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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNCICIPAL DE CONDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
 

Edital 002/2017 - SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 
DE JACUMÃ 

 
A Secretaria de Turismo de Conde – SETUR, torna público o 

presente EDITAL para a inscrição e seleção de produtores
locais para participação na Feirinha de Jacumã. 
 
1. Da caracterização e dos objetivos 
1.1 - O projeto FEIRINHA DE JACUMÃ elaborado pela Secretaria de 
Turismo, consiste na organização uma feira que abarque o artesanato 
local, comidas típicas, apresentações culturais, produtos regionais e 
orgânicos.  

1.2 - A Feirinha Noturna de Jacumã tem como objetivo apoiar a 
produção e comercialização de produtos e comidas típicas da região, 
oferecendo espaço adequado para comercialização direta junto ao 
consumidor, e promovendo geração de renda à comunidade, bem 
como incentivo, o resgate e preservação da cultura local. 
Apresentando-se ainda como um atrativo turístico para sanar a 
problemática da falta de opções de entretenimento noturno, um 
agravante que desestimula o turista de pernoitar na cidade. Além da 
tentativa de minimizar o impacto da sazonalidade, ao qual nosso 
município está sujeito. 

2. Da periodicidade 
2.1 - A Feirinha de Jacumã realizar-se-á aos sábado de cada mês e em 
datas festivas na Rua 10 de Dezembro (Rua do Beco da Boemia), das 
07 às 11 e das 18 às 22 horas, de acordo com o cal
pela SETUR e divulgado previamente. Caso não haja condições 
mínimas para sua realização, a mesma reserva-se ao direito de ser 
suspensa temporariamente, através de comunicação oficial.

3. Das Condições para participação  
3.1 - Poderão participar da feira artesãos, produtores locais de 
orgânicos e alimentação á base de matéria prima local, grupos culturais 
e artistas locais residentes na cidade de Conde e maiores de 18 anos.

3.2 - Todos os artesãos e expositores interessados deverão 
comparecer a Secretaria de Turismo de Conde – SETUR, localizada na 
Rua Ilza Ribeiro, nº 203, sala 203, Jacumã/Conde, para 
da ficha padrão de inscrição no período de 02/10/2017 á 11/10/2017, 
das 07hs às 13hs, tendo em mãos o comprovante de endereço e 
documentos pessoais. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA  DE  TURISMO 
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3.3 - No momento da inscrição, o artesão deverá levar (3) três 
amostras do produto artesanal proposto para venda, que passará por 
avaliação técnica e de compatibilidade com o objetivo da feira. Bem 
como será fotografado e catalogado. 

4. Da seleção para a participação 
 4.1 - A aprovação dos pedidos de inscrição obedecerá aos seguintes 
critérios de prioridade/seleção: 

4.1.1 - Artesão que apresente artesanato local; 

4.1.2 - Produtor local de hortifruti orgânicos, que tenha o selo que 
comprove sua veracidade, como o selo da Organização de Controle 
Social – OCS, fornecido pelo Ministério de Agricultura MAP;
 
4.1.3 - Produtor ou artesão de culinária regional. Considera
de culinária regional os seguintes itens: biscoitos, doces, 
geléias, pães, produtos a base de matéria prima local (ex: macaxeira, 
inhame) e porções diversas, entre outros.

4.1.4 - Os produtos comercializados deverão ser distintos daqueles que 
já existem no local, para que não seja gerada uma concorrência di
com os comerciantes da área de ocorrência da feira, também para que 
se estimule a diversidade de produtos. Bem como inibir o 
desdobramento de projeto distinto do previsto em sua idealização
 
4.1.5 - O critério adotado para seleção será o sorteio, entr
inscritos que atenderem os requisitos apresentados neste edital, 
conforme seu ramo de atividade. 
 
4.1.6 - O participante contemplado deverá, obrigatoriamente, participar 
de um treinamento de orientação que será ofertado pela organização 
da feira. 
 
4.2 – Em caso de desistência ou cancelamento da inscrição por 
infrações a vaga sobressalente será destinada àqueles constantes na 
lista de espera, composta pelos inscritos que não foram contemplados 
na primeira chamada.   
 
5. Das responsabilidades dos pa
5.1 - O artesão/expositor deverá manter seu cadastro atualizado junto a 
SETUR, bem como deverá constar em sua barraca a credencial 
expedida pela Setur. 

5.2 - Os artesãos/expositores deverão zelar pela higiene, limpeza e boa 
aparência do local da feira durante e ao término da mesma.
 
