Regulamento Expositor
Art.1º - A CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CIC DE GARIBALDI, organizadora da
EXPOGARIBALDI 2018, apresenta este documento que contém as regras e disposições
relacionadas à organização e normas internas do expositor e orientará a estrutura, instalação e
funcionamento da Feira, que será realizada no Complexo do Parque da Fenachamp.
Parágrafo 1º – O principal objetivo deste Regulamento é permitir que a EXPOGARIBALDI
atinja seu propósito fundamental, que é promover a economia local, proporcionando e
oportunizando às empresas garibaldenses apresentar e comercializar seus produtos.
Parágrafo 2º – Para o bom resultado do evento e perfeita organização das atividades, a
EXPOGARIBALDI, promovida e dirigida pela CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CIC DE
GARIBALDI, de ora em diante, simplesmente, denominada CIC, além das disposições estabelecidas
no presente Regulamento, está à disposição para prestar toda a colaboração possível aos
participantes/expositores e prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam
necessários.
DO EVENTO
Art. 2º - Os objetivos precípuos da EXPOGARIBALDI são:
a) promover e divulgar as empresas expositoras, oportunizando a geração de negócios;
b) evidenciar e divulgar o potencial econômico do município de Garibaldi.
Art. 3º - Poderão ser expositoras da EXPOGARIBALDI, empresas que atenderem aos seguintes
requisitos:
a) Estiverem estabelecidas no território nacional, preferencialmente estabelecidas no
município de Garibaldi;
b) Estiverem devidamente registradas e ativas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou munidas de documento apto ao desenvolvimento de suas atividades
comerciais/industriais/serviços.
Art. 4º - Poderão fazer parte da EXPOGARIBALDI:
a) nos Pavilhões – Empresas do setor de Comércio, indústria, serviços, agroindústrias,
artesanato e de alimentação (restaurantes e similares), além dos espaços institucionais e
dos patrocinadores que assim estiverem habilitados, de acordo com a cota de patrocínio;
b) no Memorial Italiano– todas as comunidades convidadas pela CIC a participarem do evento.
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ADMINISTRAÇÃO
Art. 5º - A EXPOGARIBALDI – será dirigida e orientada pela CIC.
Parágrafo Único - À CIC, representada por sua Presidente em exercício, compete a
administração da EXPOGARIBALDI em todas as fases de sua instalação, funcionamento e desmonte
de equipamentos, além de ser a responsável por toda a organização geral.
LOCAL, DATA E HORÁRIOS
Art. 6º - A EXPOGARIBALDI 2018 será realizada no complexo do Parque Municipal de Eventos
Fenachamp, situado na Rodovia VCR 813, Bairro São Miguel, no município de Garibaldi, Estado
do Rio Grande do Sul.
Parágrafo 1º - O evento será realizado no período de 11 a 28 de outubro do corrente
ano.
Parágrafo 2º - O horário do evento será o seguinte:
I – PORTARIA / ACESSO PÚBLICO
a) sextas: das 18h00min às 21h30min;
b) sábados/domingos e feriado: das 11h00min às 21h30min.
II – RESPONSÁVEL PELO ESTANDE
a) sextas: das 17h30min às 22h00min;
b) sábados/domingos e feriado: das 10h30min às 22h00min.
III – ABASTECIMENTO
a) as empresas expositoras deverão manter nos estandes estoque mínimo de
produtos;
b) o abastecimento de produtos deverá ser realizado em horários em que a Feira
estiver fechada para visitantes, respeitando horário comercial, salvo exceções.
IV – LIMPEZA
A limpeza e manutenção do estande será de responsabilidade exclusiva da
empresa expositora e, em hipótese alguma, poderá ser feita no horário de
atendimento ao público, com exceção da praça de alimentação, que será de
responsabilidade da CIC, e a manutenção será feita sempre quando necessário.
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SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA
Art. 7º - A CIC, na realização da EXPOGARIBALDI 2018, proporcionará
participantes/expositores os seguintes serviços, já incluídos no preço da área locada:

