
 

REGULAMENTO - Agroindústrias Familiares 

Art. 1 – As agroindústrias serão selecionadas por uma comissão formada por 

representantes da Emater e Secretaria Municipal da Agricultura.  

§1° - Os produtos expostos para a comercialização devem obedecer às normas 

sanitárias conforme a legislação vigente (Res. 39 e 40/2001 – Informações 

nutricionais: 259/2002 – rotulagem e portaria 157/2002 do INMETRO – pesos e 

medidas, normas do SIF/CISPOA/SIM – origem animal e MAPA para sucos e 

bebidas e vigilância sanitária para produtos de origem vegetal). Os produtos que 

não estiverem adequados à legislação específica de cada segmento de produto, 

não poderão ser comercializados. 

§2° - As agroindústrias familiares assumem inteira e exclusivamente a 

responsabilidade pelos produtos expostos em seus estandes, eximindo-se a 

Comissão Organizadora e as Entidades envolvidas de qualquer 

responsabilidade no caso de constatação de alguma irregularidade pelos órgãos 

fiscalizadores. 

§3° - As agroindústrias familiares aprovadas pela comissão para participar da 

feira estarão isentas de cobrança de alvarás e deverão observar este 

regulamento, como também os critérios de seleção definidos pela comissão.  

§4° - Os produtos a serem expostos e comercializados deverão ser de produção 

própria do empreendimento e devem ser especificados na ficha de inscrição. 

§5° - Todos os produtos a serem expostos e comercializados deverão ser 

declarados na ficha de inscrição, sob pena de recolhimento pela comissão 

organizadora. 

§6° - As despesas de hospedagem e transporte das mercadorias, deslocamento 

dos expositores, alimentação ou qualquer outra despesa pessoal durante o 

período da feira serão de responsabilidade dos expositores. 

§7° - O expositor será responsável pela organização, limpeza e conservação do 

seu estande. Assim como pelos equipamentos necessários para o 

acondicionamento dos produtos que necessitem frio. 

§8° - Os estandes serão distribuídos pela comissão organizadora, não serão 

permitidas trocas de estande, exceto sob autorização prévia da mesma. Serão 

disponibilizados 30 estandes de 2m X 2m, cada um. 

§9° - O horário de funcionamento será: 
Dia 06 de setembro de 2017, das 17 às 22 horas. 
Dia 07 de setembro de 2017, das 10 às 22 horas. 



 

Dia 08 de setembro de 2017, das 10 às 22 horas. 
Dia 09 de setembro de 2017, das 10 às 22 horas. 
Dia 10 de setembro de 2017, das 10 às 18 horas. 
 
§10 - Não será permitido o preparo dos produtos comercializados na feira, de tal 

forma, será proibido o uso de forno elétrico e afins. Os alimentos deverão ser 

vendidos na forma em que se encontram, não passando por manipulações de 

preparo no ambiente da feira. 

§11 - Os participantes não poderão alegar desconhecimento do regulamento 

geral da Estrela Multifeira/2017. A comissão pressupõe que para confirmação 

das inscrições os responsáveis pelos empreendimentos estão cientes das 

condições de participação na feira de agroindústria familiar.  

§12 - As agroindústrias familiares interessadas em participar do evento, deverão 

preencher a ficha de inscrição e entregar no Escritório Municipal da Emater de 

Estrela, localizado na Rua 13 de maio n° 76, centro, município de Estrela, ou 

através do e-mail emestrel@emater.tche.br .  

§13 - As inscrições serão do dia 01 de junho de 2017 ao dia 10 de julho de 2017. 

§14 - As agroindústrias familiares deverão estar inclusas no Programa Estadual 

da Agroindústria Familiar – PEAF, assim como, com seus respectivos alvarás 

sanitários dentro do prazo de vigência. Cópias desses dois documentos deverão 

ser anexados à ficha de inscrição. 

§15 - Havendo um número maior de agroindústrias familiares inscritas do que 

espaços disponíveis a comissão definirá pelos seguintes critérios: 

1º - Proximidade com município de Estrela. 
2º - Diversidade de produtos diante das agroindústrias já inscritas (evitar     
repetição de produtos oferecidos estimulando a diversificação). 
3º - Ordem de inscrição. 

 
§16 - As agroindústrias do município de Estrela terão prioridade nas inscrições. 

 

- Dúvidas ou mais informações contate a EMATER de Estrela (51) 3712-

1842. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AGROINDÚSTRIAS 

 

1.IDENTIFICAÇÃO: 

Nome da Agroindústria: ________________________________________________ 

Nome do Responsável:________________________________________________ 

CPF:  _______________________________ RG____________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Cidade:______________________________ Telefone: _______________________ 

E-mail:_______________________________________ 

2. ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO PROUTO: 

SIM:(   )   SIF:(  )  CISPOA:(  )   VIGILÂNCIA SANITÁRIA:(  )    

MAPA:(  )   ARTESANATO:(  )  

 

5. PRODUTOS QUE PRETENDE COMERCIALIZAR NA 

FEIRA:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. NUMERO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ESTADUAL DA AGROINDÚSTRIA 

FAMILIAR (PEAF):___________________ 

 

OBS: anexar cópia do documento de regularização junto ao órgão fiscalizador (alvará 

sanitário) e o certificado de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar 

(PEAF). 


