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LEI N° 763/17

‘ALTERA A LEI N° 449/2009.

LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ, Prefeito 

Municipal de Queluz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei;

Art. 1° - A lei 449/2009 passará a vigorar com as seguintes

alterações;

‘‘Art. 2° - O preço público pela utilização do referido espaço 

será fixado de acordo com a finalidade de uso.

§ 1° -  para o caso de festas e eventos sem qualquer tipo 

de conotação comercial, tais como festas de casamento, batizados, aniversários e 

similares, o valor do preço público cobrado pela utilização será de R$ 200,00 
(duzentos reais).

§ 2° -  para o caso de bailes com banda, balada com som 

mecânico e similares, o valor do preço público cobrado pela utilização será de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais).

§ 3° - Em ambos os casos o autorizado se obrigará a 

efetuar a limpeza do espaço utilizado.
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§ 4° - os preços públicos tratados neste artigo serão 

reajustados anualmente segundo a variação do IPCA, ou outro índice que vier a 

substituí-lo.

§ 5° - 0 horário de utilização do espaço será fixado através 

de Decreto do Prefeito Municipal. ”

Art. 2 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Queluz. 30 de março de 2017.

LaqpMao joaquím daSilva Garcez 

Prefeito Municipal
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