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DECRETO Nº 1988, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Institui o plano de gestão local de ordenamento da orla
conforme Termo de Adesão à Gestão de Praias (TAGP)
marítimas urbanas.

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do
ar�go 41, daLei Orgânicado Município, de acordo com o Termo de Adesão à Gestão de Praias Marí�mas
Urbanas, publicado no D.O.U. em 18/04/2018, Edição 74, Seção 3, pág. 114; e em conformidade com o
disposto no art. 1º, da Lei Federal nº 9.636/1998; art. 14 e ss., da Lei Federal nº 13.240/2015; Portaria
SPU nº 113, de 2017; Lei Federal nº 7.661/88, Decreto Federal nº 5.300/2004 e Decreto-Lei nº 2.398/87, e

Considerando em conformidade com o inciso XI, das obrigações do Município, do Termo de Adesão à
Gestão de Praias Marí�mas Urbanas, determina que, seja o Município subme�do às orientações
norma�vas do SPU, bem como, a legislação ambiental vigente;

Considerando que a ocupação por terceiros, na Orla, se faz com base na Lei Federal nº 9.636/1998,
conforme, item "ocupação por terceiros", do Termo de Adesão à Gestão de Praias Marí�mas Urbanas;

Considerando que a exploração de publicidade também deve estar regulamentada no Plano de Gestão
Integrada do Projeto Orla, conforme termo de adesão;

Considerando as normas a serem observadas no art. 6º, do Decreto-Lei nº 2.398/87 (fiscalização e
sanções) do Decreto Presidencial nº 3.725/2001 e Portaria da Secretária de Patrimônio da União nº
1/2014, DECRETA:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a permissão da u�lização a �tulo precário,
de áreas de domínio da União, de natureza recrea�va, espor�va, cultural, religiosa e educacional,
mediante outorga de Permissão de Uso, fixa parâmetros para o cálculo do valor da contra par�da e
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critérios para controle do uso.

Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto considera-se como permissão de uso a autorização para u�lização, a
�tulo precário, de áreas de domínio da União, sob gestão do Município, de acordo com o Termo de
Adesão à Gestão de Praias (TAGP), publicado no diário oficial da União em 18/04/2018, Edição 74, Seção
3, pág. 114, para a u�lização de curta duração.

Parágrafo único. As estruturas de apoio instaladas dentro do perímetro da permissão serão consideradas
a�vidades vinculadas à permissão de uso precário para os termos deste Decreto.

Art. 3º  O Responsável pela outorga da permissão de uso de áreas de domínio da União, é ato do Gestor
Municipal de U�lização de Praias, e, em sua falta o Chefe do Execu�vo Municipal, observadas as
disposições legais e regulamentares.

Art. 4º  O ato da outorga de permissão de uso será concedido, observadas as seguintes condições:

I - a finalidade da sua realização;

II - os direitos e obrigações do permissionário;

III - o prazo de vigência, que será de até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período;

IV - o valor da garan�a de cumprimento das obrigações, quando necessária, e a forma de seu
recolhimento;

V - as penalidades aplicáveis, nos casos de inadimplemento;

VI - o valor e a forma de pagamento, que deverá ser efetuado no ato de formalização da permissão.

VII - Conveniência e interesse da Gestão de U�lização de praias, cujo despacho será sempre mo�vado.

§ 1º Os equipamentos e as instalações a serem u�lizados no evento não poderão impedir o livre e franco
acesso às praias e às águas públicas correntes e dormentes.

§ 2º Cons�tuirá requisito para que se solicite a outorga de permissão de uso a comprovação da prévia
autorização por outros órgãos competentes para autorizar a realização do evento, quando necessário,
cuja especificação de quais órgãos não compete neste momento em razão da infinidade de casos prá�cos
que posses exigir a autorização de outros órgãos públicos, devendo ser analisado caso a caso.

§ 3º Durante a vigência da permissão de uso, o permissionário ficará responsável pela segurança, limpeza,
manutenção, conservação e fiscalização da área, comprometendo-se, salvo autorização expressa em
contrário, a entregá-la, dentro do prazo, nas mesmas condições em que inicialmente se encontrava.

§ 4º O simples início da u�lização da área, ou a prestação da garan�a, quando exigida, após a publicação
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do ato de outorga, independentemente de qualquer outro ato especial, representará a concordância do
permissionário com todas as condições da permissão de uso estabelecidas pela autoridade competente.

§ 5º Para a instalação de tendas, gazebos ou similares para uso par�cular (lazer) não será exigido o pedido
para permissão de uso, porém os equipamentos deverão sempre ser instalados no dia do uso e
desinstalados até as 19 (dezenove) horas do mesmo dia.

§ 6º Os estabelecimentos comercias não poderão instalar mesas, cadeiras, guarda-sóis, tendas ou
similares sobre a faixa de areia nas praias do Município, reservando espaços para seus clientes, sendo
somente permi�da a colocação dos mesmos quando solicitado pelo cliente, devendo os equipamentos
serem re�rados após o uso.

Art. 5º  A a�vidade de gestão de uso das áreas da União primará pela integridade do bem, por meio de
medidas educa�vas e de orientação preven�va aos usuários e ações de controle por meio de fiscalização.

