
 

REGULAMENTO INTERNO DA FEIRA BEM VIVER 

A Feira foi idealizada e criada com o propósito de incentivar a cultura, divulgar e comercializar os 
trabalhos de artesões ou artistas servidores e/ou seus familiares com produtos de qualidade a 
preços acessíveis, não se caracterizando como comércio lucrativo para o Programa Bem Viver do 
TJMT. 

Artigo 1º 

Regulamento Geral das Feiras do Programa Bem Viver.  

1. A Feira Bem Viver do Programa Bem Viver é destinada à exposição e venda de artesanato, 
acessórios e gêneros alimentícios pelo servidor do Poder Judiciário de MT, podendo participar seus 
familiares, devendo este permanecer sob responsabilidade do servidor que será incluso seus dados 
como nome completo, matrícula e lotação neste regulamento.  

2. Para participar, o expositor deverá preencher corretamente todos os dados da ficha de inscrição, 
conforme as normas especificadas neste regulamento. 

3. Os expositores terão direito a três mesas, duas cadeiras e três toalhas, caso necessitem de algum 
aparato extra, deverá trazê-lo, comunicando este fato previamente no ato da inscrição. 

4. A Feira Bem Viver – Dia dos Pais será realizada no dia 06/08/14 – 4ª feira no Tribunal de Justiça, 
das 10 às 18 horas.  

5. As inscrições serão efetuadas impreterivelmente no período de 29/07/14 à 01/08/14 das 08 às 18 
horas, na Sala do Programa Bem Viver, localizada no Ambulatório do TJ. 

6. O número, configuração e área dos lugares encontram-se estabelecidos na Planta anexa, que faz 
parte integrante do presente Regulamento.  

Artigo 2º  

Atribuição dos Lugares  

1. Cada expositor terá direito a um espaço, compreendido “dentro do espaço ao qual será 
designado, delimitado por identificação na mesa, conforme definido na Planta anexa, respeitando o 
espaço livre dos corredores”.  

2. Todo expositor será responsável pela montagem e guarda de todos os seus objetos. 

Artigo 3º 

Deveres dos Participantes  

1. A descarga dos produtos a serem expostos deverá ocorrer entre 08:15 e 09:30, cabendo o 
expositor desmontá-lo imediatamente posterior ao seu encerramento, ou seja às 18 horas, através 
do portão de estacionamento Espinha de peixe. 

2. Os expositores deverão manter limpos os espaços utilizados na Feira, durante e após o 
funcionamento da mesma.  

3. Os expositores deverão recolher as mesas, cadeiras e toalhas e colocá-los no lugar estabelecido 
pelo Programa Bem Viver. 

4. Os expositores não poderão, em hipótese alguma, expor produtos que não foram inscritos, nem 
dividir espaço com expositor não selecionado. 



 

5. Os expositores deverão exibir a camiseta do Programa Bem Viver durante todo o evento. O 
expositor que não tiver vestido com a camiseta do programa perderá o direito de participar da 
feira. 

Artigo 4º  

Produtos Interditos e Venda de Alimentos e Gêneros Alimentícios  

1. A venda de alimentos e gêneros alimentícios, para além do cumprimento do estabelecido noutros 
diplomas legais ou regulamentares, tem de respeitar escrupulosamente e deverão obedecer às 
exigências constantes dos artigos abaixo relacionados. 
 
2. Todos os alimentos expostos à venda devem estar protegidos da ação dos raios solares, chuvas e 
outras intempéries, ficando proibido estocá-los diretamente sobre o solo. 
 
3. Devem ser refrigerados nas temperaturas exigidas, os alimentos obrigados a este tipo de 
conservação; 
 
4. Não é permitida a exposição à descoberta dos produtos, salvo se estiverem individual e 
convenientemente embalados. 
 
5. Na venda ambulante os produtos alimentares deverão estar resguardados por meio de vidraças, 
de caixas de plástico fenestrado ou de rede de plástico ou metálico inoxidável da mais fina malha ou 
contidos em recipientes forrados e cobertos por toalhas brancas e limpas; 
 
6. O manipulador deve usar jaleco, gorro, luvas descartáveis e ter as mãos sempre limpas e sem 
ferimentos; 
 
7. É proibido ao manipulador de alimentos o manuseio de dinheiro; 
 

Artigo 5º  

Disposições Finais 

1. O Programa Bem Viver não se responsabilizará pela guarda dos produtos destinados à venda 
e/ou objetos de uso pessoal. 

2.  O expositor que descumprir o regulamento perderá o direito a participar das Feiras Bem Viver. 

3. Todos os problemas surgidos durante a feira deverão ser encaminhados à coordenação. O 
contato entre os expositores e a Comissão Organizadora se dará através da Srª Allessandra e/ou da 
Srª Daniele, que encaminhará os impasses à apreciação, se necessária, dos membros da Comissão 
Organizadora. 

4. A venda na Feira de produtos não autorizados implica a revogação da licença de ocupação.  

Ciente, _____ de ______________ de 2014. 
 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
CPF: __________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
 
 
 
Servidor: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Matrícula: _________________ 
 
Lotação: _______________________________________ 
 


