
                      
 

REGULAMENTO GERAL 

 

 FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA 
 

Art. 1º- No dia 10 de novembro de 2016 na cidade de Não-Me-Toque – RS, ocorrerá abertura 

oficial da 10ª Expo Não-Me-Toque - Feira da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e 

Agropecuária de Não-Me-Toque – RS. A abertura oficial do evento realizar-se-á às 20 horas 

na praça de alimentação, na presença de autoridades e convidados. 

Parágrafo Único- O período de realização da feira ocorrerá entre os dias 10 a 13 de 

novembro de 2016, no dia 10 somente abertura oficial sem visitação, dia 11 com horário de 

visitação previsto entre as 13horas até as 22 horas, no dia 12 entre as 10 horas até as 22 horas 

e no dia 13 entre as 10 horas até as 21 horas, junto ao Ginásio Poliesportivo Municipal Breno 

Kirinus e imediações. 

Art. 2º- Com a assinatura do termo de adesão e ciência do presente regulamento, juntamente 

com o pagamento dos valores da locação do estande, os expositores obrigam-se ao 

cumprimento das disposições contidas no presente regulamento geral, ficando responsáveis 

pela divulgação e exigência do seu cumprimento perante os seus colaboradores, terceirizado e 

fornecedores. 

Parágrafo único- Salvo força maior ou causo fortuito, o estande estará à disposição do 

expositor a partir das 08h30min do dia 10 de novembro de 2016 até as 18 horas, no dia 11 a 

partir das 8h30min. 

Art. 3º- Cada expositor adquirirá um ou mais estandes junto a ACINT, conforme os espaços a 

serem estabelecidos através do termo de adesão firmado para este fim pela Coordenação 

Geral do evento. 

Art. 4º- O expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, qualquer direito ou 

responsabilidade assumidos com relação ao evento, nem sublocar ou ceder parte ou toda a 

área, a terceiros ou expor produto que não sejam de sua marca, ou representações. 



Art. 5º- O expositor é o único e exclusivo responsável pelo seu estande, inclusive pela 

movimentação – carga e descarga de qualquer produto exposto, assim como por danos ou 

prejuízos, de qualquer natureza, causados a pessoas ou a produtos expostos antes, durante e 

após o evento. 

Art. 6º- O estande deverá estar organizado e pronto para visitação impreterivelmente até às 

12 horas do dia 11 de novembro de 2016, sendo que será proibida a entrada de produtos após 

este horário. 

Parágrafo Único: A reposição dos produtos comercializados durante o período da feira 

deverá ser pela parte da manhã, no horário das 08h30min às 09h30min, ou com autorização 

especial da comissão organizadora, quando justificado o motivo. 

Art. 7º- Para desocupação do estande, no encerramento da Feira, o expositor deverá 

retirar seus produtos somente após o fechamento da feira as 21h ou impreterivelmente 

até às 12 horas do dia 14 de novembro de 2016.   

Art. 8º-O estande, bens, produtos, equipamentos e pessoal não estão cobertos por seguro, 

caso haja interesse, cada expositor deverá tomar as providências necessárias neste sentido, e, 

portanto, fica ciente de tal condição, assumindo totalmente eventuais riscos e danos. 

Art. 9º-A colocação de cartaz, faixa, bandeira, banner ou qualquer outra forma de marketing 

ou divulgação de seus produtos será feita de forma livre dentro da área locada pelo expositor. 

Parágrafo Único- Em qualquer outra área da feira somente com autorização expressa da 

Coordenação do Evento. 

Art.10º- O expositor não poderá exceder os limites demarcados para a instalação do seu 

estande, nem mesmo com tirantes ou cordas, nenhuma identificação poderá avançar 

visualmente o espaço do expositor vizinho e nem os corredores do pavilhão. 

Art.11º-Para expositores internos será fornecida a montagem básica. Caso o expositor 

necessite fazer qualquer alteração na estrutura, deverá antes consultar a Coordenação do 

Evento, podendo somente fazê-la mediante autorização expressa desta. 

