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DECRETO  Nº 222, DE 13 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre normas e estabelece preços 

públicos para uso e ou locação dos bens 

imóveis de propriedade do município, que 

menciona.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-PA, no uso de suas atribuições 

constitucionais, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização e/ou locação 

dos bens imóveis  de propriedade do Município de Brasil Novo; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer preço público para uso e 

ou locação dos referidos bens imóveis; 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, da primazia do interesse 

público, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da isonomia, que 

também fundamentam os atos da Administração Pública; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1°. Ficam estabelecidas normas e preços públicos de uso e locação 

temporária dos seguintes imóveis/ambientes de propriedade do município, a saber: 
  

a) Parque de Exposições “Orestes Berlique” (Todos ambientes), e/ou os 

ambientes que especifica;  

b) Clube Esportivo Municipal de Brasil Novo/CEMBRAN (Antigo Asipa);  

c) Centro de Convivência do Idoso (Casa do Idoso); 

d) Auditório da Prefeitura Municipal; 

 

Art. 2º. O(a) interessado(a) na utilização e ou locação de algum dos 

imóveis/ambientes descritos no artigo 1º, deverá requerê-lo na Divisão de Receita 

Fazendária da Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de vinte e quatro (24) 

horas antes da realização do evento. 
 

Art. 3º. Deferido o requerimento de uso/locação do imóvel, o(a) 

interessado(a) deverá recolher mediante boleto/fatura o valor correspondente 

aos cofres do Município, com antecedência mínima de doze (12) horas antes do 

evento, apresentando a comprovação de pagamento na Divisão de Receita 

Fazendária da Prefeitura municipal, onde assinará o Termo de 

responsabilidade pelo uso e por eventuais danos causados ou que der causa ao 

imóvel locado. 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 

da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo em 13 de agosto de 2021. 

 

 

Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 

Decreto nº 002/2021 
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Art. 4º. Os preços públicos para a utilização e ou locação dos 
imóveis/ambientes ficam estabelecidos de acordo com a seguinte tabela:  

 

IMÓVEL / AMBIENTE EVENTO / 
NATUREZA 

PERÍODO DE 24 HORAS - 
FINAIS DE SEMANA E 
FERIADOS – VALOR (R$) 

PERÍODO DE 24 
HORAS DIAS ÚTEIS - 
VALOR (R$) 

Parque de Exposições “Orestes 

Berlique” (TODOS AMBIENTES) 

Finalidade 
Lucrativa 

5.000,00 3.000,00 

Beneficente 3.000,00 1.800,00 

Parque de Exposições “Orestes 

Berlique” (TATERSAL E CURRAIS)  

Finalidade 
Lucrativa 

2.500,00 1.500,00 

Beneficente 1.500,00 1.000,00 

Parque de Exposições “Orestes Berlique” 

(PISTA DE LAÇO E CURRAIS) 

Finalidade 
Lucrativa 

2.500,00 1.500,00 

Beneficente 1.500,00 1.000,00 

Parque de Exposições “Orestes 

Berlique” (CLUBE DE FESTAS) 

Finalidade 
Lucrativa 

2.000,00 1.200,00 

Beneficente 1.200,00 800,00 

Clube Esportivo Municipal de Brasil 

Novo/CEMBRAN (Antigo Asipa) 

Finalidade 
Lucrativa 

2.000,00 1.200,00 

Beneficente 1.200,00 800,00 

Centro de Convivência do Idoso 

(CASA DO IDOSO) 

Finalidade 
Lucrativa 

1.500,00 1.000,00 

Beneficente 1.000,00 600,00 

Auditório da Prefeitura Municipal Finalidade 
Lucrativa 

300,00 180,00 

Beneficente 200,00 120,00 

 

Art. 5º. No caso de realização de evento comprovadamente de caráter 

beneficente ou de natureza social; o Prefeito Municipal, após a devida 

comprovação, poderá facultar desconto de até 70% (setenta por cento) ou a 

isenção de pagamento do preço público estabelecido para o ambiente utilizado. 
 

Art. 6º. Na hipótese do artigo 5º, no prazo de até quinze (15) dias após o 

evento, o(a) responsável deverá comprovar perante a Divisão de Receita 

Fazendária da Prefeitura Municipal, a destinação da receita obtida na 

finalidade alegada, sob pena de ser compelido ao pagamento do preço público 

correspondente ao ambiente utilizado. 
 

Art. 7°. O(a) responsável pelo evento se obriga a devolver o imóvel locado, nas 

mesmas condições de conservação e limpeza em que o recebeu, comprometendo-se 
em substituir e/ou reparar lâmpadas/refletores, equipamentos, torneiras, 
acessórios e louças danificados/avariados durante o uso; independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial. 
 

Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-Pará, em 13 de agosto de 2021. 
 
 

__________________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 


