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Prefeitura Municipal de
Eunápolis publica:
• Decreto Nº 5.725, De 26 De Fevereiro De 2016. Fixa os preços
públicos dos serviços praticados pelas Secretarias Municipais para
serviços públicos não compulsórios, não submetidos à disciplina
jurídica dos tributos, cuja natureza não comporte a cobrança de taxas.

Gestor - Demetrio Guerrieri Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Eunápolis - BA
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DECR
RETO Nº 5. 725, DE 26
6 DE FEVER
REIRO DE 22016.

os públicos
s dos seerviços pra
aticados pelas
p
“Fixa os preço
o compulsó
órios,
Secrettarias Municipais para serviços ppúblicos não
não su
ubmetidos à disciplina
a jurídica ddos tributos
s, cuja natu
ureza
não co
omporte a cobrança
c
de
e taxas”.
O PR
REFEITO M
MUNICIPAL
L DE EUNÁ
ÁPOLIS, Esstado da Ba
ahia, no uso de
suass atribuições legais, qu
ue lhe conffere o art. 57, inciso IV da Lei O
Orgânica do
d Município
o de
Euná
ápolis;
Cons
siderando, que a Lei de
d nº 764, de
d 14 de deezembro 20
010, em seu
u art.
225 a
autoriza a in
nstituição de preços pú
úblicos atra
avés de Dec
creto;
Cons
siderando, a necessiidade de se
s obter reessarcimentto dos servviços
presttados por este Municíp
pio;
Cons
siderando, a necess
sidade de adequaçãão de nos
ssa Legisla
ação
Tribu
utária Municcipal aos me
esmos parâ
âmetros de outros mun
nicípios brassileiros;

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam
F
fixados os preçços público
os praticado
os pelas S ecretarias Municipais que
passsam a ser co
obrados con
nforme a ta
abela anexa
a que integra
a o presentte Decreto.
f
Art. 2º. Os serviços, cuja execu
ução dará ensejo à cob
brança de P
Preço Públic
co, poderão
o ser
execcutados mediante solic
citação ou rrequerimen
nto do contrribuinte inteeressado, de
d ofício ou
u em
razão
o de ação fiscal se as circunstânccias assim exigirem.
e
Parágrafo
o único. Sempre que
e o serviço a ser exec
cutado for obrigatório e de natu
ureza
comp
pulsória, incclusive todo
os os tipos d
de licenciam
mento obrig
gatório, com
m a incidênc
cia de tributto na
moda
alidade de taxa, confforme prevvisão na le
ei tributária, dispensa--se a cobrrança de preço
p
públiico.
Art. 3º. O Preço Pú
úblico será devido pelo contribuiinte peticio nário ou pelo contribu
uinte
bene
eficiado com
m o serviço, de acordo com a tabe
ela anexa.
Art. 4º. Ficam isento
os do pagam
mento dos Preços
P
Públicos:
II. Os

órgãoss da Admin
nistração P
Pública Dire
eta ou Indirreta da Uniião, do Esttado e do
Município, e quaisque
er dos Pode
eres da Uniião, do Esta
ado e do Muunicípio;

III.Quando



a própria adm
ministração
o der causa à execução
o dos serviçços.
1
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Art. 5º. Ficam
F
isenttos também
m os even
ntos organiz
zados e reealizados pelas
p
entida
ades
comu
unitárias e religiosas,
r
quando
q
não
o cobrarem taxa de inscrição de seeus particip
pantes.
Art. 6º. O não pagam
mento dos d
débitos rela
ativos ao se
erviço públicco municipa
al sob o reg
gime
de cconcessão, permissão ou autoriz ação, acarretará, decorridos os prazos reg
gulamentare
es, o
corte
e do fornecimento, suspensão do uso do serv
viço ou outrras medidass cabíveis.
o único. Os
O débitos previstos no caput deste arti go ensejarrão a imed
diata
Parágrafo
inscrrição em dívvida ativa municipal,
m
prrocedendo--se, ato contínuo, à cobbrança judic
cial do mesmo.
Art. 7º. O pagamento
o dos Preço
os Públicos
s, fixados na
a tabela desste Decreto
o, será efetu
uado
atravvés de guia de arrecad
dação mode
elo padrão FEBRABAN
N com códiggo de barra
as, estabele
ecido
pela Secretaria Municipal de
d Finançass.
O preços serão
s
fixado
os em real e serão re
eajustados com base na variação
o do
Art. 8º. Os
Índicce de Preço
os – Disponibilidade Intterna – IGP
P-DI, apurad
do e divulgaado pelo Ins
stituto Brasileiro
de G
Geografia e Estatística – IBGE, noss termos da
a Lei Municipal nº 764 de 14 de de
ezembro 20
010.
ublicação.
Art. 9º. Esste Decreto entra em vvigor na data de sua pu
Art. 10. Revogam-se
R
e as dispossições em contrário,
c
em
m especial o Decreto nº 1.851 de 13
de fe
evereiro de 2006.