Art.12º-A Coordenação do Evento não assume responsabilidade por furtos ou danos que 

porventura possam ocorrer. O Ginásio Poliesportivo será fechado durante a noite, sendo 

guardados por seguranças externos contratados pela Acint, que controlarão a movimentação 

de pessoas principalmente durante o período noturno. A segurança da área externa e praça de 

alimentação também serão contratados pela Acint. 

 



Art.13º-  Para expositores internos será fornecida a montagem básica do estande com um ponto de 

fornecimento de energia elétrica em cada área locada, cabendo ao expositor fazer a sua 

distribuição interna. Caso o expositor necessite fazer qualquer alteração na estrutura, deverá antes 

consultar a Coordenação do Evento, podendo somente fazê-la mediante autorização expressa desta. 

Parágrafo Único- Cada expositor deverá informar à Coordenação do Evento a demanda 

de energia elétrica em KW e a voltagem utilizada na assinatura do contrato. 

Art.14º-A demanda solicitada será rigorosamente fiscalizada pela Coordenação do 

Evento. O equipamento que não for incluído na demanda não será permitido a sua 

instalação/ligação. O expositor terá direito da utilização gratuita de energia elétrica 

desde que o expositor tenha informado à coordenação do evento a sua demanda de 

energia elétrica conforme citado no artigo 13º. 

Art.15º-Todos os cabos (fios) expostos deverão ser cobertos, não sendo permitidos fios 

jogados ao chão, sendo que o expositor é responsável pela distribuição interna de energia e 

deve zelar pela segurança do público presente.  

Art.16º-Durante o período de montagem dos estandes será permitido o acesso de veículos 

apenas nos locais demarcados, sendo proibida a circulação de veículos no local da Feira. 

Art.17º-O veículo deverá ficar o mínimo de tempo necessário no pátio da Feira para fazer a 

descarga e imediatamente voltar ao estacionamento, sendo que antecedendo 30 minutos da 

abertura da feira, não será permitida a circulação de nenhum veículo no interior das 

dependências da feira. 

Art.18º-As ruas e corredores de acesso ao evento são de uso comum, não sendo neles 

permitido a colocação de faixa ou motivos decorativos, salvo autorização expressa da 

Coordenação da Feira. 

Art.19º- Cada expositor deverá estar devidamente regularizado, com alvará de funcionamento, pois o 

órgão de Fiscalização Municipal estará encarregado de fiscalizar o estande, inclusive o expositor 

deverá emitir os documentos fiscais necessários no momento da venda, não tendo nenhuma 

responsabilidade fiscal e tributária a organizadora do evento. Cada expositor da área externa deverá 

ter extintor de incêndio com as placas de identificação em seu espaço conforme previsto no PPCI 

do evento. 

I – Empresas estabelecidas em Não-Me-Toque: 

a) Alvará de localização e funcionamento; 

b) Negativa de Débitos Municipais. 

II – Empresas estabelecidas fora do Município de Não-Me-Toque: 



a) Alvará de localização e funcionamento da sede do estabelecimento; 

 

 Art.20º-A limpeza das áreas locadas deverá ser feita pelo expositor, devendo o material 

existente ser acondicionado em recipientes para o devido recolhimento final pela empresa 

responsável. Lembramos que durante o evento todo o lixo deverá ser colocado nas lixeiras. 

Solicita-se o máximo de zelo com a grama e o ajardinamento na parte externa, bem como com 

o aspecto geral na área dos expositores internos e externos e demais áreas. 

Parágrafo Único: A ACINT locará um container para o depósito dos resíduos.  

Art.21º-A Coordenação Geral da Feira contratará uma empresa responsável pela limpeza da 

área, exceto do estande dos expositores. 

Art.22º-Os expositores bem como sua equipe de trabalho receberão credenciais, as quais 

deverão ser apresentadas na entrada da Feira, para reposição e organização do estande. 

