PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
Av. Capitão João Pinto nº 193 TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90
DECRETO Nº 102/2019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Autoriza, em caráter precário o uso de espaços
públicos durante as festividades de 81 (oitenta e um)
anos de emancipação política do Município de Carlos
Chagas/MG, no período de 20 a 22 de Dezembro do
corrente ano, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS/MG no uso das
atribuições legais conferidas pelo o artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, e,
Considerando as festividades de 81 (oitenta e um) anos de emancipação
política do Município de Carlos Chagas/MG, que será realizado no período de 20 a
22 de Dezembro de 2019 pelo Poder Público;
Considerando a necessidade de disponibilização da venda de comidas e
bebidas, bem como serviço de diversão e entretenimento aos frequentadores das
festividades de 81 (oitenta e um) anos de emancipação política do Município de
Carlos Chagas/MG, durante o horário de funcionamento autorizado pela Prefeitura;
Considerando o pagamento do valor ofertado para uso do espaço
público;
Considerando o resultado da Chamada Pública realizada pela
Municipalidade, que deu ampla participação e isonomia aos interessados em
explorar espaço público para a venda de bebidas e comidas, bem como serviço de
diversão e entretenimento aos frequentadores das festividades de 81 (oitenta e um)
anos de emancipação política do Município de Carlos Chagas/MG, durante o
horário de funcionamento autorizado pela Prefeitura;
Considerando a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais na Denúncia nº 752.992, proferida na sessão de 11/12/2015, na qual
considerou regular a autorização de uso de espaço público, a título precário, por
particular, mediante pagamento pelos serviços necessários à realização do evento,
DECRETA:
Art. 1º Ficam AUTORIZADOS a concessão do espaço público para
exploração comercial, conforme classificação obtida na Chamada Pública nº
003/2019, a seguir discriminados:
1) Sra. ANELYDE RODRIGUES SOARES, inscrita no CPF sob o nº
669.494.756-91, classificada em 1º lugar na Chamada Pública nº.003/2019,
AUTORIZADA a explorar Espaço público, com dimensões de 5,00m X 3,00m, para
a venda de alimentos e bebidas, nos espaços de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07,
conforme Croqui, ANEXO VII, localizados na Avenida Capitão João Pinto, Centro,
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em Carlos Chagas/MG, no período de 20 a 22 de Dezembro de 2019 no horário de
18:00 ás 05:00 horas, referente ao pagamento do valor ofertado de R$ 1.050,00,
totalizando R$ 7.350,00;
2) Sr. PAULO CÉSAR VIEIRA FARIAS, inscrito no CPF sob o nº
368.536.662-91, classificado em 1º lugar na Chamada Pública nº.003/2019,
AUTORIZADO a explorar Espaço público, com dimensões de 2,00m X 1,40m, para
Isopor (venda de bebida), nos espaços de nºs 25, 26 e 27, conforme Croqui,
ANEXO VII, localizados na Avenida Capitão João Pinto e Rua Major João Gomes
Euzébio, Centro, em Carlos Chagas/MG, no período de 20 a 22 de Dezembro de
2019 no horário de 18:00 ás 05:00 horas, referente ao pagamento do valor ofertado
de R$ 721,00, totalizando R$ 2.163,00.
Parágrafo único – Os espaços públicos a serem explorados deverão
obedecer as medidas constantes no ANEXO VI do edital.
Art. 2º O AUTORIZATÁRIO estará obrigado a:
I - Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais estabelecidas no
edital da Chamada Pública nº. 003/2019;
II - Manter o espaço limpo e higienizado;
III - Evitar tumulto e manter o ambiente agradável e festivo;
IV - Vender comidas e bebidas dentro do prazo de validade;
V - Servir comidas e bebidas somente em material descartável;
VI - Manter obrigatoriamente a barraca em funcionamento de 18:00 às
05:00 horas, no período de 20 a 22 de Dezembro de 2019;
VII - Desmontar as barracas no prazo máximo de 24(vinte e quatro)
horas, a contar do término do evento.
VIII - Utilizar o espaço única e exclusivamente para a exploração de
vendas para a venda de bebidas, alimentação, bijuterias e outros, bem como
serviço de diversão e entretenimento aos frequentadores das festividades de 81
(oitenta e um) anos de emancipação política do Município de Carlos Chagas/MG,
durante o horário de funcionamento autorizado pela Prefeitura;
IX - Sujeitar-se, outrossim, a todas as exigências do Serviço de
Vigilância Sanitária e das autoridades Municipais;
X - Responder civilmente por todos os prejuízos, perdas e danos que
venham a ser causados por si ou seus prepostos ao Poder Público ou a terceiros;
XI - Pagar quaisquer multas que lhe venham a ser aplicadas pelas
autoridades, resultantes da infração de Leis, regulamentos ou posturas;
XII - Afastar de serviço qualquer preposto ou empregado cuja
permanência for julgada inconveniente pelo Poder Público;
XIII - Pagar no prazo estipulado na Chamada Pública o valor ofertado
pelo uso do espaço público.
Art. 3º Ao AUTORIZATÁRIO é vedado:
I - Vender bebida alcoólica a menores de 18 anos;
II - Vender cervejas e refrigerantes engarrafados em vidro;
III - Vender alimentação e bebidas em material não descartável;
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Art. 4º A fiscalização dos serviços será da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, ou de quem esta determinar.
Parágrafo único. A fiscalização feita pela Prefeitura Municipal não exclui
a da Vigilância Sanitária.
Art. 5º Ao AUTORIZATÁRIO serão aplicadas às seguintes multas:
I - No caso do pagamento não ser efetuado até a data fixada de
19/12/2019, o interessado classificado estará sujeito à multa de 2% (dois por cento)
do valor ofertado;
II - No caso de o interessado se conduzir dolosamente durante a
exploração do espaço público, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor
ofertado;
III - No caso de abandono do espaço público durante as festividades de
81 (oitenta e um) anos de emancipação política do Município de Carlos
Chagas/MG, no período de 20 a 22 de Dezembro do corrente ano, além de outras
cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) do valor ofertado.
§ 1º As multas a que se refere este artigo incidem sobre o valor pago
pela utilização do espaço público e serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, ou,
quando for o caso, serão cobradas judicialmente.
§ 2º A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo
AUTORIZATÁRIO caracterizará a sua inadimplência, sujeitando-se à multa de 10%
(dez por cento) do valor pago pela utilização do espaço público.
§ 3º Ocorrendo a não utilização do espaço público ou o seu abandono
durante as festividades de 81 (oitenta e um) anos de emancipação politica do
Município de Carlos Chagas/MG, no período de 20 a 22 de Dezembro do corrente
ano, a Administração poderá convocar os demais ofertantes segundo a ordem de
classificação.
§ 4º A desistência injustificada do AUTORIZATÁRIO em explorar o
espaço público, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carlos
Chagas/MG, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e às constantes deste Edital.
Art. 6º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Carlos Chagas/MG, aos 20 dias do mês de Dezembro do ano de 2019.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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