
NATURALMENTE SARATH - Feira ORGÂNICA   

REGULAMENTO GERAL   I - DEFINIÇÃO E FINALIDADE   

Art. 1o. A Feira de produtos naturais /orgânica do Naturalmente Sarath - Será realizado na Rua 

Bernardino de Campos ,25  Paraíso   –  (Prox. Av Paulista) 

2o. - São finalidades da MOSTRA: a) Reunir comerciantes, empreendedores, revendedores, 

representantes de produtos e serviços naturais , orgânicos e artísticos  , b) Expor e 

comercializar produtos e serviços indispensáveis ao setor  2 c) Promover a aproximação, e a 

geração de renda entre comerciantes do setor a sociedade civil   

 CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO  

Art. 3o. - São participantes: - Promotores; - Expositores; os fabricantes, revendedores , 

empresas ou representantes dos produtos, e serviços acima especificado; -   

Art. 4o. - Compete ao instituto Sarath: a) Organizar a distribuição dos expositores e ceder  o 

apoio oficial e profissional necessário ao perfeito alcance de suas finalidades; b) Supervisionar 

o andamento de todo o serviço; c) Montar a exposição conforme das áreas locadas ou setores, 

respeitando as dimensões e características estabelecidas no regulamento de locação.   

Art. 5º. – Compete aos expositores respeitar os locais / espaços destinados e acordados neste 

regulamento.  

CAPÍTULO IV - EXPOSITORES   

Art. 6o.- O pagamento da locação do espaço do evento, é de R$ 450,00 para espaços de 

2.00x2.00 , espaços acima desta metragem a organização estabelecerá um valor a ser definido  

. o pagamento será através de cartão de débito,  dinheiro no ato da assinatura deste contrato.  

Art. 7o.- Cumpre ao expositor colocar em sua área, por sua conta e risco, todo o material a ser 

exposto.  

Art. 8o.- O expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, qualquer direito ou 

responsabilidade assumidos com relação ao evento , cumprindo os horários de entrada e saída 

, não será permitido de maneira alguma a entrada e saída fora do horário do evento.   

Art. 9o.- Incumbe ao expositor: a) Realizar  antes de iniciar a abertura da exposição ao público, 

completa limpeza interna de seu (s) espaço (s). b) Cumprir, rigorosamente, a tempo e em 

ordem, todas as obrigações do regulamento assumidas. c) Abster-se de perturbar, por si ou 

preposto, a ordem pública e o direito alheio, tais como o uso de aparelhos sonoros, gritos, que 

prejudiquem os estandes vizinhos. d) É proibido o "merchandising" fora de seu espaço locado. 

Ex.: Recepcionistas circulando fora do estande, distribuindo material ou mesmo uniformizadas. 

A comissão analisará cada problema na hora sua decisão deverá ser acatada prontamente. 

e)Assumir inteira responsabilidade pelo ônus ou pelos prejuízos eventuais por seu preposto , 

produtos ou empregados.   

Art.10o. – O espaço poderá ser dividido com outro expositor parceiro.  

Art. 11o.- Caberá ao expositor providenciar seu próprio seguro contra quaisquer riscos.   

A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA se desobriga de qualquer responsabilidade no que concerne a 

perdas e danos pessoais ou aos produtos expostos.   



Art. 12o.- Caberá ao expositor a responsabilidade civil e penal nos casos de queda de painéis, 

material exposto no estande ou qualquer tipo de acidente que motive danos aos visitantes.   

Art.13º -  O valor do espaço não está incluso a mesa , a locação da mesa e 1 cadeira  ( com 

metragem 1.20m  x 60cm  será de R$ 50,00 (cinquenta reais com vagas limitadas)   

 

CAPÍTULO V - PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS   

Art. 13o.- A COMISSÃO ORGANIZADORA fornecerá, gratuitamente, credenciais para o acesso à 

FEIRA, sendo de uso exclusivo dos expositores, da diretoria, gerência e pessoal em serviços no 

estande, nos seguintes tipos e normas de validade: a) Credencial de Expositor: Privativa da 

Diretoria, Gerência e Funcionários. Serão distribuídos até 2 para cada estande; b) Normas de 

validade: São pessoais e intransferíveis, válidas somente quando preenchidas pela Secretaria e 

para circular na área de exposição.   