Art.23º-As inscrições serão realizadas, para expositores estabelecidos no município, 

associados da ACINT e não munícipes  

Art.24º-Os estandes do pavilhão principal serão de tamanho aproximado de 3,00 m X 3,00 m.   

Os espaços externos medirão aproximadamente 3,00 m X 3,00 m 

Alimentação espaços medirão 3,00m x 5,00m 

A área externa medirá 10,00 m X 10,00 m. 

Art.25º- A empresa que precisar de provadores, deverá manifestar interesse antes da 

assinatura do contrato. 

 

 

 

 

 

 

Art.26º-Os valores das inscrições obedecerão à tabela abaixo: 

 

ESTANDES INTERNOS MUNÍCIPES NÃO MUNÍCIPES  

EXPOSITOR ► ASSOC. ACINT  NÃO ASSOCIADO  

DESCRIÇÃO ► VALOR VALOR VALOR 

ESTANDES INTERNOS  

3 X 3 metros  

 

R$ 900,00 

 

R$ 1000,00 

 

R$ 1200,00 



 

 

  

 

 

 

 

Pirâmide Externa MUNÍCIPES NÃO MUNÍCIPES  

EXPOSITOR ► ASSOC. ACINT  NÃO ASSOCIADO  

DESCRIÇÃO► VALOR VALOR VALOR 

ESTANDES EXTERNOS  

3X3 metros  

 

R$ 900,00 

 

R$ 1100,00 

 

R$ 1.300,00 

 

 

 

 

ÁREA EXTERNA ASSOC. ACINT 

 

VALOR 

Ñ ASSOCIADO 

 

VALOR 

Ñ MUNÍCIPES 

 

VALOR 

EXPOSITOR   

R$ 1350,00 

 

R$ 1.600,00 

 

R$ 1.600,00 

DESCRIÇÃO 

 

10X10 metros 

   

 

ALIMENTAÇÃO 

 

 

ASSOC. ACINT 

 

R$  

Ñ ASSOCIADOS 

 

R$  

NÃO MUNICIPES 

 

R$  

 

Art.27º-O pagamento para não associados e munícipes deverá ser efetuado no ato da 

inscrição, em moeda corrente nacional do valor total do estande; associados da ACINT será 

permitido o pagamento via boleto bancário em até cinco vezes (entrada junho, mais quatro 

vezes nos meses subsequentes) com prazo final para pagamento até o dia 02 de novembro 

conforme os espaços reservados, no ato da formalização da respectiva inscrição. 

Parágrafo Único: O pagamento mediante cheque, somente atribuirá ao expositor, o direito ao 

estande, após a efetiva compensação bancária. Expositores não munícipes deverão fazer 

pagamento à vista depósito ou boleto bancário. Art.28º-O expositor que se estabelecer na 

Praça de Alimentação assume total responsabilidade pelos produtos que virem a comercializar 

e deverão zelar sempre pela qualidade e pela boa conservação destes. Assim, a Organização 

do Evento é isenta de qualquer tipo de responsabilidade relacionada à Praça de Alimentação e 

Saúde Pública.  

Art.29º-A preferência pela localização do estande de cada expositor será da seguinte forma: 

a) Os expositores associados da ACINT terão preferência pela localização dos espaços, 

devendo manifestar tal preferência até a data estimada.    



b) A preferência de localização dos estandes dos demais expositores, associados ou não, 

será pela ordem de aquisição do estande após 10/07. 

 

Parágrafo Único: A organização do evento não intermediará e não se responsabilizará por 

trocas de estandes entre os expositores. Se acontecer, deverá ser de acordo entre as partes e 

comunicado à organização do evento para a devida alteração dos mapas. 

 Art.30º- Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Coordenação do Evento. 

Este Regulamento entra em vigor na data abaixo, motivado pela aprovação em reunião da 

Coordenação Geral do Evento, Comissão Organizadora e a Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Serviços de Não-Me-Toque- ACINT. 

 

Não-Me-Toque, junho de 2016. 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

ACINT 


