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DECRETO Nº 019/2020 

DE 29 DE JANEIRO DE 2020. 

 

AUTORIZA A PERMISSÃO E 

EXPLORAÇÃO DE USO EM LOCAIS 

PÚBLICOS PARA CONSTRUÇÃO DE 

QUIOSQUE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon 

do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei 

Orgânica Municipal; 
 

CONSIDERANDO o quanto disposto no art. 106, §3º, da Lei 

Orgânica Municipal, no sentido de que o uso especial de bem patrimonial do 

Município, por terceiro, será objeto de permissão, cessão ou autorização, 

através de decreto e na forma da lei;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de explorar o patrimônio 

municipal, bem como a necessidade de cooperação entre o poder público e os 

particulares para a melhoria do serviço público e conservação do patrimônio 

municipal;  
 

CONSIDERANDO a construção de quiosque na Praça da Bandeira 

que será feita às custas do interessado;  

 

CONSIDERANDO que o quiosque fomentará o lazer e trará 

melhorias para os visitantes da referida áreas;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar a utilização 

do espaço público, para a sua correta fruição; 
 

CONSIDERANDO que o instituto da permissão do espaço público 

é o instrumento que mais se adéqua com a realidade em apreço.  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir a 

exploração de uso de local público para a instalação de 01 (um) quiosque de 

venda de lanches, bebidas e gêneros alimentícios. 
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Parágrafo único. A permissão de uso de que trata o caput deste 

artigo, será outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada 

por igual período, a critério do Executivo. 

 

Art. 2º O local objeto das permissões de uso será de uso comum, e se 
localiza na Praça da Bandeira. (LAT.: 04° 77’ 29,57”S  LONG.: 48° 06’ 76,05”O) 

 

Art. 3º O quiosque será construído às expensas da concessionária, 

com estrita obediência ao orçamento e aos padrões arquitetônicos definidos no 

projeto de construção elaborados pela municipalidade, que ficam fazendo parte 

integrante do Anexo I do presente Decreto. 

 § 1º O permissionário poderá explorar o quiosque, gratuitamente, 

pelo prazo de 10 (dez) anos, passando, após esse período, a permissão de uso 

a ser onerosa com o pagamento mensal do valor estipulado no Código 

Tributário Municipal. 

§2º O quiosque construído pela permissionária se integrará ao 

patrimônio público, independente do pagamento de qualquer indenização ou 

reembolso, ficando vedada, ainda, a retenção de qualquer benfeitoria 

suplementar. 

§3º A utilização do quiosque não exime o permissionário do 

pagamento dos impostos e taxas referentes à atividade comercial. 

§ 4º É vedada a transferência da exploração do quiosque a terceiro, 

sob qualquer argumento, exceto em caso de falecimento ou de impossibilidade 

de sua exploração, mediante processo administrativo, com expressa ciência e 

autorização da Administração para a nova exploração. 

 

Art. 4º Ao permissionário incumbirá:  

I – A construção do quiosque, nos termos do art. 4º do presente 

Decreto;  

II – A prestação de serviços nos termos deste Decreto e sem 

nocividade à população e ao meio ambiente;  

III – A estrita obediência aos padrões de qualidade, higiene, 

atendimento e urbanidade;  

IV – A manutenção e zelo pela integridade dos bens vinculados à 

permissão de uso outorgada;  

V – A manutenção da área verde existente no local; 

VI – O respeito à legislação trabalhista, previdenciária e tributária 

relativas ao exercício da atividade;  
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VII – O pagamento de todos os tributos inerentes à atividade 

desenvolvida. 

 

Art. 5º A permissão de uso será revogada, sem direito a retenção 

ou indenização, em caso de descumprimento de qualquer dispositivo deste 

Decreto, bem como se a exploração dos quiosques estiver sendo feita por 

terceiros e ainda de forma nociva à população, sossego público e meio 

ambiente.  

 

Art. 6º O horário de funcionamento do quiosque deverá respeitar a 

legislação municipal correlata. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, em 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 

Prefeito Municipal  
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