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DECRETO MUNICIPAL Nº 2717/2019
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28 DE AGOSTO DE 2019
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punucmo na MURALÍ

Ilza/ganga
xewnsaver

Dowlis Rodrigues di Silvain, PMeito
que me

mem

Fixa preços para mrizaçao do Galpâu
Cn'oura da Mun/cípio de Cem
Municipai ue Cerrito, Estado do Rio Grande do Sui, no uso de

suas aintmcões lºjas

o artigo 76, inciso Vi! da Lei Orgânica Muntcipai,

DECRETA;

M 1“ A imitação, por pessoas V'tsicas ou jurídicas, do Gaipao Cmoio

Municipal de Cerrito,

de que trata a Lei Montctpai n '

1382/2019. fica sdslmaao recolhimento de preço otimiza, comomre tapeia abaixo'
17 Gaipão Cuouio

Ev-mns vincºldoi ao interesse pátnieo
*

Evenms pameuiares em gerei
Eventos anisticose cunurais
An.

zº

7

Vilar
R$ 250,00 (duzentos eeioquerrta

*

mas“

R; 50,00jcmquema reais)

*

pessoa !i'stca ou ioriutca one pretender uu'lizar os próprios municipais de que trata o auge «' nevera protoooiar
ieooenmemo Junto a Secietana Especial ue Gabinete, atraves do Depanamm de entona com, no minimo, 15 (quinze) mas de
anteoeoencta da nata previsla para a reaiizaçao do evento, especificado:
i

A

- norne coinpieto e ouatmçaçáo ao requerente, ociosos com mmprovaite de sua constituição. nooaso de pessoa inriatca.
acata da minação,

ii

requípamemns trinzaoos.
tv - número mximado de pam'cipaNAâ;
v—Gnalídade da lmlizaçãn,
vi indicação oe repreeemante junto a Secretaria Espectai de Gabinete, para evema's contatos. ourante e apos a ulihzacão
iii

,

dos ptopnos pooiioos,
:- Deterioo o pedido, o tmeressauo. no prazo oe 5 (cimo) dia.
o reooinintento, Junto a Secretaria de
Aorninisoaçáo e Finanças, através do Setor de intimos, oo valor do preço público deierm'inadu pela Secretaria Especial de
Gabinete, ocasião em que Sªmara o respectivo oonoam mt lema de pennisão de isa

m

mortem

1' o não reoointmeotooo pfeçn no prazo eslivulado neste amoo impeoe o uso das precios púonoos ae que trata o artigo v
5 2' A ulilizeçk) grama someme seta deferida para eventos promovioos por pessoas tonoicae oe dilemª primo sem nos
econõmmos, semme que a receita tor destinaoa às atividades tina oa enmaoe ou para cmpanhas pmmovtoas oo paoocrnaoas
g

peao

Poder Público.

An. 4- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prereilo Muuiclpal de Cem, 28 de agosto de 2019