5.3 O lixo deverá ser depositado nos locais previamente determinados 
e cada estande/barraca deverá manter sua própria lixeira.
 
5.4 - O artesão/expositor assinará, no ato de sua inscrição, um termo 
de compromisso, em que se comprometerá a cumprir todas as normas 
e regulamentos requeridos.  
 
5.5 - Será proibido aos expositores manter seu veículo estacionado no 
local do evento. 
 
5.6 - O artesão/expositor deverá elevar sempre o nível dos seus 
trabalhos, pois a originalidade, a criatividade e a qualidade contam 
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pontos em seu prontuário para participação em eventos dentro e fora 
do município, a convite ou por indicação da SETUR, bem como se 
sugere a constante capacitação.  
 
5.7 - Caso exista contratação de menores de 16 ano
apresentações em geral, devem ser providenciadas: autorização dos 
pais ou responsáveis, assinada e com firma reconhecida; cópia do RG 
e CPF destes; Certidão de nascimento ou RG do menor; e contrato de 
trabalho firmado entre o expositor e o menor. 
 
5.8 - É responsabilidade exclusiva do expositor, e não da organização 
da feira, zelar pelo seu estande/barraca, bem como dos produtos nele 
expostos. 
 
5.9 - O participante da feira, que for comercializar produtos 
industrializados (ex. bebidas), deve estar ciente e em conformidade 
com o acordo de exclusividade firmado com os patrocinadores e 
apoiadores da feira. 
 
6. Das Comunicações  
6.1 - As informações referentes ao tema deste edital serão divulgadas 
através do Diário Oficial ou outro meio informativo de gra
circulação, sendo de responsabilidade exclusiva dos interessados o 
acompanhamento das informações.  
 
6.2 - Quaisquer requerimentos relativos a informações sobre o 
presente edital poderão ser enviados ao endereço eletrônico 
atentur@conde.pb.gov.br ou pessoalmente na Secretaria de Turismo 
de Conde PB, localizada na Rua Ilza Ribeiro, nº 203, sala 203, 
Jacumã/Conde. 
 
7. Disposições Gerais  
7.1 - A permissão de uso à título gratuito, com condições pré 
estabelecidas no presente edital, das barracas se dará 
divulgação do resultado da seleção, através de Diário Oficial e/ou 
outras mídias oficiais.  
 
7.1.1 - O Código Civil, em seu artigo 103, como norma geral, assevera 
que “o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja 
administração pertencerem”.  
 
7.2 - O período de vigência deste acordo de permissão de uso à título 
gratuito será por tempo determinado de 2 anos, renovável por mais 2 
anos, ou enquanto a Feira estiver ativa, sendo  necessário, após esse 
período, um novo edital de seleção semelhante a este.
 
7.3 - O participante selecionado para participação da feirinha deverá 
cumprir com o termo de responsabilidade firmado juntamente com a 
organização da feira, caso não se cumpram os termos o mesmo 
perderá o privilégio de expor nesta feirinha. 
 
8. Da estrutura física 
8.1 - O ordenamento do espaço externo às barracas será de 
responsabilidade da organização da feira, bem como a permissão de 
uso das barracas aos participantes. O espaço interno das barracas 
será de responsabilidade do concessionário (feirante), bem como a 
aquisição, implantação e manutenção dos utensílios e aparatos 
necessários para comercialização de seus produtos. 
 
8.2 - A disposição interna das barracas (equipamen
demais aparatos) deverá ser aprovada pela organização da feira e 
constar no plano de negócios, para que sejam seguidas as normas 
estéticas pretendidas pelo evento.  
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PORTARIA Nº 012/2017/IPAM 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE 
Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 
001/2017/CMP, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 
2017.000595, 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a 
LUZ SOUZA, portadora do CPF nº 
ocupante do cargo de Professora A2 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
fundamento legal previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Art. 40, §5º da Constituição Federal de 
1988, combinado com o Art. 45, I, II, III e IV, e do Art. 24, §§ 1º e 2º da 
Lei Municipal nº 332/2004. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de ou
 

 
 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA
Presidente
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Conde, 27 de setembro de 2017. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 
001/2017/CMP, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 

Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais e paridade, a IRENE MARIA DA 

, portadora do CPF nº 661.488.044-68, matrícula nº 1214, 
Professora A2 - VII (T30), com lotação fixada na 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com 
fundamento legal previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda 

º 41/2003 e Art. 40, §5º da Constituição Federal de 
1988, combinado com o Art. 45, I, II, III e IV, e do Art. 24, §§ 1º e 2º da 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de outubro de 2017. 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 

Presidente 


