ERRATA AO EDITAL Nº 001/2020/SEDURB, que receberá inscrições para o exercício de
atividade de comércio ambulante temporário (Trailer, Tenda e Ambulante sem ponto fixo) nas praias
do município para o período de dezembro de 2020 a abril de 2021, nos logradouros públicos.
Eu, Isabella De Mello Rocha, Secretária Interina, publico a presente Errata ao ATO N.º 2655813,
publicado no Diário Oficial dos Municípios de Imbituba – DOM-SC, edição 3272, de 25 de setembro
de 2020, páginas 600 a 603, para corrigir erro no critério 4.2.2, item 5.1.3, onde se lê:

Leia-se:
TABELA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
ITEM
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
5.1.3. Cópia do (s) alvará (s) de ano (s) anterior (es) para a mesma
atividade de ambulante em nome do requerente, cuja pontuação
será atribuída por alvará. Serão aceitos somente os alvarás
2,0
emitidos pelo Sedurb referente a temporadas dos ambulantes.
Serão contabilizados somente os alvarás dos últimos 30 anos.
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4.2.2. ......................................................................................................................................
TABELA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
ITEM
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
5.1.3. Cópia do (s) alvará (s) de ano (s) anterior (es) para a mesma
atividade de ambulante em nome do requerente. Serão aceitos
somente os alvarás emitidos pelo Sedurb referente a temporadas
2,0
dos ambulantes. Serão contabilizados somente os alvarás dos
últimos 10 anos.
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