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DECRETO Nº 110, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 
 
 

“Estabelece a parceria entre a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e a 

empresa Campos & Balsani Comércio de 

Bebidas Ltda. para instalação de praça de 

alimentação no VI Festival de Inverno de 

Itapira.” 

 
 

JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do artigo 4º do Código Tributário Municipal; 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º Fica estabelecida a parceria entre o Município de Itapira e a 
empresa Campos & Balsani Comércio de Bebidas Ltda., CNPJ nº 08.458.963/0001-45, 
representada por sua responsável legal, Sra. Rosana Aparecida de Campos  Balsani, 
CPF nº 297.209.598-78, para exploração de espaço no solo do Parque Juca Mulato, com 
17 (dezessete) pontos para instalação de “food trucks”, para a venda de gêneros 
alimentícios, variedades e bebidas, nos dias 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2018, durante 
o VI Festival de Inverno de Itapira. 

 
Art. 2º Pelo uso do espaço fica estabelecido o valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) que será pago junto ao Setor de Fiscalização e Postura do Município e 
destinado ao Fundo Municipal do Turismo. 

 
§ 1º - O pagamento pelo uso do espaço deverá acontecer até o dia 

10/09/2018. 
 
§ 2º - Caso não seja realizado o depósito até a data estipulada no parágrafo 

1º, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fará a convocação de outra empresa, a 
sua livre escolha, para a ocupação do espaço destinado a exploração do solo. 

 
Art. 3º A Prefeitura Municipal ficará responsável pela instalação dos 

pontos de energia e pelo fornecimento da energia elétrica, para funcionamento da 
referida Praça de Alimentação. 

 
Art. 4º Não será permitida a instalação de nenhum outro ponto de venda de 

gêneros alimentícios, variedades ou bebidas, revogando, para o período especificado no 
artigo 1º deste decreto, outras autorizações existentes para a ocupação e uso do solo do 
Parque Juca Mulato. 
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Parágrafo único. A empresa Campos & Balsani Comércio de Bebidas Ltda., 
deverá deixar o espaço do Parque Juca Mulato logo após o término do último dia de 
evento. 

 
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 27 de agosto de 2018. 
 
 
 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data 
supra. 

 
 

DANIELA AP.F.PAVINATO DE CAMPOS 
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 

 


