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DA NOVA

REDA<;AO AOS ARTS. 217,219,220 E
222 DA LEI N° 100/95 E DA OU PROVIDENCIAS.

A cAMARA MUNICIPAL DE AREAL DECRETA E ED SANCIONO E PROMULGO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1 0 art. 217 da Lei n° 100/95 passa a ter a seguinte reda~o:
Art. 217 - A taxa tern como fato gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de
auto~o,
vigilancia e fiscali7a~0, visando a disciplinar a oc~
de vias e logradouros
publicos, para a pIiltica de qualquer atividade ou ~.
(> -

Art. 2° - 0 art. 219 daLeino 100/95 passaa tera seguinte~;
Art. 219 - Entende-se por ocUJXl9iodo solo, pam efuitos de incidencia da taxa, aqueJa feita
mediante ~Oes
provis6rias de balcllo, barraca, mesa, tabuleiro, quiosque, aparellio ou qualquer
outro m6vel ou utensilio, dep6sito de materiais para fins comerciais ou de ~
de ~
estacionamento privativo de veiculos em locais permitidos, instal~
e utili~
de postes.

Art. 3° - 0 art. 220 da Lei n° 100/95 passa a ter a seguinte~:
Art. 220 - Contribuinte da taxa
atividade em area de dominio publico.

e a pessoa

fisica ou juridica que utilize ou venha a exercer sua

Art. 4° - 0 art. 222 da Lei nO 100/95 passa a tee a seguinte~;
Art. 222 - 0 pagamento cia taxa e ca1culado de acordo com a seguinte tabe1a:

1

balcOes, barmcas, tabuleiros e semelbantes,

u uso de
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1

1.2.2

er m6veis ou .
·tidos la feitum.
as feiras-livies;
ate 2,00 metros
drados.
excedente de 2,OOm?ou
ora das feiras -)ivres:
ate 2 00 metros
excedente de 2,00 ur,

nas feiras~ou em l<r

0,05
0,1
0,3

0,5
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1.3
1.4
0,01
1

0,3

0,05
1.8
1.9

Art. 5° - Bsta Lei entra em vigor na data de sua publi~o,
conmmo.

2

0,1

revogadas as disposi~

em

