativa de feitos civis e criminais, fornecido pelo Cartório Distribuidor 

da Comarca onde residam.  

 Art. 5º - Para os eventos realizados em local fechado, deverá ser destinado espaço 

para representantes dos seguintes órgãos:

 I - Polícia Militar; 

 II - Corpo de Bombeiros;

 III - Departamento Municipal de Saúde Pública;

 IV - Secretaria do Estado da Fazenda.

 Parágrafo Único - 

dos, galpões, salões, armazéns, ginásios e similares. 

 Art. 6º - As feiras comerciais itinerantes não poderão contar com nenhum benefício, 

fiscal ou de outra natureza, oriundo do Governo Municipal, exceto aqueles previstos na legislação 

vigente. 

  Parágrafo único:  Fica também vedada a realização das feiras itinerantes no período de 

20 ( vinte) dias anteriores à Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados,Dia dos Pais, Dia das Crianças 

e Natal, para a preservação do comercio local.

 Art. 7º - Quando da comerci

às normas municipais reguladoras da matéria. 

 Art. 8º - Quando da realização das feiras itinerantes, fica vedado:

 I - a comercialização de fogos de artifício e correlatos, cigarros e bebidas alcoól

qualquer procedência, no atacado ou no varejo e produtos de subvenção; 

 II - a comercialização dos produtos fora do recinto da feira.
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Será exigida para a qualificação dos feirantes de que trata o inciso XII deste art

go a Cédula de Identidade, o Cartão de Inscrição de Contribuinte do Ministério da Fazenda e a Inscr

Sem prejuízo dos documentos e informações constantes do artigo anterior, os 

sócios da empresa promotora do evento deverão apresentar, juntamente com o pedido de autorização, 

atestado de residência, fornecido pela autoridade policial;  

certidão negativa de feitos civis e criminais, fornecido pelo Cartório Distribuidor 

Para os eventos realizados em local fechado, deverá ser destinado espaço 

para representantes dos seguintes órgãos: 

Corpo de Bombeiros; 

Departamento Municipal de Saúde Pública; 

Secretaria do Estado da Fazenda. 

 Considera-se local fechado para efeito desta Lei os terrenos cerc

dos, galpões, salões, armazéns, ginásios e similares.  

As feiras comerciais itinerantes não poderão contar com nenhum benefício, 

fiscal ou de outra natureza, oriundo do Governo Municipal, exceto aqueles previstos na legislação 

fo único:  Fica também vedada a realização das feiras itinerantes no período de 

20 ( vinte) dias anteriores à Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados,Dia dos Pais, Dia das Crianças 

tal, para a preservação do comercio local. 

do da comercialização de produtos alimentares, deverão ser obedecidas 

às normas municipais reguladoras da matéria.  

Quando da realização das feiras itinerantes, fica vedado: 

a comercialização de fogos de artifício e correlatos, cigarros e bebidas alcoól

qualquer procedência, no atacado ou no varejo e produtos de subvenção;  

a comercialização dos produtos fora do recinto da feira. 
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Será exigida para a qualificação dos feirantes de que trata o inciso XII deste arti-

go a Cédula de Identidade, o Cartão de Inscrição de Contribuinte do Ministério da Fazenda e a Inscri-

Sem prejuízo dos documentos e informações constantes do artigo anterior, os 

sócios da empresa promotora do evento deverão apresentar, juntamente com o pedido de autorização, 

certidão negativa de feitos civis e criminais, fornecido pelo Cartório Distribuidor 

Para os eventos realizados em local fechado, deverá ser destinado espaço 

se local fechado para efeito desta Lei os terrenos cerca-

As feiras comerciais itinerantes não poderão contar com nenhum benefício, 

fiscal ou de outra natureza, oriundo do Governo Municipal, exceto aqueles previstos na legislação 

fo único:  Fica também vedada a realização das feiras itinerantes no período de 

20 ( vinte) dias anteriores à Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados,Dia dos Pais, Dia das Crianças 

s alimentares, deverão ser obedecidas 

a comercialização de fogos de artifício e correlatos, cigarros e bebidas alcoólicas de 
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 Art. 9º - O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator a apreensão das mercad

rias e multa no valor de 7.200 (Sete mil e duzentas) UPFs Municipais, podendo ser reajustada anua

mente em conformidade com os índices adotados pelo Poder Público Municipal concedente. 

 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

em contrário. 

             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
          EM,   03   DE   DEZEMBRO    DE    2.014
 
 

 
DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

 
 
 
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 
belecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator a apreensão das mercad

0 (Sete mil e duzentas) UPFs Municipais, podendo ser reajustada anua

mente em conformidade com os índices adotados pelo Poder Público Municipal concedente. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EM,   03   DE   DEZEMBRO    DE    2.014 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume est
belecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator a apreensão das mercado-

0 (Sete mil e duzentas) UPFs Municipais, podendo ser reajustada anual-

mente em conformidade com os índices adotados pelo Poder Público Municipal concedente.  

as as disposições 

afixação nos lugares de costume esta-