aos

a) iluminação nas áreas do Parque;
b) serviço de vigilância permanente, interna e externa, durante o período da Feira,
excluídas indenizações ou reparações por danos e/ou perdas de qualquer natureza;
c) limpeza geral nas áreas de circulação;
d) promoção publicitária de maneira a contribuir com o êxito da Feira;
e) atendimento médico e ambulatório de urgência;
f) estacionamento para expositores;
g) sanitários para expositores e público em geral;
h) energia elétrica à disposição conforme a demanda, cabendo ao expositor informar à CIC
a quantidade de KWA necessários até dia 10 de agosto de 2018, sendo a omissão
interpretada como 5 KWA.
ORGANIZAÇÃO INTERNA
Art. 8º - As características, especificações e instruções de montagem de estande nas áreas ou
espaços locados deverão obedecer estritamente aos layouts elaborados pela equipe técnica da
CIC, já disponibilizado para análise dos expositores, obrigando-se a promotora da Feira, por
sua vez, nos moldes previstos, a ceder os espaços edificados na forma contratada.
Parágrafo 1º - É vedado o uso de alto-falantes, megafones ou quaisquer similares para
distribuição de som em direções variadas, em qualquer posição ou altura sobre o estande e em
qualquer nível de volume, excluindo-se desta proibição apenas, e tão somente, as projeções
cinematográficas ou audiovisuais efetuadas no interior do estande e que não interfiram ou
prejudiquem o ambiente dos estandes vizinhos.
Parágrafo 2º - O estande padrão oferecido pela EXPOGARIBALDI possui as seguintes
características:
a) estrutura de alumínio e TS, sem forro, testeira de MDF e letreiro padrão;
b) altura do estande: 270CM ;
c) tamanho da testeira: 50CM;
d) carpete cor grafite no chão;
e) iluminação básica com 1 ponto de luz.
Parágrafo 3º: Cada expositor deverá informar, 30 dias após a adesão do espaço, se
usará o estande padrão da EXPOGARIBLADI ou se fará um estande especial (montado). Nesse
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caso, o responsável pela montagem do estande deverá respeitar a altura máxima permitida de
320cm (com a testeira, considerando o nível do piso existente). O Expositor com projeto
especial elaborado por outra montadora que não seja a oficial do evento, deverá enviar projeto
(planta baixa e perspectiva) cotado, assim como Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
ou registro de responsabilidade técnica (RRT) de projeto e execução de cada estande a ser
montado com a devida assinatura do responsável técnico e do expositor. Em caso de RRT,
obrigatória apresentação do documento de projeto e do documento de execução, devidamente
assinadas pelas partes (Obrigatório envio da Anotação de Responsabilidade Técnica para o email cic@expogaribaldi.com.br até dia 05/09/2018).
Parágrafo 4º: Quanto à disponibilização de energia elétrica, cada expositor terá
disponibilizado em seu estande:
a) estandes de 01m² até 15m² - 05 KWA;
b) estandes de 15m² até 25m² - 08 KWA;
c) estandes da área gastronômica - 10 KWA.
Parágrafo 5º: Caso houver necessidade de mais KWA do que o fornecido, o expositor
deverá informar a real quantidade de KWA necessários para cada tipo de corrente elétrica de
seu estande (220v e 380v, especificando o tipo). Durante o evento serão feitas medições de
conferência de KWA utilizados. Será cobrado o valor de R$ 90,00 (noventa reais) por KWA
excedente do que o informado pelo expositor. A informação, pelo expositor, de carga elétrica
inferior à efetivamente consumida, acarretará o corte no abastecimento de energia elétrica no
respectivo estande, caso exceda a quantidade informada e paga.
EXEMPLO DE TABELA:
TIPO DE ENERGIA

TIPO DE EQUIPAMENTO

KWA

Tv de plasma 50”

