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DECRETO Nº 1.124'DE 23 DE JUNHO DE 2017

ATIVIDADES COMERCIAIS E CESSÃO DE
BARRACAS NA FESTA DE PESCADORES DE
2017.

O Prefeito do Municipio de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.14 da Lei Orgânica Mu—
nicipal e da Lei nº 879 de dezembro de 2000,

DECRETA:

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piúma como organizadora da
Festa dos Pescadores, que acontecerá nos dias 29/06/2017 a 02/07/2017,
visando dar maior oportunidade para a utilização de espaços de barracas
destinadas a comercialização de produtos característicos em festas e fei-
ras, passa a apresentar as normas regulamentadoras que nortearão a esco—
1ha dos comerciantes inscritos que serão contemplados.

Art. 2º A_ Prefeitura do IWunícipicr de Piúma, disponibilizará
barracas padronizadas que serão instaladas no entorno do evento da Festa
dos Pescadores, para cessão aos interessados no período de 29/06/2017 a
02/07/2017 .

Art. 39 Cada interessado deverá comparecer ao Protocolo da
Prefeitura do Município de Piúma, nos dias 23, 26 ou 27 de junho de 2017,
das 09:00h às 17:00h, para preencher ficha de cadastro fazendo anexar có—
pias xerográficas dos seguintes documentos:

a)Cédula de Identidade;
b)C.P.F.
c)Titulo de Eleitor;
d)Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone, IP—

TU, Carteira do SUS, etc.);
Parágrafo único. Somente os interessados cadastrados poderão

participar do sorteio para o direito de utilização de espaços comerciais.

Art. 49 Os espaços de utilização das barracas será de 12m2, não
sendo permitido o uso bancos, cadeiras e/ou mesas externa ã barraca, ou
será de 24m2 quando houver a utilização de bancos, cadeiras e/ou mesas,
não podendo ultrapassar a esta metragem incluso o espaço da barraca.

Art. 5º Os valores serão estabelecidos conforme Lei 879 de2000. -
Art. 69 0 número de barracas disponíveis e a localização das

barracas será divulgado no dia 28 de junho no ato do sorteio.
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Parágrafo único. O sorteio das barracas será organizado e de
responsabilidade da Comissão Organizadora para o evento da Festa dos Pes—
cadores/2617.

Art. 79 As barracas receberão números identificadores, apresen—
tados em croqui elaborado pela Prefeitura, e o sorteio será por ordem
crescente.

5 lª No caso do interessado/inscrito for sorteado e não queira,
por qualquer motivo, a barraca para a qual foi sorteado, deverá renunciar
“ao direito de novo sorteio, ficando aguardando algum caso de desistência
ou sobra de barraca.

5 29 Cada interessado/inscrito deverá comparecer a Prefeitura
do Município de Piúma, localizada no Prédio do Centro, na Av. Izaias
Scherrer, 45, Centro, no dia 28 de junho de 2617, às 16:66h.

5 39 O sorteio dar—se-á, somente daqueles que estiverem inscri-
tos até às 69:36 horas do dia 28/66/2617 e presentes no ato de sorteio;

Art. aº O interessado/inscrito assim que sorteada sua barra-
ca, deverá dirigir-se ao Setor de Emissão de DAM da Prefeitura, situado
no mesmo prédio do sorteio, e retirar sua Guia de Recolhimento para efe—
tuar pagamento até o dia 28/66/2617 junto à rede bancária.

Art. 99 Caso não haja o preenchimento de todos os espaços
oferecidos para a comercialização de produtos, ficará facultado à Prefei—
tura do Município de Piúma repetir o procedimento, ou oferecer os espaços
restantes a instituições de caridade sem fins lucrativos, que pagarão me—
tade do valor previsto para o lance mínimo.

Art. 16. 0 comerciante fica obrigado a afixar nas barracas
aviso de proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Art. 11. As pessoas que estiverem trabalhando nas barracas de-
verão se apresentar vestidos de maneira asseada, e ainda, deverão respei-
tar as normas de higiene e asseio no trato com os alimentos, observando
as normas e regulamentos estipulados pela Vigilância Sanitária.

Art. 12. Os comerciantes deverão abrir as barracas todos os
dias do evento impreterivelmente, nos seguintes horários: a partir de 18h
— no dia 29/66/2617, e a partir das 14h nos dias 36, 61/67/2617 e
62/67/2617.

Art. 13. Fica fixado o horário de 2:66 horas para o fechamento
de todas as barracas, sem exceção não podendo este ser estendido em hipó-
tese alguma, atendendo assim c: acordo firmado com ea Polícia Militar do
Estado do ESpírito Santo.

Art. 14. Cada barraca deverá ter seus preços expostos para
consulta, fixados em local visível e de fácil leitura e manter cardápios
para serem apresentados nas mesas. Nestes cardápios, deverá constar de
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forma clara e legível que a gorjeta de 16% concedida aos garçons é facul—
tativa.

Parágrafo único. Em hipótese alguma será permitida a cobrança
de preços diferenciados para o uso das mesas, sob pena de ser rescindido
0 Termos de Cessão de uso da barraca, sem qualquer tipo de indenização.

Art. 15. O comerciante e responsável pelos garçons e demais
pessoas que estiverem prestando serviços para a barraca.

Art. 16. Não é permitida a colocação de som ambiente nas bar—
racas para evitar conflito com a sonorização geral do evento.

Art. 17. Caso o comerciante seja flagrado sem as vestimentas
apropriadas, vendendo produtos não permitidos, vendendo produtos com pre—
ços fora da tabela ou adulterando quantidades e medidas de produtos, uti-
lizando de qualquer tipo de som na barraca, o mesmo será advertido por
escrito, ato que o proibirá de participar de eventos do ano seguinte. Ca-
so o comerciante receba uma segunda advertência, fica facultado o fecha—
mento da barraca pela organização.

Art. 18. As barracas deverão estar desocupadas até às 69 horas
do dia 63/67/2617, quando então serão desmontadas, não responsabilizando
a Prefeitura Municipal de Piúma, por pertences ou objetos que ainda estí-
verem ali colocados.

Art. 19. Os comerciantes ou arrendatários de Box de Mercado de
Peixe e de estabelecimentos sediados nas vias e mediações do entorno do
evento, quando utilizarem espaço público, ficam obrigados ao recolhimento
da Taxa de Ocupação de Solo, de acordo com o disposto no Código Tributá—
rio do Município, Lei nº 879 de dezembro de 2666.

Art. 26. Os espaços comerciais serão fiscalizados por pessoas
credenciadas pela Prefeitura do Municipio de Piúma com auxilio da Polícia
Militar do Estado do Espirito Santo se necessário.

Art. 21. Os espaços destinados a entidades sem fins lucrativos
não serão incluídos no sorteio nem na cobrança de taxas.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Orga—
nizadora, especialmente designada para o evento da Festa dos Pescado-
res/2617.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica—

Piúma/ES, 23 de junh xde 2617,
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