
REGULAMENTO GASOSEIROS 1º GRITO DE CARNAVAL
REGULAMENTO Nº002/2022

I - Da caracterização e objetivo

Art. 1°. O 1º Grito de Carnaval é uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de
Bezerros através da Secretaria de Turismo e Cultura, compreendendo o evento que será
realizado na Avenida Otávio Pessoa Souto Maior em direção à Praça dos Tamarindos, em
Bezerros/PE, na data de 01/01/2023.

Art. 2°. Serão contemplados através do Regulamento em questão, os profissionais
denominados gasoseiros, responsáveis pela comercialização de bebidas.

II - Da participação

Art. 3°. Poderão participar do evento do 1º Grito de Carnaval, os profissionais que
obedecerem aos seguintes critérios:

•   Ser de Bezerros e comprovar residência;

•   Comprovar o tempo em que atua neste segmento;

•  Comprovar que já comercializou produtos nas festividades do município;

•  Informar em quais eventos do município já realizou a comercialização de produtos;

•  Informar quais serão os produtos comercializados;

III – Das condições de participação

Art. 4°. Para participação e comercialização dos produtos 1º Grito de Carnaval, poderá se
inscrever qualquer pessoa física, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, idade está a ser
comprovada por meio de Cédula de identidade original, e que resida no Município de
Bezerros-PE.

Parágrafo único. Serão aceitos como comprovantes de residência: cópia da conta de água,
energia elétrica, de telefone, ou ainda, cópia de correspondência de natureza comercial,
com data anterior à data da publicação deste Regulamento, em nome do comerciante. Em
casos de não possuir comprovantes em seu nome, o mesmo deverá apresentar declaração
de domicílio reconhecida em cartório.



IV - Das inscrições

Art. 5°. As inscrições serão realizadas, presencialmente, na Gerência de Urbanismo, no dia
28/12/2022, das 7h às 13h.

Art. 6°. A Gerência de Urbanismo está localizada no seguinte endereço: Centro
Administrativo, 1° andar, Praça Duque de Caxias, Centro, Bezerros - PE, CEP 55660-000.

Art. 7°. Os interessados deverão realizar inscrição mediante o preenchimento de formulário
específico, conforme Ficha de inscrição que será disponibilizada no ato da inscrição,
contendo os seguintes dados:

-  informações pessoais;

-  informações adicionais;

-  Termo de Outorga de Permissão de Uso.

Art. 8°. Os interessados, no ato da inscrição, deverão apresentar:

-  Cópias e originais dos documentos de identidade (RG) e CPF;

- Cópia do comprovante de residência atual ou declaração conforme o disposto no Item III,
Parágrafo Único;

-  01 (uma) foto 3x4, atualizada;

- Comprovante de comercialização em eventos do município (fotos impressas, cópias de
boletos, cópias de crachás ou outros).

Art. 9º . Qualquer esclarecimento ou dúvida referente a este documento poderá ser
resolvida no setor de Gerência de Urbanismo, localizado no endereço: Centro
Administrativo, 1º andar, Praça Duque de Caxias, Centro, Bezerros - PE, CEP 55660-000.

V – Da cobrança de taxas

Art 10º. A taxa será cobrada baseada na Lei nº 768 de 12 de dezembro de 2005, Anexo IV
no Art. 45, Item 13, correspondente a 1% do VRF, por 3 itens a ocupar vias e logradouros (3
unidades de Isopor).

Valor de Referência Fiscal (VRF): R$324,20



DISCRIMINAÇÃO
3 itens

Espaço ocupado nas vias e logradouros
públicos, por balcão, mesas, tabuleiros
e objetos diversos:

a) Por dia e por unidade - 1% do
VRF

R$9,72 + 7,13 (taxa de Expediente)
=

R$ 16,85.

Art. 11º. Os valores correspondentes às taxas para comercialização de gasoseiros, serão
cobrados através de boleto, emitido na Secretaria da Fazenda.

Bezerros – PE, 27 de dezembro de 2022.


