
                                                     LEI Nº 0724, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

“Dispõe sobre a realização de Feiras Itinerantes, assim designadas 

as atividades comerciais provisórias ou esporádicas, tais como 

Feiras Itinerantes, Temporárias, Bazares ou Eventos Similares, de 

atuação direta no âmbito do comércio varejista, com fins 

lucrativos, e dá outras providências”. 

 

 

O Sr. Rodrigo Audrey Frantz, Prefeito Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da Câmara Municipal a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Nos termos desta Lei, fica autorizada a realização de atividades comerciais provisórias 

ou esporádicas, tais como Feiras Itinerantes, Temporárias, Bazares ou Eventos Similares, de 

atuação direta no âmbito do comércio varejista e prestação direta de serviços ao usuário final 

no local do evento, com fins lucrativos, a serem denominadas para os fins desta Lei como 

Feiras Itinerantes.  
 

Art. 2º. Não serão consideradas Feiras Itinerantes nem serão sujeitas à observância da presente 

Lei a realização de:  
 

I – Feiras Municipais promovidas pelo Poder Público Municipal; 

II – Feiras e Eventos Culturais;  

III – Feiras de Agronegócio; 

IV – Feiras de Entidades Educacionais de Ensino Regular;  

V – Festas de Entidades Religiosas cuja realização objetivar fins beneficentes e/ou obras 

assistenciais da Entidade Religiosa Organizadora; 

VI – Feiras de Associações de Classe e Representativas do Comércio, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento local com a venda de produtos e serviços; 

VII – Feiras realizadas com frequência de habitualidade, semanalmente, sempre no mesmo 

local, devidamente regularizado, ainda que apenas um dia da semana;  

VIII – Bazares sem fins lucrativos, cujas rendas sejam revertidas para Entidades Beneficentes. 
 

Art. 3º. As Feiras Itinerantes serão realizadas nos locais especificamente definidos para a 

realização de tais eventos, conforme determina o Código de Posturas do Município Santa 

Carmem (Lei Complementar Municipal nº 001, de 31 de dezembro de 2001).  
 

Art. 4º. Para obter a autorização para realização da Feira Itinerante, a Pessoa Natural ou 

Jurídica organizadora do evento deverá requerer Alvará de Licença para o Exercício de 

Comércio ou Atividade Eventual, e quando necessário o Alvará de Licença para Ocupação de 

Áreas em Vias e Logradouros Públicos, de acordo com o Código Tributário Municipal. 
 



Parágrafo único. No ato de liberação do competente Alvará, a Entidade Organizadora, deverá 

recolher a integralidade das Taxas junto à Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças para cada dia de duração do evento, o valor de 900 UR (Unidade de 

Referência do Município de Santa Carmem), decorrente do efetivo exercício do Poder de 

Política Administrativa. 
 

Art. 5º. O requerimento deverá ser protocolado na Secretária Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, acompanhado dos seguintes documentos:  
 

I – requerimento constando razão social, ramo de atividade, endereço onde pretende se instalar 

e o período no qual permanecerá em atividade;  

II – contrato social ou comprovante de firma individual devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;  

III – prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

IV – prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e do Município, do domicílio 

ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo 

contratual;  

V – comprovação de propriedade ou posse do imóvel onde será realizado o evento, mediante 

matrícula atualizada ou contrato de locação com firma reconhecida, constando o período de 

utilização, respectivamente;  

VI – protocolo do pedido de Licença da Vigilância Sanitária Municipal, nos casos em que os 

produtos e serviços dependam de inspeção sanitária, para serem colocados ao consumo em 

geral;  

VII – laudo de liberação das instalações da Feira, fornecido pelo Corpo de Bombeiro, com a 

descrição do Plano de Segurança Contra Incêndios;  

VIII – laudo de Engenheiro ou Arquiteto atestando quanto à capacidade de lotação, estrutura e 

instalações elétricas do imóvel e, respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;  

IX – croquis de localização de cada boxe, compartimento, barraca e demais unidades de 

venda, alocados, separada e isoladamente;  

X – certidão de liberação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

de que o prédio está compatível com o Código de Obras, no que diz respeito às instalações;  

XI – relação das pessoas físicas ou jurídicas que participarão da Feira como Comerciantes;  

XII – certidão negativa de falência ou concordata, expedida pela distribuição do Foro da sede 

da Pessoa Jurídica; 
 

§ 1º. O pedido de licença para a realização da Feira deverá ser protocolado junto à Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com o prazo de 30 (trinta) dias de 

antecedência da realização do evento.  
 

§ 2º. Além da pessoa física ou jurídica organizadora da Feira Itinerante, o Alvará a que se 

refere o "caput" deste Artigo deverá também ser requerido, individualmente, por cada uma das 



pessoas físicas ou jurídicas comerciantes ou prestadoras do serviço que pretendam atuar na 

Feira Itinerante. 

