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DECRETO NO.5.697, DE 06 DE MAIO D8,2022.

Define os preços públicos para exploraçâo de comércio
temporário e uso de bens de domínio púbrico em

:#§ trff,ffi: e de tazer nos sinásios de esporres e

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO, no uso das atribuições legais, considerando aobrigatoriedade de garantir a ordem pública na Cidade nas áreas áos ginãsios de esportes àcampos de futebol,

Considerando a n@ê§sidade de_zehr peh transparência dos procedimentos quanto àconcessão de autorização para exploração de atividades @merciais duiante eventos esportivos
e de lazer;

Considerando, por fim, que é atividade precípua da Administração o exercício do poder
de Polícia visando à sistematizago quanto'à concessáo de alvaiás para exptoraçáo de
comércio em bgradouros púilicos,

DECRETA:

Art. ío. Ficam definidos os Preços Públicos, com base, no art. 247, inciso lll, do Código
Tributário lVlunicipal- LeiComplementâr no 02t2A06, para exploração de comércio iemporario
e uso de bens de dosrínio púbtico em eventos esprirtivos e de làer nos ginásios ae esportes
e campos de futebol, conforme descrito a seguir:

ITENS ESPECTFTCACÃO VALOR POR DIA
01 Tabuleiro de acarajé R$ 54,00
a2 Espetinho com venda de cerveia R$ 48,00
03 Barraca de pasteÍ ou batata frÍta R$ 48.00
a4 Carro de lanche R$ 36,00
05 Cachorro quente R$ 30,00
06 Carro de pipoca R$ 15,00

- §1"r A exploraçâo dos serviços descritos na tabela acima, será concedida ao
autonZatárío para a utíIzaçâo do espaço púbtrco, tâo somente, nos días para os quaís foí
autorizado.

§2o. Para ter acesso as áreas públicas elencadas nesse decreto, o autorizatário deverá
n1a1!er consigo o DAM (Documento de Arecadação Municipal) com o valor acima previslo,
devidamente guitado, bem como a autorizaçáo expédida pelo setor específico da prefeitura.

Art. 20. Este Decreto entra ern vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Munieipal 06 de maio de 2022.


