
 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

As Vereadoras infra-assinadas apresentam à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

 

 

PROJETO DE LEI: 079/2018 

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 

FEIRA ESTADUAL DE ARTESANATO NO 

MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

 

Art. 1º A Feira Estadual de Artesanato será instalada em local aberto 

ou fechado, dentro do perímetro urbano do município de Bagé. 

  

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, entende-se por: 

 

I – Artesanato: produto proveniente de trabalho manual realizado por 

pessoa física, nas seguintes condições: 

 

a) trabalho sem auxílio ou participação de terceiros assalariados; 

 

b) venda direta ao consumidor; 

 

c) os artesãos que irão expor seus produtos na Feira Estadual de 

Artesanato deverão estar cadastrados no PGA/FGTAS (Programa Gaúcho do 

Artesanato/ Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), portadores da carteira do 

artesão. 

 

Art. 3º A Feira Estadual de Artesanato realizar-se-á prévia permissão 

do Poder Público Municipal. 

 

Art. 4º A Feira Estadual do Artesanato funcionará em dias e horários 

estipulados pelo órgão competente do Poder Executivo, considerando-se para a Feira 

Estadual do Artesanato a Secretaria Municipal de Cultura parceira estratégica para o 

evento; 

 

       Art. 5º Para exposição na Feira de Artesanato Estadual de Artesanato, 

deverão ser utilizadas bancas, barracas ou estandes, de conformidade com os modelos e 

respectivas normas estabelecidas pelo órgão competente do Poder Executivo, podendo 

 



 

 

ser considerado o modelo já implementado pelo PGA/FGTAS (Programa Gaúcho do 

Artesanato/Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social).  

    

                            § 1º O expositor só poderá comercializar em seu espaço produtos para 

os quais tenha sido credenciado, de acordo com o cadastro no PGA/FGTAS (Programa 

Gaúcho do Artesanato/Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social). 

     

§ 2º O expositor tem o direito de carregar e descarregar sua 

mercadoria no perímetro da feira nos horários a serem estabelecidos pela autoridade 

responsável pelo trânsito na cidade de Bagé. 

 

§  3º É permitido expor o comercializar bebidas alcoólicas, destiladas 

ou fermentadas, excetuando bebidas artesanais; (NR) 

 

Art. 6º É vedado ao expositor: 

 

I - Comercializar ou manter sob sua guarda objetos ou obras de 

procedência duvidosa ou ilícita, sob pena de sujeitar-se às penalidades administrativas, 

civis e criminosas cabíveis; 

 

II -   Expor ou comercializar, por qualquer meio, material pornográfico; 

 

III -  Expor ou comercializar produtos químicos e farmacoquímicos; 

 

IV Expor ou comercializar aparelhos eletrodomésticos ou 

eletroeletrônicos; 

 

V - Utilizar postes, grades, bancos, escadas, canteiros ou árvores 

existentes na área de instalação da feira para afixação de mostruários ou qualquer outra 

finalidade. 

 

Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 

de verba orçamentária própria.  

 

Parágrafo Único.  O Governo do Estado, por meio do PGA/Fgtas, 

também terá participação para o custeio do deslocamento e triagem fora do município.  

 

Art. 8º Fica revogada a Lei Municipal nº 5.878, de 08 de janeiro 

de 2018. 
 

       Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 26 de abril de 2018 

 

 

 

 Luz Marina Ventura Viana Portella                       Lia Rejane Soares Presa 

               Vereadora PTB                                                   Vereadora PTB 



 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O presente projeto visa modificar a Lei Municipal Nº 5.878, de 08 de janeiro de 2018, 

tendo em vista que alguns artigos não se adequam as necessidades para realização da 

Feira Estadual de Artesanato.  

        A comercialização dos produtos artesanais sempre foi um dos maiores desafios 

para o artesanato, tanto no que se refere ao acesso ao mercado quando a questão da 

apropriação do resultado financeiro deste processo pelo artesão. Assim sendo, faz-se 

necessário estabelecer mecanismos que possibilitem ao artesão ter acesso a um espaço, 

para promover a articulação dos diferentes atores que favoreça o surgimento e o 

fortalecimento de micro e pequenos negócios, como forma de promover o 

desenvolvimento integrado de maneira sincronizada ás dimensões sociais, econômicas e 

cognitivas.  

        O apoio do poder público municipal aos artesões é essencial, em especial com 

cessão de espaços onde o artesão possa organizar e comercializar seus produtos de 

forma organizada e itinerante, desta forma, o artesão realiza suas exposições e 

comércios em espaços públicos. 

        Diante do exposto, este projeto tem como objetivo prever normas e definições do 

comércio de artesanato e prever espaços em que estas feiras se instalar, pois são locais 

que reúnem condições estruturais favoráveis a exposição e comércio de seus produtos. 

Estas são as justificativas para solicitar dos pares a aprovação deste projeto. 

   

                                               S/S., 26 de Abril de 2018 

 

                                                  

                                        Luz Marina Ventura Vianna Portella 

                                                Vereadora PTB 

 

                                

                                        Lia Rejane Soares Presa 

                                                Vereadora PTB 

                         


