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Nº 097/2022

PORTARIA Nº: 097/2022 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a CONVOCAÇÃO e CREDENCIA-

MENTO de possíveis interessados em adquirir per-

missões de uso em espaço público-Barracas para 

vendas nos Festejos da Tabocas Primavera Fest, e 

dá outras providencias”.

O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, Senhor 

FLÁVIO DA SILVA CARVALHO, no uso de uma de suas atribuições e deveres legais, 

especificamente o que dispõe a LEI ORGANICA MUNICIPAL:

CONSIDERANDO dispor de escolhas de forma democrática e acessível a todos os 

interessados em proceder com vendas durante os festejos municipais nos dias 23, 24 e 25 de 
setembro de 2022;

RESOLVE:

ART. 1º Ficam CONVOCADOS todos os interessados a adquirirem Permis-

sões de Uso-Barracas durante o Evento Tabocas Primavera Fest 2022, a procederem com o 

CREDENCIAMENTO a ser realizado na sede da Prefeitura Municipal, junto ao setor de Tri-

butos, entre os dias 08/09/2022 à 16/09/2022 das 08:00 às 12:00 horas.

§ 1º Os interessados deverão comparecer munidos de cópias dos documentos 

pessoais, comprovantes de residência, ou declaração de residência com firma reconhecida, 

levando em consideração que terão prioridade sob o credenciamento pessoas residentes no 

munícipio de Tabocas do Brejo Velho-BA, seguindo a ordem cronológica dos formulários 

preenchidos no setor de tributos municipal, vindo após tal decurso de prazo e sobra de per-

missões sendo aberto o credenciamento para pessoas residentes em outros municípios.

§ 2º Após o decurso do prazo acima disponibilizado, o munícipio publicará re-

lação com os nomes dos beneficiários aptos à permissão de uso.

§ 3º O Município pode majorar ou diminuir o número de barracas disponíveis

por conveniência da administração e para segurança do evento, devolvendo custos que caso 

tenham sido despendidos pelo beneficiário.
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ART. 2º A presente permissão de uso será de forma ONEROSA, com valora-

ção conforme o tamanho e localização das barracas no circuito da festa, devendo após apro-

vada no credenciamento, diligenciar junto ao setor de tributos municipal para o pagamento do 

DAM conforme tabela de preços a seguir:

I- 5 mts x5 mts R$ 900,00

II- 4 mts x4 mts R$ 700,00

III- 2,5 mts x 5 mts R$ 500,00

ART. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 06 de setembro de 2022.




