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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - gabinete@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

 

REGULAMENTO GERAL DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO  

EM CORONEL XAVIER CHAVES- 2022 

APOIO AOS EMPREENDEDORES LOCAIS 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber a todos os interessados 

residentes neste município, que realizará as festividades de fim de ano em Coronel Xavier 

Chaves no ano de 2022.  

 

1 – DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 1º - As festividades de fim de ano serão realizadas pela Prefeitura Municipal em parceria 

com os empreendedores locais que desenvolvem o comércio em Coronel Xavier Chaves – 

Minas Gerais. 

§ 1º - O Evento contemplará a comercialização e serviços de bar, a realizar-se nos dias 30 e 

31 de dezembro de 2022, na Praça Central.  

§ 2°- Como forma de incentivo e dando continuidade às políticas públicas de 

empreendedorismo, a Prefeitura Municipal isentará os selecionados de pagamentos e taxas 

pela utilização do espaço cedido durante as festividades de fim de ano em Coronel Xavier 

Chaves.  

 

2 – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - As festividades de fim de ano em Coronel Xavier Chaves têm como objetivos: 

§ 1º - Promover, valorizar e dar autonomia aos micro e pequenos empreendedores do 

município de Coronel Xavier Chaves; 

§ 2º - Oportunizar a integração de associações, grupos, produtores e empreendedores; 

§ 3º - Incentivar o desenvolvimento econômico, a cultura, o lazer, turismo e a integração no 

município; 
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3 – DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 3º - Poderão participar comercializando seus produtos e serviços de bar nas festividades 

de fim de ano em Coronel Xavier Chaves: associações, grupos, produtores e 

empreendedores do município de Coronel Xavier Chaves. 

§ 1º - Terá como critério de prioridade para comercializar seus produtos e serviços de bar 

durante as festividades de fim de ano em Coronel Xavier Chaves, associações, grupos, 

produtores e empreendedores que: 

1º) Participaram como expositores nas edições anteriores do MOSCOXAVES; 

2º) Participaram ou participam da Feira na Praça; 

3º) Possuem CNPJ ativo no município; e 

4º) Demais interessados. 

§ 2º - Os interessados em comercializar seus produtos e serviços de bar durante as 

festividades de fim de ano em Coronel Xavier Chaves, deverão estar em conformidade com 

o Art. 3º e fazer a PRÉ-INSCRIÇÃO, na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, de 

20 de dezembro de 2022 até 27 de dezembro de 2022, das 8h às 12h e 13h às 16h. 

Art. 4º - A ocupação das barracas será definida pela organização, respeitando o total de 04 

(quatro) barracas e os critérios de prioridade dispostos no §1° do Art. 3°.  

Art. 5º - Os interessados em comercializar seus produtos nas festividades de fim de ano em 

Coronel Xavier Chaves, deverão assinar o termo se responsabilizando pelas barracas 

fornecidas por empréstimo pela Administração e comprometendo-se a participar do evento 

de acordo com os horários pré-estabelecido nos Art. 6º e 7º. 

Art. 6º - Será de responsabilidade dos expositores, que utilizarão as barracas, toda a 

infraestrutura, bem como o transporte em geral, para o desenvolvimento de suas atividades 

durante as festividades de fim de ano em Coronel Xavier Chaves e esta deverá ser montada 

no dia 30 de dezembro de 2022. 

Art. 7º - As barracas deverão estar prontas para funcionamento, abertas ao público, nos dias 

30 e 31 de dezembro de 2022 às 19h e deverão ficar abertas até o término das 

atividades. 
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§ 1º - Após o encerramento das atividades do dia é de responsabilidade dos expositores a 

organização dos produtos e seus acondicionamentos. 

 

4 – DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

Art. 8º - As barracas deverão estar organizadas e ornamentadas, observando os critérios de 

higiene, qualidade dos produtos e boa aparência;  

Art. 9º - A comissão das festividades de fim de ano em Coronel Xavier Chaves não se 

responsabilizará com danos, acidentes ou perdas de produtos. 

Art. 10º - É de responsabilidade da organização disponibilizar infraestrutura básica para os 

expositores, tais como: barracas montadas e energia elétrica. 

Art. 11º - Na área do evento é proibido a circulação e permanência de ambulantes que não 

estejam credenciados na prefeitura; 

Art.12º- A comissão organizadora tem a prerrogativa de julgar e avaliar qualquer 

descumprimento deste regulamento.  

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13º - Os comerciantes que, em qualquer hipótese, perturbarem a ordem do evento ou 

não cumprirem o horário estabelecido ou não observarem as disposições constantes neste 

regulamento, serão impedidos de participar de edições futuras. 

Art. 14º - As despesas com deslocamento dos expositores, produtos, ornamentação das 

barracas, alimentação e despesas particulares correm por conta própria ou de seus grupos. 

Art. 15º - A participação no Evento implica no conhecimento e na aceitação, pelos 

expositores, de todas as disposições deste regulamento. 

Art. 16º - Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Comissão 

Organizadora. 
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Coronel Xavier Chaves, 20 de dezembro de 2022. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Comerciante 

CPF: 

 

 

___________________________________________________ 

Comissão organizadora 

Nome: 

 

CPF: 

 

 

___________________________________________________ 

Comissão organizadora 

Nome: 

 

CPF: 

 