QUANTIDADE DE
PONTOS
01

220V monofásico 60 Hz
220V monofásico 60 Hz

Microondas

01

1,20

220V monofásico 60 Hz

Freezer

01

0,50

220V monofásico 60 Hz

Computadores

01

0,35

220V monofásico 60 Hz

Lâmpada Dicroica

24

0,05

220V monofásico 60 Hz

Lâmpada fluorescente

20

0,06

220V monofásico 60 Hz

Tomada Simples

3

0,04

0,45

Parágrafo 6º: Não serão oferecidos pontos hidráulicos nos estandes de exposição da
feira. Caso haja necessidade de instalação de pontos hidráulicos, somente serão
disponibilizados nos estandes que costeiam as laterais do pavilhão. Será cobrado um valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) por cada ponto hidráulico instalado.
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Parágrafo 7º: Para estande situado na área gastronômica, será disponibilizado 01 (um)
ponto hidráulico para estande, sendo cobrado o valor de R$ 300,00 por cada ponto hidráulico
instalado a mais.
FUNCIONAMENTO
Art. 9º - O expositor deverá manter, durante o horário de funcionamento da feira, e por sua
conta, um ou mais representantes credenciados e habilitados a fornecer informações relativas
ao funcionamento e qualidade do material exposto, aplicando-se também aos expositores do
segmento de serviços.
Parágrafo 1º - Os expositores poderão alocar nos estandes somente pessoas com
vínculo empregatício, societário ou contratual com a empresa Expositora, seja mediante
“Terceirização” ou “Contrato de Autônomo”, devidamente registrados e com situação regular
perante o Ministério do Trabalho ou com a Junta Comercial, ficando a cargo do Expositor
verificar a regularidade do vínculo.
Parágrafo 2º - Acaso constatada pela organizadora a presença em estandes de
representantes/colaboradores sem vínculo empregatício ou contratual com a respectiva
empresa ou prestador de serviço autônomo, o expositor deverá providenciar a sua imediata
substituição, ficando responsável por eventuais autuações de natureza trabalhista.
Parágrafo 3º - É terminantemente vedado aos expositores alocar nos estantes, ou
empregar na montagem e desmontagem destes, colaboradores/prepostos com idade inferior
18 anos.

Art. 10 - Fica vedada a execução, por parte do expositor, de propaganda musicada,
excetuando-se aquelas a serem difundidas pelo sistema de som geral, bem como a prática de
atos que não atentem à manutenção da ordem e observações da organização do evento.
Parágrafo 1º - É permitida a distribuição de folhetos, catálogos e brindes aos visitantes
exclusivamente no interior do estande, desde que inerentes aos propósitos da Feira,
reservando-se aos organizadores o direito de impedir a distribuição sempre que estiverem
ocasionando distúrbios ou aglomerações.
Parágrafo 2º - É vedado ao expositor a cobrança de quaisquer valores para entrada no
estande, sob qualquer forma ou pretexto, devendo o estande ser totalmente franqueado à
visitação.
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Art. 11 - Não é permitido aos expositores manter veículos de carga com inscrições alusivas à
sua marca ou produto, no interior do Parque de Eventos da Fenachamp, exceto nos locais a
serem designados pela CIC ou nos horários de carga e descarga, o que será entendido como
propaganda não permitida.
Art. 12 - A preparação de alimentos é permitida nos espaços destinados à área gastronômica e
nos limites autorizados pelo respectivo Contrato de Locação, devendo ser observados os
critérios da vigilância sanitária.
Parágrafo 1º - Bebida alcoólica só poderá ser comercializada, para consumo no local,
na área destinada a gastronomia.
Parágrafo 2º - Os expositores do segmento de alimentação deverão submeter-se às
orientações e prévio licenciamento junto ao Poder Executivo Municipal e Fiscalização Sanitária,
sendo a aprovação das instalações requisito para a comercialização dos alimentos, ficando
sujeito a inspeções periódicas no período de realização da Feira.
Parágrafo 3º - É de inteira responsabilidade do expositor a observância dos critérios
de qualidade de seus produtos, respondendo civil e criminalmente por eventuais danos por
eles ocasionados.
Art. 13 - É totalmente vedada, por qualquer expositor, a venda ou distribuição de quaisquer
bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme legislação vigente.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Art. 14 - Conforme estabelecido no Contrato de Participação e Cessão/Locação de Espaço
Físico para Promoção em Feira previamente firmado entre a CIC e o expositor, a forma de
participação no evento poderá ocorrer nas seguintes modalidades:
a) locação de área com montagem padrão do estande (interna), conforme estabelecido no
contrato do evento;
b) locação de área sem montagem padrão (externa), para fins de instalação de estandes ou
equipamentos pelo próprio expositor;
c) locação de espaço construído destinado à área gastronômica, dependendo de
equipamentos e acessórios a serem instalados pelo expositor, observadas as regras
sanitárias e de higiene aplicáveis;

