
 

 

 
 
 

 
 
 
 

EDITAL DE PERMISSÃO DE USO DAS BARRACAS E ESPAÇOS DO 

XXVII FESTIVAL DA CANÇÃO DE CAMPO VERDE - FESCCAM  

Campo Verde – MT 02 a 06 de agosto de 2022 

  

.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE – MT, por meio da Secretaria de 
Cultura, Lazer e Esporte, TORNA PÚBLICO que realizará entre os dias 02 a 06 de agosto 
de 2022, o tradicional XXVII FESCCAM, em frente ao ginásio municipal Joubert Isaias 
Romancini, nesta cidade.  
 
1. Do Evento  
 
1.1. O FESCCAM é um evento de tradicional e cultural no município que visa à 
valorização, preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural e imaterial de 
Campo Verde, sobretudo com o propósito de ser fonte de geração de renda para a 
comunidade e para as entidades de utilidade pública, dentre outros.  
 
2. Da Permissão de uso de Barracas e Espaços 

 
2.1. A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da secretaria de cultura, lazer e 

esporte, disponibilizará: 06 (seis) barracas para comercialização de alimentos, bebidas e 
refeições preparadas de acordo com a cozinha ou culinárias regionais brasileiras, 02 (dois) 
espaços para comercialização de brinquedos e 04 (quatro) cadastros para ambulantes.  
 
3. Dos Participantes  
 
3.1. Poderão participar do sorteio, por permissão de uso, para comercialização de 
alimentos, bebidas e refeições preparadas de acordo com a cozinha ou culinária regional 
brasileira e exploração de espaço, todas as associações organizadas e pessoas 
físicas/ambulantes do ramo de atividade especificado acima, sediados ou residentes e 
domiciliados em Campo Verde – MT, e que atendam o disposto no Regulamento de 
Permissão de Uso de Barracas e Espaços do XXVII FESCCAM.  
 
4. Das Inscrições  

 
4.1. As associações e pessoas físicas/ambulantes do ramo de atividades especificados 

acima, interessados deverão entrar em contato com a Secretaria de Cultura, Lazer e 
Esporte, através do centro cultural que fica localizada na Rua Rio de Janeiro 564 para a 
retirada do regulamento e cumprimento dos prazos descritos no cronograma abaixo.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
5. Do Cronograma  

 
N°  DESCRIÇÃO / ETAPAS  DATAS  

01  Publicação do Edital de Permissão de Uso de barracas do 

XXVII FESCCAM.  

17/07/2022  

02  Período de inscrições e entrega de documentos  18 a 21/07/2022  

03  Análise de documentos dos inscritos  22/07/2022  

04  Publicação do Resultado da Análise da documentação dos 

inscritos  

25/07/2022  

05  Realização dos Sorteios de concessões de barracas  25/07/2022  

 

Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, 

aos 15 dias do mês de Julho de 2022. 

 

 

 

IZAURIDES KESIA DA COSTA MASSAVI SIQUEIRA SAMPAIO 

Secretária Municipal de Cultura Lazer e Esportes 

 

Cumpra-se, registra-se e publique. 

 

 

CHARLES PIERRE SALOMÉ JUNIOR 

Supervisor de Cultura  

 
 


