
DECRETO 3418/2006
“Determina o recadastramento dos
Artesãos do município de São Sebastião e
dá outras providências”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que as informações cadastrais dos Artesãos
encontram-se desatualizadas; e

CONSIDERANDO a importância das informações sobre os
Artesãos do município para a implementação de políticas que visem a melhoria e a
valorização de suas atividades,

D E C R E T A :

Artigo 1º - Ficam os Artesãos devidamente licenciados neste
Município convocados a promover junto à Secretaria de Cultura e Turismo –
SECTUR, seu recadastramento.

Parágrafo Único – O não atendimento ao determinado neste
Decreto acarretará o cancelamento da Licença com imediata extinção da vaga
ocupada.

Artigo 2º - Para que seja procedido o presente recadastramento,
o Artesão titular de licença deverá comparecer nas datas e locais determinados neste
Decreto, munidos dos seguintes documentos:

I – Formulário constante do Anexo deste Decreto devidamente
preenchido;

II – Cópia e original do CPF e RG;
III – Cópia e original de comprovante de residência;
IV – Cópia e original do título de eleitor expedido pelo

município de São sebastião;
V – Cópia e original da carteira da SUTACO; e
VI – Cópia e original da última licença expedida.



2

Parágrafo Único – O formulário referido no inciso I deste
artigo deverá ser retirado na sede da SECTUR, localizada na Avenida Dr. Altino
Arantes, n.º 174, Centro, e/ou na Praça Por do Sol, em Boiçucanga.

Artigo 3º - Os artesãos deverão, de acordo com a licença que
detenham, comparecer munidos de todos os documentos constantes no artigo 2º, nos
seguintes locais e datas:

I – Aqueles cujas licenças sejam para o Centro, na sede da
SECTUR, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2006; e

II – Aqueles cujas licenças sejam para a Costa Sul, na Praça
Por do Sol, Boiçucanga, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2006.

Artigo 4º - A validade das licenças em vigor fica prorrogada até
30 de junho de 2005.

Parágrafo Único – O presente recadastramento não tem efeito
de renovação das licenças em vigor, tampouco importa na manutenção da vaga
ocupada.

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Artigo 6º -  Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 7 de abril de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
AN/dsc
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ANEXO I
Modelo da Ficha de Recadastramento dos Artesãos

FICHA DE RECADASTRAMENTO DO ARTESÃO

Nome:___________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/_____
Naturalidade:_______________________  Nacionalidade:________________________
RG n.º___________________________  CPF n.º ________________________________
Sexo: F (    ) M (    )  Estado Civil:____________________________________________
Endereço:________________________________________________________________
Bairro:______________________________________ CEP:_______________________
E-mail_________________________________________ FAX_____________________
Local da Licença__________________________________________________________

REFERÊNCIAS PESSOAIS:
Nome:_____________________________________________ tel:___________________
Nome:_____________________________________________ tel:___________________

PEÇAS AUTORIZADAS
Matéria-prima:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Técnica:

________________________________________________________________________

Instrumentos utilizados

________________________________________________________________________

Descrição do local de trabalho:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________
Assinatura


	D E C R E T A :

