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LEI N.º 1885 de 28 de novembro de 2019 

 

Institui o evento cultural denominado 

“Feira da Lua”  e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, 

em sessão realizada no dia 22 de novembro de 2019 aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o evento cultural denominado “Feira da Lua”, sob a organização 

da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, de forma a incentivar o turismo e a 

economia local do Município. 

§ 1º Os expositores do evento de que trata o caput, de forma auto-organizada, 

elaborarão o Regimento Interno da “Feira da Lua”, que disporá, dentre outras coisas, 

sobre o recolhimento de contribuição simbólica para custeio do evento, as atribuições 

da Comissão da “Feira da Lua”, a periodicidade das exposições e o número de vagas 

reservadas a cada segmento da feira. 

§ 2º A Comissão da “Feira da Lua”, composta por Presidente e Tesoureiro eleitos 

dentre os membros, representará os expositores junto ao Poder Público, e será 

composta por um representante de cada um dos seguintes segmentos da feira: 

I – Alimentação; 

II – Bebidas; 

III – Doces; 

IV – Artesanatos; 

V – Hortifrúti; 

VI – Diversos. 
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§ 3º Após a promulgação da presente lei, os expositores da “Feira da Lua” reunir-se-

ão, no prazo de 30 dias, para a elaboração do Regimento Interno. 

§ 4º O Regimento Interno de que trata este artigo poderá ser aprovado e alterado 

mediante reunião que conte com a presença mínima de 20% dos expositores 

habilitados junto ao Poder Público, sempre convocadas com 24 horas de antecedência 

mediante protocolo na Prefeitura Municipal assinado pelo Presidente da Comissão ou 

por, no mínimo, 10% dos expositores da Feira. 

Art. 2º O evento será composto, preferencialmente, por expositores de Monte Alegre 

do Sul. Na ausência de expositores suficientes no Município para ocupar as vagas 

previstas no Regimento, poderão ser aceitos expositores de outros municípios. 

Art. 3º Todos os expositores que trabalham com alimentos e bebidas deverão 

apresentar a carteira de saúde especifica para tais fins. 

Art. 4º Todos os interessados em expor deverão ingressar com protocolo municipal 

para participar da “Feira da Lua”, que deverá ser deferido pelo Departamento de 

Cultura, Esportes e Turismo, ouvida a Comissão da “Feira da Lua”. 

Parágrafo Único – O processo de autorização deverá conter despacho dos Setores de 

Fiscalização e Vigilância Sanitária do Município atestando a conformidade com as 

normas e regulamentos pertinentes pelo interessado. 

Art. 5º Os expositores e a Comissão da “Feira da Lua”, em razão da contraprestação 

realizada ao Munícipio por meio das apresentações artísticas e culturais e da limpeza 

do local, ficam isentos do pagamento de taxas e impostos municipais.  

Art. 6º As apresentações e as manifestações culturais realizadas durante o evento 

serão de responsabilidade dos expositores e da Comissão da “Feira da Lua”, sem 

ônus à Municipalidade. 

Art. 7º O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo poderá apresentar sugestões 

para melhor estruturação do evento ou adequações que se fizerem necessárias. 

Art. 8º Não se aplicam à “Feira da Lua” os dispostos na Lei Municipal Nº 1.832/2018.  
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Monte Alegre do Sul, 28 de novembro de 2019 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

Registrada em livro próprio e publicada em 28 de novembro de 2019. 

 

 

                                                       Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo Municipal 
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