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 4  

Art. 14o.- Sob nenhum pretexto o expositor poderá decorar o piso do espaço ou neles colocar 

pregos, ou algo que danifiquem. O não cumprimento desta determinação sujeitará o expositor 

a pagamento de uma indenização a ser estipulada pela COMISSÃO ORGANIZADORA, por 

material danificado.   

Art. 15o.- Não será permitido utilizar cola ou furar os painéis divisórios ou sobre o piso.   

Art. 16o.- Qualquer retirada ou colocação de painéis somente poderá ser feita pelo pessoal 

especializado da Comissão Organizadora.  

Art. 17o.- Não é permitido construções em alvenaria.   

Art. 18o.- Não será permitido furos, aplicação de colas ou qualquer outra ação que possa 

danificar o Piso do Salão da EXPOSIÇÃO   

CAPÍTULO VII - NORMAS DE SEGURANÇA E MONTAGEM   

Art. 20o.- É proibida a utilização de explosivos, tóxicos, gases não inerentes e combustíveis que 

não o GLP. O GLP ,gás de cozinha , exigida pela legislação vigente no Município.   

Art. 21o.- É absolutamente proibido o funcionamento de motores de combustão interna no 

interior.  

Art. 22o.- É responsabilidade do expositor manter, seu espaço limpo, e durante e após limpar 

seu espaço.   

Art. 23o.- Os expositores vão utilizar seus montadores oficiais.   

Art. 24o.- É terminantemente proibido:  - instalar ar condicionado nos estandes; - lixar, cortar e 

pintar madeira, ferro, massa fina, entres outros, em qualquer dependência do Centro de 

Convenções - Utilizar material tóxico   

Art. 25o.- Altura máxima permitida dos estandes = 3 metros para área externa e de 2 metros 

para a área interna.  

Art. 26o.- Datas e Horários de Montagem e Desmontagem:  Montagem das 9h às 11h (no 

mesmo dia da feira) -  Desmontagem – das 19h às 21h (mesmo dia da feira)  



CAPÍTULO VIII - RETIRADA DO MATERIAL E DECORAÇÃO DO ESPAÇO.  

Art. 27 –(a )no dia de desmontagens conforme horários citados no art.26o,  não será permitido 

acesso após este horário no local.  

 Art. 27o.- A decoração de cada mesa é de responsabilidade de cada expositor, recomenda –se 

que nas mesas tenham toalhas que cubram até os pés, das mesas, assim como é de 

responsabilidade do expositor as providências de segurança sobre todo os seus produtos 

expostos.  

 CAPÍTULO IX - DISPOSITIVOS LEGAIS  

Art. 28o.- Fica de responsabilidade do expositor providenciar Nota Fiscal.   

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS   

Art. 29o.- Não caberá ao Instituto Sarath qualquer responsabilidade por prejuízos ou 

desvantagens decorrentes. A estes, reserva-se o direito de arbitrar sobre casos omissos no 

presente REGULAMENTO, bem como estabelecer novas normas que, para um bom 

funcionamento do evento, que se façam necessárias.   

Art. 31o.- O Expositor se obriga a respeitar e fazer respeitar, por seus funcionários e/ou 

pessoas contratadas, não será permito expositores alcoolizados ou em efeito de 

entorpecentes, todas as cláusulas e condições contidas no REGULAMENTO, bem como, outras 

normas que venham estabelecer, pelo instituto deve ser respeitadas.  

CAPÍTULO XI – ACORDOS E ACEITES  

ITEM 01  

Número do estande: _________________ número de pessoas; ____________________  

ITEM 02   

Este item deverá ser preenchido por todos os expositores, informando os equipamentos 

elétricos e descrevendo a voltagem de cada um deles, para que possamos realizar o trabalho 

de rede elétrica no evento. A corrente elétrica fornecida em 220 volts.  

Produtos Elétricos __________________________________________________   

Voltagem elétrica: 220v __________________, 110 v______________________ 


