


                                                                               Município de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                                                  Gabinete do Prefeito
PORTARIA nº 869, DE  20  DE  JULHO DE 2021. 

Dispõe sobre  constituição da Comissão Especial de Análise do Funcionamento e  Estrutura Predial do Mercado Público Manoel de Farias, bem como  da Seleção de Inscritos para comercialização nos novos Boxes no mencionado recinto.

     	O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os artigos 13, I e IV, constantes na Lei Orgânica Municipal  e,  considerando adicionalmente a necessidade de planejar, estruturar e organizar o funcionamento do Mercado Público, 

            R E S O L V E: 
         
Art. 1º  Designar os Servidores Públicos Efetivos municipais  abaixo elencados,   para compor a Comissão Especial de Análise do Funcionamento e   Estrutura Predial do Mercado Público, bem como da Seleção de Inscritos para comercialização nos novos boxes:

 I – Givaldo Ramos de Farias;
II  - Rômulo José de Farias Lima Rolim; e
             III – Marcos Vinicius Aires Cavalcante.
           
Art. 2º Compete aos integrantes da Comissão Especial, efetuar os levantamentos abaixo elencados, com anexação de  layout básico e fotografias:

I – quantidade de  comerciantes instalados nos boxes, por alas;
            II - quantidade de boxes ocupados para fins de depósito, por alas;
            III  - quantidade de feirantes instalados na parte interna e externa;
            IV- tipos e quantidade de atividades exercidas pelos comerciantes e feirantes;        
            V – quantidade de estruturas  de madeira ( mesas  ou similar ), por alas;
            VI – distribuição das atividades comerciais exercidas pelos feirantes;
           VII - procedência dos  comerciantes e feirantes instalados na parte interna e externa do Mercado;
           VIII – sinalização dos espaços; 
            IX – local de carga e descarga;
            X - situação de adimplência e inadimplência dos comerciantes e feirantes; e,
            X -  entre outros que achar necessário.

              Art. 3º A Comissão Especial  deverá apresentar ainda uma proposta de normatização do funcionamento do mencionado Recinto Público,  dentro do prazo de 30 ( trinta ) dias úteis.

            Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                                                           
Publique-se  e  cumpra-se. 



TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
 Prefeito Constitucional


