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DECRETO N0 2.725 DE 24 DE AGOSTO DE 2018

"Dispõe sobre a instituição e aprovação do Regimento da
Feira Du Cheff"

CARLOS HENRIQUE FORTES
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral),
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

DEZENA,
Estado de

ARTIGO 10 - Fica instituído o evento gastronômico "Feira Du
Cheff" promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com apoio
com o Conseiho Municipal de Turismo, visando a comercialização e promoção
diversificada de comidas populares, comidas típicas regionais e "comidas de
rua",

PARÁGRAFO ÚNJCO - A implantação da "Feira Du Cheff" buscar
evidenciar a estância de Aguas da Prata vez que vem se destacando pela
realização de eventos de qualidade proporcionando interatividade, sinergia e
lucratividade para comunidade pratense tanto do ponto de vista econômico
como no social, cultural e turístico, oportunizando mais uma forma de
desenvolvimento sustentável para o município.

ARTIGO 20 - Fica aprovado, na forma do anexo deste Decreto, o
Regimento da "Feira Du Cheff" que acontecerá dentro dos critérios
estabelecidos.

ARTIGO 3° - Este Decreto
publicação, revogadas as disposições e

Município de Águas
quatro dias do mês de agosto

vigor na data de sua



Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642.1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000- Águas da Prata - SP

Inscrição Estadual: IsentaCNPJ 44.831.733/0001.43

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

ANEXO
REGIMENTO DA FEIRA GASTRONÔMICA DE ÁGUAS DA PRATA - "FEIRA DU

CHEFF"

CAPÍTULO I
DlSPOSIÇÓES INICIAIS

Art. 10 _ A "Feira du Cheff" é um evento gastronômico promovido pelo município de Águas da
Prata por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com apoio do Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR), que visa a comercialização e promoção diversificada de comidas populares,
comidas típicas regionais e "comidas de rua".

CAPÍTULO 11
DA IMPLANTAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - A implantação da 'Feira du Cheff" busca evidenciar a estância de Águas
da Prata vez que vem se destacando pela realização de eventos de qualidade proporcionando
interatividade, sinergia e lucratividade para comunidade pratense tanto do ponto de vista econômico
como no social, cultural e turístico, oportunizando mais uma fonna de desenvolvimento sustentável
para o município.

Art. r -Sob a responsabilidade técnica, disciplinar e fiscalização da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, a feira gastronômica poderá inicialmente ocorrer quinzenalmente a partir do dia
II de setembro de 2018, com localização na Praça da Bandeira, Centro, em Águas da Prata.
~ 10

_ A montagem dos boxes e demais stands deverá ocorrer a partir das 15hOOsendo o início
efetivo da feira às 18hOOcom ténnino previsto às 22h30.
~r. o espaço para montagem dos boxes será definido pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura de tal modo que cada expositor terá o espaço necessário para comercialização
de seu produto,
~ 30

• Os veículos utilizados para transporte de equipamentos, materiais, ferramentas, insumos e
alimentos dos participantes expositores deverão, obrigatoriamente, transitar no recinto da praça da
bandeira, das 15hOO às 17hOO.
~ 40

_ Os veículos utilizados para transporte de equipamentos, materiais, ferramentas, insumos e
alimentos dos participantes expositores deverão, obrigatoriamente, adentrar o local para
recolhimento dos mesmos somente a partir das 22h30 ou quando do encerramento da feira.

Art. 30
- O participante expositor é responsável pela remoção e coleta dos resíduos referentes à seu

box e pela disposição dos mesmos nas lixeiras existentes no local.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÓES

Art. 40
- Poderão partIcIpar da "Feira Ou Cheff' produtores rurais, microempreendedores,

ambulantes de comida popular, food-trucks, empresários do setor gastronômico, artesanatos em
geral, expositores de antiguidades, sebos e brinquedos infláveis.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Após a realização da inscrição do interessado a equipe técnica da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura apreciará a análise do perfil e estrutura do proponente,
deliberando o aceite ou declínio da participação na feira, sendo portanto, que a inscrição não garante
a aceitação da participação do interessado.

Art. 5° - As inscrições realizar-se-ào na sede da prefeitura, de Águas da Prata, na Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura, das 13h30 às 16h30, de segunda à sexta, nas datas que serão
divulgadas com antecedência.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão disponibilizadas, inicialmente, 25 vagas para efetiva participação
no evento, ficando as que extrapolarem este número como cadastro reserva em caso de,
eventualmente, serem abertas novas vagas ou, ainda, em caso de desistência dos inscritos efetivados.

Art. 6° - As inscrições para os participantes serão ofertadas às pessoas habilitadas para o exercício
do comércio mediante apresentação dos seguintes documentos:
I - Cópia do RG e CPF;
11- Comprovante de residência
IH - Ficha de inscrição preenchida.
IV- Guia de recolhimento de inscrição, devidamente quitada na tesouraria municipal, no valor de
R$ 15,00 (quinze reais), referente a análise de documentos cadastrais.