 

§ 3º. Os originais dos documentos citados nos incisos VI, VII e VIII deverão ser apresentados 

para fins de expedição do Alvará de Licença para o Exercício de Comércio ou Atividade 

Eventual. 

 

§ 4º. Todos os bens comercializados na Feira deverão ser vendidos mediante a emissão de 

Nota Fiscal ou documento equivalente. 

 

§ 5º. A pessoa física ou jurídica organizadora interessada em realizar Feira Itinerante, deverão 

quando do pedido de alvará, demonstrar a origem lícita dos produtos que serão 

comercializados. 

 

§ 6º. Serão consultados em nome da Pessoa Natural ou Jurídica organizadora do evento 

emissão de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Fazenda Municipal.  

 

Art. 6º. Quando exigido pelo Município, a Organizadora da Feira deverá disponibilizar até 

quatro módulos com, no mínimo, 8 m² (oito metros quadrados) cada, para as fiscalizações 

municipal, estadual, INMETRO e Órgão de Defesa do Consumidor. 

 

Art. 7º. O funcionamento das Feiras de que trata a presente Lei, somente, será permitido no 

período distante de, no mínimo, 15 (quinze) dias de grandes datas festivas, tais como: Ano 

Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e/ou 

outro, eventualmente, ao critério da Administração Municipal.  

 

Parágrafo único. O prazo máximo de duração das Feiras não poderá ultrapassar 10 (dez) dias 

consecutivos, ficando permitida a venda de produtos ou mercadorias que, 

imprescindivelmente, guardem afinidade ou identidade com o objetivo da Feira Itinerante. 

 

Art. 8º. A empresa organizadora do evento deverá comprovar, com um prazo de antecedência 

de 30 (trinta) dias, que ofertou aos órgãos representativos do comércio e indústria local, 50% 

(cinquenta por cento) dos boxes/compartimentos/barracas da Feira para as empresas e 

entidades do município de Santa Carmem.  
 

Parágrafo único. A Organizadora do evento fica isenta do pagamento da taxa referida do 

parágrafo anterior, quando todas as pessoas jurídicas e físicas participantes da feira tiverem sua 

sede no município de Santa Carmem.  
 

Art. 9º. A empresa organizadora e encarregada da comercialização dos espaços físicos e/ou 

estandes deverá estabelecer-se com escritório para contato em Município, e deverá assumir, 

também, perante o órgão de representação dos consumidores, as responsabilidades pelos 



empresários visitantes, no cumprimento da Legislação vigente, no que diz respeito às 

exigências quanto à qualidade dos produtos e o respeito das normas de comercialização.  
 

Art. 10º. As instalações para a realização da Feira Itinerante deverão estar concluídas, pelo 

menos 03 (três) dias úteis antes de seu início para que possam ser vistoriadas pelos órgãos 

técnicos e fiscais do Município e órgãos responsáveis e exista tempo hábil para eventuais 

adequações, sendo expressamente vedado o funcionamento da Feira Itinerante enquanto não 

ocorrer essa vistoria e a expedição do respectivo Alvará de Licença. 

 

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica de direito privado proprietária do imóvel, será 

solidariamente responsável pela segurança das instalações edificadas no local e dos presentes à 

Feira e ainda por atos ou fatos causados pela organização da Feira Itinerante, pelas pessoas 

físicas ou jurídicas que atuarem no comércio ou prestação de serviços na Feira ou ainda por 

terceiros frequentadores do local. 

 

Art. 11º. Serão devidos pela Organização da Feira Itinerante e por pessoa física ou jurídica que 

exerça o comércio ou prestação de serviços na feira os valores constantes Código Tributário 

Municipal, sem prejuízo da cobrança dos demais emolumentos previstos na Legislação 

vigente, para expedição dos documentos de que trata a presente Lei, os quais deverão ser 

integralmente pagos, antecipadamente, em parcela única. 

 

Art. 12º. Os requisitos para liberação do Alvará de Licença para o Exercício de Comércio ou 

Atividade Eventual e Alvará de Licença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros 

Públicos obedecerão todos os ordenamentos jurídicos vigente, em especial, o disposto nos 

Códigos Tributário e de Posturas deste Município. 

 

Art. 13º. A qualquer tempo, poderá ocorrer a cassação dos Alvarás de Licenças de Exercício 

de Comércio ou Atividade Eventual e para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros 

Públicos, desde que haja descumprimento da Legislação Municipal em vigor. 

 

Art. 14º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 15º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, 27 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

Rodrigo Audrey Frantz  

Prefeito Municipal 

 