6

Parágrafo 1º - O expositor que, quando do início do evento, estiver em atraso nos
pagamentos contratualmente ajustados, somente receberá autorização de uso do estande
mediante quitação das parcelas vencidas.
Parágrafo 2º - Somente poderão ser expostos ou vendidos produtos que estiverem
autorizados no contrato firmado entre a CIC e o expositor;
Parágrafo 3º - São de responsabilidade do expositor as providências necessárias para
legalização das obrigações fiscais para apresentação e comercialização de seus produtos
durante a feira, ficando a organizadora desobrigada de qualquer responsabilidade decorrente
da não observância. Também são de responsabilidade do expositor os pagamentos de Tributos
Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre sua atividade e as operações realizadas
durante a Feira.
Parágrafo 4º - A emissão de notas fiscais para remessas de produtos, serviços,
exposição e comercialização dos mesmos nos estandes durante a feira é de inteira
responsabilidade dos expositores.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ESTANDES
Art. 15 - Procedimentos gerais para a instalação dos expositores:
a) áreas de circulação – As áreas de circulação não poderão ser usadas para colocação ou
depósito de materiais necessários à montagem do estande ou produtos oferecidos pelo
expositor;
b) montagem – período de montagem – Os Pavilhões estarão abertos, para início dos
trabalhos e instalação de produtos a serem expostos, de 27 de setembro a 10 de
outubro de 2018, das 08h00min às 17h00min. O dia 11 de outubro de 2018 destinase exclusivamente à organização da EXPOGARIBALDI e aos agentes de segurança;
c) As mercadorias que serão comercializadas e/ou expostas nos estandes, poderão ser
alocadas nos respectivos espaços a partir do dia 08 de outubro de 2018, sendo
vedado aos expositores ingressar com mercadorias nos Pavilhões da feira antes da
referida data;
d) desmontagem – período de desmontagem – O período de desmontagem será de 29
de outubro a 31 de outubro de 2018, das 8h00min às 17h00min;
e) término da desmontagem – Os materiais e equipamentos eventualmente
remanescentes no Parque e Pavilhões após o período de desmontagem, serão retirados
do recinto pela CIC, e as despesas decorrentes deverão ser ressarcidas pelos
respectivos expositores. A CIC não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos,
avarias, roubos ou extravios de qualquer natureza daí decorrente.
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FUNCIONAMENTO DO EVENTO
Art. 16 - Disposições gerais relacionadas ao funcionamento da Feira:
a) os serviços de limpeza e manutenção dos estandes serão de responsabilidade exclusiva
dos expositores;
b) os corredores dos Pavilhões são de uso comum, não sendo neles permitida a incitação
de visitantes ou distribuição de impressos ou brindes, bem como, vedada a colocação
de faixas, painéis, motivos decorativos ou tapetes, salvo aqueles instalados pela CIC.
INGRESSOS
Art. 17 – A entrada do público para visitação à Feira EXPOGARIBALDI ocorrerá mediante a
apresentação de ingressos, que serão comercializados pela CIC ao custo de R$ 5,00 (cinco
reais) por pessoa. O acesso de veículos à área de estacionamento no interior do Parque de
Eventos Fenachamp, durante a Feira, terá um custo de R$ 10,00 (dez reais) por veículo.
CREDENCIAIS E CONVITES
Art. 18 - A CIC colocará à disposição dos expositores da EXPOGARIBALDI, para acesso ao
parque, número de credenciais, conforme a natureza do espaço e previsto no contrato,
segundo critérios estabelecidos.
Parágrafo 1º - As credenciais serão nominais à empresa e à pessoa, ficando as
mesmas sob sua inteira responsabilidade.
Parágrafo 2º - A utilização de credenciais por terceiros implicará em apreensão e
perda dos direitos sobre a mesma, passando o portador a ser considerado visitante do
evento, inclusive devendo adquirir ingresso para tal finalidade.
Parágrafo 3º - As empresas expositoras e as empresas prestadoras de serviços,
deverão apresentar, na sede da CIC, ou encaminhar para o email
cic@expogaribaldi.com.br, uma lista com o nome das pessoas habilitadas para as
atividades no evento, preferencialmente até o dia 14 de setembro.
