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DECRETO Nº 1.386/2022 – Em 08 de agosto de 2022. 
 
 

Revoga o Decreto nº 1.379/2022, de 21 de julho de 2022, 
que dispõe sobre a permissão remunerada de uso para a 
instalação de barracas e similares por ocasião da Festa 
comemorativa do 491º Aniversário do Município de 
Cananéia e em louvor à Nossa Senhora dos Navegantes, e 
dá outras providências. 
 
 

LUIZ ANTONIO CORDEIRO, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais,  
 

 
 

D E C R E T A: 
 
 
 

Art. 1º Fica REVOGADO o Decreto nº 1.379/2022, de 21 de julho de 2022, que dispõe 
sobre a permissão remunerada de uso para a instalação de barracas e similares por ocasião da Festa 
comemorativa do 491º Aniversário do Município de Cananéia e em louvor à Nossa Senhora dos 
Navegantes. 

 
Art. 2º Os interessados que já realizaram a inscrição e pagamento, de acordo com o 

disposto no artigo 4º do Decreto nº 1.379/2022, deverão solicitar a devolução do valor pago através 
de requerimento, conforme o Anexo Único deste Decreto, devidamente assinado e digitalizado. 

 
Parágrafo único. O requerimento deverá ser remetido ao endereço eletrônico (e-mail) 

turismo@cananeia.sp.gov.br ou pessoalmente no Departamento Municipal de Turismo e Lazer, 
situado na Avenida Pinta nº 759, sala 05, piso superior, bairro Retiro das Caravelas, Cananéia. 

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 08 de agosto de 2022. 

 
 

Registre-se, Publique-se e  
Cumpra-se 
 
 

LUIZ ANTONIO CORDEIRO 
Prefeito Municipal 
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(continuação do Decreto nº 1.386/2022) 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Cananéia, ______ de ____________________ de 20______. 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância de Cananéia 

 

Eu, ____________________________________________________________________, RG. nº 

_________________________ e CPF. nº _________________________, abaixo assinado (a), 

residente/domiciliado (a) à 

_____________________________________________________________________________, 

venho por meio deste requerer o ressarcimento no valor de R$__________________  pago pela 

estrutura de 5,0 m x 5,0 m, de acordo com o artigo 2º do Decreto nº 1.379/2022, conforme 

comprovante de pagamento em anexo. 

 

(     ) valor com instalação elétrica incluída 

(     ) valor com instalação elétrica e hidráulica incluída 

 

a) Telefone para contato: _____________________________. 
 
b) Dados bancários: Conta: 
(   ) Corrente (   ) Poupança 
(   ) Física (   ) Jurídica (CNPJ. nº ___________________________. 

 

Nº _______________________. 
 
Banco: 

 
_______________________. 

 
Agência: 

 
_______________________. 

 

Sujeitando-se às leis municipais em vigor. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 
 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente 

 

Anexar cópia simples do documento de identidade. 