~ 1°_ O licenciamento será indeferido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura caso a
inscrição não atenda as exigências contidas no presente regimento.
~r- Pela ocupação precária e onerosa de espaço público, os participantes deverão recolher os
valores e taxas previstas no código tributário municipal e suas alterações.
~ 3°_ Os expositores que comprovarem o atendimento à legislação vigente poderão ser beneficiados
com a isenção dos recolhimentos dos valores e taxas citadas no parágrafo anterior.

Art.7°- A licença para comercialização será ofertada a título precário, podendo ser cassada a
qualquer tempo, independentemente de notificação judicial ou extra-judicial, sem que assista aos
licenciados direito à reclamação ou indenização de qualquer ordem, principalmente quando forem
infringidas as normas estabelecidas no presente regimento e demais leis em vigor.

Art. 8°_ Somente poderão comercializar na feira gastronômica proponentes inscritos e licenciados
pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Art. 9° - A posse de uma licença obriga seu titular a exercer pessoalmente as atividades autorizadas,
permitindo-lhe, contudo, o concurso de auxiliares.

Art. 10 - A licença do participante expositor não poderá ser transferida a terceiros, devendo a vaga
do local ser remanejada na discricionariedade da municipalidade.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DOS EXPOSITORES

Art. 11- O licenciado deverá cumprir as seguintes exigências:
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1- Estruturar os boxes e vagas com equipamentos, utensílios e demais itens utilizados no preparo e
venda dos alimentos;
11- Distribuir aventais, toucas e luvas para todas as pessoas que estiverem manipulando alimentos
na barraca;
111-Seguir o horário proposto pelo regimento para montagem dos boxes;
IV- Atender as orientações que houver perante a Vigilância Sanitária Municipal;
V- Responsabilizar-se por varrer o entorno do Box, ensacar o lixo produzido e levar para descarte
até o local designado pela prefeitura municipal;
VI - Acatar instruções dos agentes municipais encarregados da fiscalização e do funcionamento do
evento gastronômico;
VII- Observar, no tratamento com o público, boas maneiras e respeito;
VIII- Não colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do limite do Box;
VIII- Não vender gêneros falsificados, impróprios para consumo, deteriorados ou condenados pela
fiscalização sanitária.

CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Art.12 - A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura será responsável pelas seguintes ações:
1- Análise do perfil dos produtos inscritos bem como estrutura do box propositado pelo expositor;
11-Análise e julgamento dos casos omissos a este regulamento;
111-Definição da área de publicidade dos patrocinadores;
IV-Recebimento de patrocínio para auxílio da execução da "Feira Du Cheff' em troca de exploração
publicitária da marca do patrocinador;
V-Auxílio na logística e organização;
VI- Divulgação da "arte" promocional da feira gastronômica, inclusive por meio das mídias sociais
oficiais da prefeitura podendo os expositores e demais interessados utilizarem-na.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 13- Constitui infração sujeita a penalidade:
1- Fica estabelecido que será excluído da" Feira Du Cheff', os expositores que:
a) Não estiverem com a barraca organizada e pronta para o atendimento ao público no horário de
abertura do evento;
b) Não estiverem devidamente estruturado para comercializar seus produtos na feira gastronômica;
c) Venderem mercadorias deterioradas ou condenadas;
d) Comportarem-se contra a integridade física, a moral e os bons costumes;
e) Infringirem qualquer norma deste regimento,

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 14- Todos os participantes da " Feira du Cheff' devem seguir na íntegra esse regulamento.



inscrição Estadual: IsentaCNPJ 44.831.733/0001.43

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642.1021 - Fax 3642.1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata. SP

Art. 15- O participante que descumprir qualquer norma estabelecida sofrerá sanções que podem ir
desde uma advertência até a perda do direito de participar das futuras edições.
PARÁGRAFO ÚNICO - As sanções, caso necessário, serão aplicadas a critério da comissão
organizadora que possui também a função de analisar e julgar os casos omissos neste regulamento.

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

Art. 16- É permitido a qualquer expositor reproduzir parcial ou integramente o material
promocional responsabilizando - se pelos custos.

Art.17- Ficam igualmente autorizados, os estabelecimentos participantes a utilizar - se de qualquer
outra mídia ou forma de promoção a seu critério, desde que não conflitem com as normas e interesse
da feira, recomendando se consultar previamente a comissão técnica da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura.

Art.18- O presente Regulamento ficará disponível para acesso e consulta dos interessados no site
oficial da Prefeitura do Município de Águas da Prata. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo
endereço eletrônico: serntuc@aguasdaprata.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 36421021 - ramal 222,
de segunda a sexta, das 13h30 ás l7hOO.

os '~sdomêsMunicípio de Águas da Prata-
de agosto de dois mil e dezoito.

Art.19 - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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