Parágrafo 4º - Serão fornecidas para os expositores 02 (duas) credenciais de
expositor e 01 (uma) credencial de automóvel.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 - Sem que caiba ao expositor o direito a cancelar a sua participação na feira, nem tão
pouco direito à indenização, a CIC, por motivo de força maior, poderá alterar datas e horários
de realização da feira, antecipando-os ou postergando-os. Embora só o faça em caso extrema
necessidade, a CIC poderá, a bem geral, redistribuir as áreas do Parque e Pavilhões,
respeitando as dimensões e características estabelecidas pelo contrato.
Art. 20 - É absolutamente vedada a publicidade direta de produtos ou serviços de empresas
não participantes da feira, podendo o expositor, entretanto, solicitar à CIC que apresente em
seu estande produtos por ele não fabricados e/ou comercializados, mas que sejam de interesse
da Feira, ficando a critério da CIC autorizar a publicidade ou vedá-la.
Art. 21 - A CIC se desobriga de qualquer responsabilidade no que concerne a perdas e danos
causados aos equipamentos, bens, pessoas e produtos expostos, declarando não haver
qualquer modalidade de cobertura por seguro para tal finalidade, cabendo ao expositor
providenciar, se assim desejar, a seu critério e por sua conta, seguro contra riscos de naturezas
diversas.
Art. 22 - O expositor obriga-se a respeitar, e fazer respeitar, por seus funcionários, prepostos
e/ou pessoas contratadas, todas as cláusulas e disposições contidas neste regulamento, bem
como outras normas que a organizadora venha a estabelecer. Fica estabelecido,
exclusivamente à CIC, o direito de arbitrar sobre casos omissos no presente regulamento, bem
como, estabelecer outras normas para garantir o bom funcionamento da Feira.
Art. 23 - Sempre que a demonstração de qualquer equipamento apresentar risco às pessoas,
mercadorias, estruturas e elementos dos estandes, ou possa perturbar as operações dos
estandes vizinhos, poderá a organizadora sustar seu funcionamento.
Parágrafo 1º - É proibida a utilização de explosivos, materiais tóxicos, gases não
inertes e combustíveis, inclusive GLP em botijões, salvo na área destinada à área gastronômica,
cuja utilização deverá observar as normas de segurança.
Parágrafo 2º - É terminantemente proibido o funcionamento de motores de combustão
interna no interior do Pavilhão.
Art. 24 - É expressamente proibida a permanência de pessoas após os horários estabelecidos
no presente regulamento, exceto equipe de segurança, pessoal técnico que necessitar realizar
algum procedimento ou manutenção, ou aqueles expressamente autorizados pela CIC.
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Parágrafo 1º - É vedada a utilização de estandes ou espaços locados como alojamento
de pessoas vinculadas às exposições, as quais deverão buscar hospedagem, a seu critério,
desde que fora da área do Parque.
Parágrafo 2º - É vedada a utilização de barracas ou prática de camping na área do
Parque.
Parágrafo 3º - A CIC poderá autorizar, a seu exclusivo critério, a permanência de
pessoas durante a noite, desde que atendam às normas pré-estabelecidas pela segurança e que
sua presença seja imprescindível à manutenção das atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º - Barracas ou congêneres, não destinadas a exposições, somente poderão
ser utilizadas, conforme definido pela CIC por entidades que dependam de tais práticas para o
exercício de suas atividades.
Art. 25 - Os expositores ou pessoas que desenvolverem atividades no interior do Parque da
Fenachamp responderão civil e criminalmente por atos praticados por si ou por prepostos que
vierem a ocasionar danos de qualquer espécie às pessoas, patrimônio ou bens que estiverem
no local.
Art. 26 - Os casos não previstos neste regulamento serão dirimidos pela Câmara de Indústria e
Comércio de Garibaldi.
Garibaldi/RS, 06 de março de 2018.

Alexandra Nicolini Brufatto
Presidente Câmara de Indústria e Comércio – CIC de Garibaldi

Cópia original encontra-se arquivada junto à CIC.
Data última atualização: 06/03/2018
Por Monica
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