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DECRETO N° 6468, DE 29 DE JUNHO DE 2022 

 

 Altera o Decreto nº 632, de 23 de outubro de 

2006, que fixa preços públicos a serem praticados 

pelo Município de Timbó, suas Autarquias e 

Fundações. 

 

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, incisos V, 

VII e XX, c/c art. 70, inciso I, alíneas “i” e “n” da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 435 da Lei Complementar nº 142, de 21 de 

dezembro de 1998, os serviços não compulsórios prestados pelo Município em caráter eventual e por 

solicitação do contribuinte, serão remunerados por preço público, conforme dispõe o Decreto nº 632, 

de 23 de outubro de 2006 e suas alterações;  

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal dispõe de pista de atletismo anexa 

ao Complexo Esportivo Municipal, cuja utilização por particulares, consistente na locação para a 

realização de eventos esportivos, depende de contraprestação neste sentido;  

  

CONSIDERANDO que face este contexto, para a regular disponibilização do local a 

particulares, faz-se necessária a composição do preço público relacionado à locação da estrutura da 

pista de atletismo anexa ao Complexo Esportivo Municipal, cujo valor apurado em avaliação 

imobiliária corresponde a R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia locado,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 632, de 23 de outubro de 2006, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º ... 

 

 TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS   

... ... ... ... 
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REVOGADO 

 

 

 

 

 

 a)  Revogado   

 b)  Revogado   

... ... ... ... 
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REVOGADO 

 

 

  

 a)  Revogado   

 b)  Revogado    

... ... ... ... 
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COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 a) Locação, para realização de eventos 

particulares, compreendendo a pista de 

atletismo, campo de futebol, arquibancada e 

área externa abaixo da arquibancada (bar). 

 

Diária 3.000,00 

                ... 

 

§2º A diária a que se referem os itens 3 e 7, constantes da Tabela de Preços Públicos, dar-

se-á com a entrada às 12:00 horas do dia, e saída às 12:00 horas do dia seguinte. 

 

... 

     

§6º O serviço relacionado no Item 15, subitem “a” da Tabela de Preços Públicos, 

compreende a locação da estrutura da pista de atletismo anexa ao Complexo Esportivo 

Municipal, campo de futebol, arquibancadas e área externa abaixo das arquibancadas 

(bar), para execução de eventos particulares, assim entendidos aqueles que não contam com 

qualquer participação e/ou auxílio do Poder Público.  

 

§7º O serviço relacionado no Item 15, subitem “a”, da Tabela de Preços Públicos será 

oferecido na forma de “diária”, que dar-se-á com a entrada às 08:00h, e saída às 21:00h do 

mesmo dia. 

 

§8º Serão objeto de cobrança, além dos valores discriminados no item 15, subitem “a”, da 

Tabela de Preços Públicos, os gastos relacionados à energia elétrica utilizada para o 

acionamento dos refletores de luz da estrutura, calculados e cobrados proporcionalmente 

aos kw/h utilizados, de acordo com o aferido no quadro de relógio respectivo. 

 

§9º Os utilizadores do serviço relacionado no Item 15, subitem “a”, da Tabela de Preços 

Públicos, deverão zelar pela conservação, limpeza e uso adequado de toda a estrutura, 

responsabilizando-se inteiramente por quaisquer danos causados. 

...”    

 

 Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à 

publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3°, do Decreto n° 2128, de 28 de 

outubro de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de junho de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de 

Emancipação Política. 

 

 JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC  
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