
Lei nº 2.209 
De 21 de julho de 1998. 

 
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, 
FEIRAS E ESPETÁCULOS NO MUNICÍPIO SDE SANTO 
ÂNGELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 

 JOSÉ LIMA GONÇALVES, Prefeito Municipal de Santo Ângelo-Rs, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,  
 FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a a seguinte 
 

LEI: 
 

 Art. 1º - A concessão de licença para realização de Exposições, Feiras e Espetáculos 
de iniciativa e organização privada, no município de Santo Ângelo, é de competência do 
Poder Executivo Municipal. 
 Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se: 
I – FEIRA – todo evento temporário, cuja atividade principal seja a venda de produtos 
industrializados ou manufaturados, com fim comercial ou não; 
II - EXPOSIÇÃO – todo evento temporário, destinado à exibição de bens, produtos 
industrializados ou manufaturados, com fim comercial ou não; 
III – ESPETÁCULO – todo evento cultural, artístico ou esportivo, com fim lucrativo ou 
não. 
 Art. 3º - A concessão de licença para realização de Feiras, Exposições ou 
Espetáculos, tanto de produtos ou bens industrializados ou manufaturados, para empresas 
ou feirantes domiciliados em outros municípios, fica condicionada à apresentação dos 
seguintes documentos ao Poder Executivo Municipal: 
I  - Apresentação do Regulamento do Evento ao Poder Executivo. 
II – Apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS, Fazenda 
Estadual, Fazenda Federal e Fazenda Municipal, pela empresa ou instituição promotora do 
evento e de cada um de seus participantes, onde esteja fixado seu domicílio comercial; 
III – Apresentação dos respectivos comprovantes de vistoria pelo Corpo de bombeiros do 
local onde será realizado o evento, bem como, o comprovante de contratação de empresa 
responsável pela segurança do local no período do evento, devidamente registrada no 
Ministério da Justiça, mediante Alvará expedido pela Polícia Federal; 
IV – Comprovante de entrega de convites com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
às entidades classistas como ACISA, CDL, SINDILOJAS e Sindicato Rural, estabelecidas 
no Município de Santo Ângelo, com vistas à participação das empresas locais interessadas 
no evento; 
V – Apresentação dos atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, no caso de Sociedade por Ações S/A, 
acompanhados do documento de eleições de sues administradores e Registro Comercial em 
caso de Empresa Individual.;  
VI – Apresentação da Cédula de Identidade dos diretores da empresa promotora do evento 
e de todos proprietários das organizações participantes; 



VII – 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; 
VIII – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
IX – Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pela distribuidora do Foro da 
sede da pessoa jurídica. 
 § 1º - A realização de Feiras, Exposições ou Espetáculos fica condicionada à 
anterior apreciação do pedido de Licença protocolado na Prefeitura Municipal. 
 § 2º - Aprovada a realização do evento, a empresa ou instituição promotora, deverá 
recolher à Fazenda Municipal as taxas exigidas pela legislação tributária vigente. 
 § 3º - Além das taxas especificadas no parágrafo anterior, a empresa ou instituição 
promotora do evento deverá apresentar comprovante do pagamento ou então do Contrato 
para utilização de instalações onde será realizado o evento. 
 § 4º - Para o efetivo funcionamento da Feira, Exposição ou Espetáculo, deverão os 
feirantes ou expositores recolher as taxas exigidas pelo Código Tributário Municipal. 
 § 5º - As empresas comerciais, industriais ou de serviços do Município de Santo 
Ângelo, que estiverem em situação de regularidade com a Receita Municipal, serão isentas 
da apresentação da documentação exigida nos § 2º e § 3º, bem como serão beneficiárias de 
um desconto de 70% (setenta por cento) no valor estabelecido pela firma promotora para a 
compra dos espaços físicos destinados à realização do evento. 
 Art. 4º - A empresa promotora e encarregada da comercialização dos espaços físicos 
e /ou estandes, deverá estabelecer com escritório para contatos em Santo Ângelo, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 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. 5º - Os contratos de trabalho celebrados com os comerciários para o evento, 
deverão ser homologados pelo representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Santo Ângelo. 
 Art. 6º - Fica assegurado às empresas estabelecidas no Município de Santo Ângelo o 
percentual de até 50% (cinqüenta por cento) dos espaços colocados à disposição da 
indústria, comércio, serviços e afins, cuja comercialização é de responsabilidade da 
empresa promotora. 
 Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, em 21 de julho 
de 1998.  
 
     JOSÉ LIMA GONÇALVES,  
         Prefeito Municipal.  
 