Gabinete do
d Prefeito
Eunápoliis, em 26 de
e fevereiro de
d 2016.

DEM ÉTRIO GUERRIERI NETO
N
Prefeito Municipal
M

VALDIIRAN MARQ
QUES OLIV
VEIRA
Secretári o Interino de
d Serviços Públicos

LÉCIO VITO
ORINO VIA
AN
AL
Secre
etário Munic
cipal de Fina
anças

MARCO
O ANTONIO
O SANTOS BRAGA
Gestor
G
do N
Núcleo de Tributos
T
e Arrecadaçãoo
2
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ANEXO I
TABELA
A PARA CO
OBRANÇA
A DE PREÇ
ÇO PÚBLIC
CO
ATOS E S
SERVIÇOS PÚBLICOS
S
A
ANIMAIS
APREENDID
DO - POR DIA
D DE PER
RMANÊNCIIA
Anim
mais pequen
nos (canino
o, felino, av
ve)
Anim
mais médioss (suíno, ca
aprino, ovin
no)
Anim
mais grandes (bovino, bufalino, e
eqüinos, muares,
m
etc))
E outros não esspecificados
s
ATOS E SERVIÇO
OS RELACI ONADOS A URBANIS
SMO E POS
STURAS
SERV
VIÇOS PÚB
BLICOS
Limp
peza de entu
ulhos e roça
agem de te
errenos particulares, cu
usto retroesscavadeira
(hora
a trabalhad
da)
Limp
peza de entu
ulhos e roça
agem de te
errenos particulares, cu
usto motoniiveladora
(hora
a trabalhad
da)
Limp
peza de entu
ulhos e roça
agem de te
errenos particulares, cu
usto caçamb
ba
(hora
a trabalhad
da)
Limp
peza de entu
ulhos e roça
agem de te
errenos particulares, cu
usto com peessoal
(hora
a trabalhad
da)
Limp
peza de entu
ulhos e roça
agem de te
errenos particulares, cu
usto pá carrregadeira
(hora
a trabalhad
da)
C
CEMITÉRIO
O
Inum
mação
Exum
mação
Ocup
pação de osssuário, porr cinco anoss
Depó
ósito, retirad
da ou remoção de ossa
ada
Título
o de concesssão de sep
pultura, jaziigo, carneira
a, mausoléu ou ossuárrio
Consstrução de jazigo,
j
carneira, obras de embelezamento e outros
ATOS E SERV
VIÇOS REL
LACIONAD
DOS AO ME
EIO AMBIEN
NTE
Autorização e declarações diversas pa
ara realizaç
ção de obra
as e serviçoss em
logra
adouros púb
blicos, praça
as, jardins, canteiros centrais
c
e de
emais locaiss - (por loc
cal)
Cada
astro de pesssoa física junto ao Siistema de In
nformação e Cadastro Ambiental
Cada
astro de pesssoa jurídic
ca junto ao Sistema de
e Informaçã
ão e Cadasttro Ambienttal
Certiificação do uso do so
olo em Área
a de Prese
ervação Am
mbiental/APA
A e em áre
ea de
conto
orno de APA
A
Certiificação de uso do solo
o em área ru
ural
Pela extirpação completa de
d árvores, por unidade
e
Pela poda de árrvores, por unidade
U
USO
DE BE
ENS EQUIP
PAMENTOS
S E ÁREAS
S PÚBLICA
AS
AUTOR
RIZAÇÃO DE
D USO
Bancca de Jorna
al e Revista (Anual)
Cam
melô – Ponto
o Individual (Anual)
Cam
melódromo – Por Banca
a (Anual)
Merccado Municiipal – Loja (Anual)
(
Mesa
as para qua
atro lugares
s e assemel hados (Pç/A
/Ano)
Praçça para Treinamento de
e Auto Esco
olas (Anuall)
Veículo/Trailer/A
Assemelhad
dos – Estaccionados (A
Anual)
Veículo/Trailer/A
Assemelhad
dos – Estaccionados (T
Temporário))
Quio
osque
Barra
acas, tenda
as, balcões e outros eq
quipamentos
s não relacionados
Equipamentos em
e feiras liv
vres – banca
as, tabuleiros, mesas e similares
Outro
os

R
R$
20
0,00
10
0,00
30
0,00
20
0,00
R
R$
75
5,00
140
0,59
30
0,00
61
1,60
75
5,00
R
R$
50
0,00
40
0,00
80
0,00
15
5,00
100
0,00
50
0,00
R
R$
0,00
50
70
0,00
70
0,00
35
5,00
30
0,00
30
0,00
30
0,00
R
R$
100
0,00
50
0,00
50
0,00
100
0,00
6
6,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
30
0,00
30
0,00
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