
 
FICHA DE INSCRIÇÃO E REGULAMENTO 

1º CIRCUITO DE GASTRONOMIA DE MARITUBA 

 

1. FICHA DE INSCRIÇÃO 

Data:                                                                        Nº INSCRIÇÃO:    

Nome:  

Endereço 

Cidade:  

E-mail:        Tel:  

Nome Fantasia: 

Tipos de pratos (doces, salgados): 

CNPJ: 

 

2. REGULAMENTO 

 

2.1 DO LOCAL E DA DATA  

O Circuito de Gastronomia de Marituba acontecerá no dia 08 de novembro de 2019, na Praça Matriz. 

Contará com a participação dos estabelecimentos que atuam nesse ramo de atividade localizados em 

Marituba e que estão inscritos conforme esse regulamento. 

 

2.2 DOS PARTICIPANTES 

Poderão participar do festival bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques e similares cadastrados no 

Município de Marituba, manifestem interesse e atendam as exigências do item 2.3. 

 

2.3 DA INSCRIÇÃO  

2.3.1 As inscrições para o Festival Gastronômico serão feitas na SEDETER, localizada na Rua do Fio, 

N.10 – Bairro Centro, de 8 às 14 horas. Após, atingido o limite de 10 (dez) vagas as inscrições recebidas 

posteriormente ficarão como cadastro de reserva para a eventualidade de desclassificação ou desistência 

de algum dos 10 (dez) primeiros inscritos.  

2.3.2 O participante deverá entregar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada. 

2.3.3 O estabelecimento deverão apresentar CNPJ, Carteira de Manipulação e de saúde, endereço do 

estabelecimento e tipos de pratos comercializados. 

 

2.4 DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRATOS  

2.4.1 No ato da comercialização dos pratos ficam estabelecidos os seguintes critérios: 

a) As porções não podem ser vendidas por valores superiores a R$ 10,00;  

b) Os pratos devem conter um ou mais dos ingredientes regionais como jambu, cupuaçu, castanha do Pará, 

maniçoba entre outros. 

2.4.2 Os estabelecimentos inscritos serão distribuídos em dez (10) barracas por meio de sorteio, que será 

realizado dia 07 de novembro de 2019, na SEDETER, às 10 horas. 

 

2.5. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – SEDETER 
Diretoria de Turismo 

Rua do Fio, Nº 10 – Centro - Marituba 

                       
 

       Circuito da Gastronomia de Marituba 

 

 

2.5.1 Montagem e iluminação das barracas;  

2.5.2 Divulgação do evento e ceremonial; 

2.5.3 Segurança no local;  

2.5.4 Controle de tráfego do entorno da Praça Matriz. 

 

2.6 DAS RESPONSABILIDADES DOS ESTABELECIMENTOS  

Será de responsabilidade dos empreendedores: 

a) Estruturarem as barracas com equipamentos, utensílios e demais itens utilizados no preparo e venda 

dos alimentos;  

b) Decoração da parte interna da barraca;  

c) Distribuição de aventais, toucas e luvas para todas as pessoas que estiverem manipulando alimentos 

na barraca;  

d) Seguir o horário do Circuito de Gastronomia no dia 08 de novembro das 15 às 21 horas;  

e) Atender todas as exigências da Vigilância Sanitária;  

f) Todas as barracas deverão designar um responsável exclusivamente para venda, sendo vedada a 

manipulação de alimentos por essa pessoa;  

g) Enviar texto descritivo dos pratos/quitutes que serão oferecidos e marca ou nome fantasia do 

empreendimento. 

h) Divulgar a sua participação no Circuito nas mídias sociais e impressas disponibilizadas. 

 

2.7 DAS PENALIDADES 

Fica estabelecidos que será excluído dos próximos eventos realizados pela Prefeitura, o 

estabelecimento que: 

a) Não estar com a barraca organizada e pronta para o atendimento ao público no horário de abertura do 

evento; 

b) Não estar estruturado para comercializar os pratos descritos; 

 

2.8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

2.8.1 Todos os participantes do Circuito Gastronômico devem seguir na íntegra esse regulamento.  

2.8.2 O participante que descumprir qualquer norma estabelecida sofrerá sanções que podem ir desde uma 

advertência até a perda do direito de participar das futuras edições.  

2.8.3 É permitido a qualquer estabelecimento participante reproduzir parcial ou integramente o material 

promocional responsabilizando - se pelos custos.  

2.8.4 Ficam igualmente autorizados, os estabelecimentos participantes a utilizar - se de qualquer outra 

mídia ou forma de promoção a seu critério, desde que não conflitem com as normas e interesse do 

circuito, recomendando-se consultar previamente a equipe organizadora na SEDETER. 

2.8.5 O presente Regulamento ficará disponível para acesso e consulta dos interessados no site oficial do 

Município de Marituba http://www.marituba.pa.gov.br/site/, na fanpage official da Prefeitura de Marituba 

(www.facebook.com/prefeiturademarituba e em via impressa na SEDETER. 

 

 

________________________________________                          ________________________________ 

                Assinatura do Participante         Local e data 

http://www.marituba.pa.gov.br/site/

