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Lei nº 1490 – de 29 de maio de 2019 

 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES E 
TEMPORÁRIAS DE VENDAS DE 
PRODUTOS E MERCADORIAS A VAREJO 
NO MUNICÍPIO DE CRISTAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

Enfª Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do município de Cristal, faz saber 

que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte Lei, 

Art. 1º A presente lei regulamenta a realização de Feiras Eventuais/Itinerantes que visem a 
comercialização de serviços, produtos e mercadorias no Município de Cristal. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, consideram-se como Feiras Eventuais/Itinerantes todos e quaisquer 
eventos temporários de natureza comercial ou de prestação de serviços, cuja atividade seja a 
venda direta ao consumidor de produtos industrializados, manufaturados, agropecuários, 
artesanais ou de serviços. 

§ 2º Ficam excluídos das disposições da presente lei, os eventos promovidas pelo Município de 
Cristal, isoladamente ou em conjunto com órgãos representativos da Indústria e Comércio ou 
empresas com domicílio fiscal no Município de Cristal. 

Art. 2º A concessão de licença para realização das feiras eventuais será de competência exclusiva 
do Prefeito Municipal. 

Art. 3º A empresa promotora da feira deverá comprovar que ofertou junto aos órgãos 
representativos do Comércio e indústria local, com um prazo de antecedência de no mínimo 
60(sessenta) dias, 50% dos estandes da feira e nunca inferior a 5(cinco) estandes, para as 
empresas e entidades do Município de Cristal. 

§ 1º O pedido de licença deverá ser protocolado junto a Secretaria da Fazenda com o prazo de no 
mínimo sessenta dias (60) dias de antecedência da realização do evento. 

§ 2º Para obter a licença, o(a) responsável pela organização da Feira Eventual/Itinerante deverá 
apresentar perante a municipalidade os seguintes documentos: 

I - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de sua sede, bem como Certidão 
Negativa de Débitos junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal; 

II – Certificação do corpo de bombeiros atestando que o local atende as normas de segurança e 
Prevenção Contra Incêndio; 

III – Licença ambiental, quando for o caso; 
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IV – Licença da vigilância Sanitária, quando for o caso; 

V - Relação dos participantes, pessoas físicas e/ou jurídicas, fornecida pelo(a) organizador(a) do 
evento; 

VI - Croqui com a localização dos estandes; 

VII - Cópia do documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física do responsável legal ou 
administrador; 

VIII - Cópia do contrato de locação do local de realização do evento; 

IX - Comprovante de comunicado a Brigada Militar da realização do evento com data e horários 
previstos; 

Art. 4º Após autorizada a realização, o(a) responsável pela organização do evento deverá efetuar 
o pagamento das taxas Municipais referente ao evento, bem como as taxas por participante 
correspondente aos dias de duração do evento, recolhida antecipadamente na tesouraria do 
Município, na forma da legislação tributária Municipal. 

Art. 5º O pagamento das mercadorias no evento ocorrerá no próprio estande expositor, mediante 
emissão de Cupom Fiscal(ECF), homologada na Fazenda Estadual, ou mediante a emissão da 
respectiva Nota Fiscal, salvo os comerciantes artesanais que estejam legalmente dispensados da 
ECF. 

Art. 6º O funcionamento ocorrerá somente durante os horários e dias fixados para a abertura e 
funcionamento do comércio local. 

Art. 7º A duração do evento não poderá ultrapassar a três (3) dias a contar do seu início, de forma 
ininterrupta, não sendo permitida a ampliação desse prazo, nem a inclusão de novos feirantes 
após a expedição do alvará de funcionamento. 

Art. 8º Não será permitida a realização de feiras livres nas proximidades de hospitais, postos de 
saúde, num raio de 200m (duzentos metros). 

Art. 9º As autorizações para feiras eventuais/itinerantes terão validade máxima de até 60 
(sessenta) dias. 

§ 1º Caso o período de realização da feira eventual/itinerante coincida com evento previsto no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Cristal, ou até 30 dias que antecedam a datas 
comemorativas como as citadas abaixo, poderá a critério da Prefeita Municipal indeferir o pedido 
de licença da feira eventual/itinerante: 

I - Páscoa; 

II - Aniversário do município; 

III - Dia das Mães; 

IV - Dia dos Namorados; 

V - Dia dos Pais; 
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VI - Dia da Criança; 

VII - Natal; 

Art. 10º Os expositores não poderão, em hipótese alguma, permitir a comercialização dos seus 
produtos fora do recinto da feira, principalmente, nas vias públicas, utilizando vendedores 
ambulantes. 

§ 1º Observar para com o público boa postura, o máximo de respeito, devendo usar linguagem 
atenciosa e conveniente, podendo apregoar suas mercadorias, sem algazarra; 

§ 2º As bancas, barracas, boxes, reboques ou veículos adaptados deverão possuir coletores de lixo, 
de dimensões proporcionais suas necessidades, devendo o lixo ser acondicionado em sacos 
plásticos; 

§ 3º Apresentar junto ao fisco Municipal de Cristal, para verificação e carimbo as notas fiscais de 
transferência de mercadorias a serem vendidas no evento, das empresas com registro no ICMS, 
em outro domicílio fiscal; 

Art. 11º Caso não sejam cumpridas as exigências estabelecidas na presente lei, ou quando 
reconhecida a inconveniência da promoção do evento, o pedido de licença será justificadamente 
indeferido pelo Poder Executivo Municipal, em até 30(trinta) dias do protocolo do pedido de 
licença, bem como será cassada, a qualquer tempo a licença outorgada, quando houver 
descumprimento de qualquer das determinações aqui definidas. 

§ 1º Na hipótese do Município indeferir o pedido de licença, o interessado deverá ser 
pessoalmente notificado, possuindo direito de recorrer da decisão, ao prefeito, no prazo de 
5(cino) dias. 

§ 2º Recebido o recurso, o prefeito deverá julgá-lo no prazo de 10(dez) dias, devendo essa decisão 
final ser proferida até 2(dois)dias antes da data do evento. 

Art. 12º A presente lei poderá ser regulamentada, no que couber. 

Art. 13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

29 de maio de 2019 
 
 

Enfª. FÁBIA RICHTER 
Prefeita Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

SILVANA CARVALHO MOREIRA 

Secretária Municipal - SMARH 

 


