EDITAL DE AUTORIZAÇÃO ONEROSA PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS
PÚBLICOS NA PRAÇA CENTRAL - NATAL E ANO NOVO.

O MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ torna público a todos que virem o
presente edital, que será autorizado a título oneroso, o uso de espaços públicos na
Praça Central “Joaquim Egídio Regis”, de 17/12/2021 a 01/01/2022, por ocasião
das festividades de comemoração do natal e do ano novo.
A municipalidade concederá autorizações de uso, para a montagem
de stands/barracas na Praça Central, admitindo-se a comercialização de alimentos,
bebidas e brinquedos na Praça Central, sendo as autorizações divididas em dois
grupos, conforme segue:
a)

08

(oito)

espaços

de

6m2

cada,

para

ambulantes,

microempreendedores, microempresários e associações com sede em Tapiraí e já
inscritos no cadastro mobiliário da Prefeitura Municipal de Tapiraí, mediante
apresentação do alvará. O valor de cada autorização de uso será de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), para todo o período;
b) 03 (três) espaços de 12 m2 cada, para ambulantes, empresários,
microempreendedores, microempresários e associações domiciliados ou com sede em
outro município. O valor de cada autorização de uso será de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para todo o período.
A ordem de chegada dos requerimentos será utilizada como critério
de seleção, e não será realizado sorteio. Os requerimentos deverão ser protocolizados
no Setor de Protocolo, do Paço Municipal “Hideo Tiba”, sito a Rua Augusto Moritz,
305, centro, devidamente instruído, entre os dias 22/11 a 10/12/2021.
No requerimento os interessados já deverão constar obrigatoriamente
o produto a ser comercializado, pois não se admitirá a venda de produtos
semelhantes em barracas distintas, com exceção das bebidas.

Os pagamentos das autorizações deverão ser feitos em favor do
Fundo Social de Solidariedade do Município de Tapiraí até o dia 15 de dezembro de
2021, sob pena de perda da autorização, e convocação do requerente da lista de
espera.
Tapiraí, 19 de novembro de 2021.

ARALDO TODESCO
Prefeito Municipal