Capítulo II
DA SOLICITAÇÃO

Art. 6º  A permissão de uso deverá ser requerida pelo período de até 90 (noventa) dias e sempre como
antecedência de 30 (trinta) dias à disponibilização da área, perante o Município de Porto Belo - SC, e
instruída com os documentos constantes dos ANEXOS do presente Decreto.

§ 1º O requerimento informará a área, com u�lização de croqui e o prazo pretendido, limitado ao prazo
descrito no caput, que poderá ser prorrogado mediante requerimento a ser formulado ainda na vigência
da permissão por uma única vez, desde que o período da prorrogação não seja superior ao inicialmente
es�pulado.

§ 2º Não se autorizará a permissão no caso de exis�r uma permissão já deferida há menos de cinqüenta
metros de distância, em caso de eventos.

Capítulo III
DA RETRIBUIÇÃO PELO USO DA ÁREA

Art. 7º  As permissões de uso terão o valor calculado a par�r da disponibilização da área da União,
considerando o interregno do prazo requerido conforme a seguinte equação:

C = [(VPGV x A x 0,01) x (n/90)] x Ft
Onde:
C = Custo pela u�lização do espaço público (praia urbana), em Reais (R$);
A = Área solicitada para uso em metros quadrados (m²);

VPGV = Valor por metro quadrado (m²) local, segundo a Planta Genérica de Valores (PGV);
n/90 = Relação do número de dias de uso (n) pelo número máximo de dias permi�do (90 dias)/
Ft = Fator de uso que pode assumir os valores de 1,0, 1,5 ou 2,0, dependendo das caracterís�cas do
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evento, segundo a Tabela 1 a seguir (Portaria SPU nº 01/2014).

Tabela 1 - Valores previstos para Fator de Uso (Ft) segundo as caracterís�cas do evento.

*X - não; **V - sim.

§ 1º Para os fins deste ar�go, considera-se exploração econômica/comercial as a�vidades que expõem
marcas e patrocínio privado, bem como a comercialização de produtos ou serviços.

§ 2º A retribuição estabelecida será devida pelos dias de disponibilização da área de domínio da União,
incluindo na contagem o período de montagem e desmontagem dos equipamentos.

§ 3º O valor cobrado para a permissão de uso será recolhida por meio de guia própria, emi�da pela
FAMAP.

§ 4º Os pagamentos deverão ser efetuados com a antecedência mínima de um dia ú�l da disponibilização
da área, sob pena de arquivamento do processo de Permissão de Uso.

§ 5º Nos casos de bares, restaurantes e similares, aulas de academia e similares não poderão os
permissionários impedir o acesso e a permanência do público em geral na área estabelecida no croqui.

§ 6º O valor mínimo admi�do para os casos da permissão de uso onerosa será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), independentemente do valor calculado pela equação do caput, sendo que o reajuste deste valor
ocorrerá sempre na data de 1º de janeiro, pelo índice cumula�vo da UFM-PB. (Redação acrescida pelo
Decreto nº 2037/2019)

Art. 8º  As permissões de uso requeridas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou se
tratando de interesse público ou social, nas áreas de educação, cultural, assistência, social ou saúde,
serão subme�das ao regime gratuito.

Parágrafo único. Uma vez constatado, depois de deferido o requerimento previsto no caput, que o uso foi
realizado por en�dade privada, e que houve exploração econômica/social e/ou restrição de acesso,
devem ser apuradas e cobradas às diferenças na forma deste Decreto, sem prejuízo das penalidades
eventualmente cabíveis.

Capítulo IV
DA PUBLICIDADE

 ____________________________________________________________________________________

|                   |          Ente Público          |          Ente Privado         |

|===================|================================|===============================|

|Exploração         |X*      |X      |V**    |V      |X      |X      |V      |V      |

|Econômica/Comercial|        |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|Restrição de Acesso|X       |V      |X      |V      |X      |V      |X      |V      |

|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|Fator de Uso (Ft) a|Gratuito|    1,0|    1,0|    2,0|    1,0|    1,0|    1,5|    2,0|

|ser aplicado       |        |       |       |       |       |       |       |       |

|___________________|________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/porto-belo/decreto/2019/203/2037/decreto-n-2037-2019-insere-item-que-menciona-ao-decreto-municipal-n-19882018-e-da-outras-providencias
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Art. 9º  O permissionário deverá manter no local do evento visível ao público, placa, faixa ou similar de
acordo com os modelos constantes no formulário de solicitação de Permissão de Uso, conforme ANEXOS
deste Decreto.

Art. 10  O ato de autorização mediante outorga de permissão de uso será publicado resumidamente no
Diário Oficial do Município.

Capítulo V
DO CONTROLE SOBRE O USO

Art. 11  A Gestão Municipal de U�lização de Praias fiscalizará a adequada u�lização da área permi�da ao
evento, devendo contar com os agentes de postura do Município.

Parágrafo único. Em áreas de uso comum do povo, caso seja verificado que foi dada des�nação diversa
daquela permi�da, ou foram efetuados serviços e obras e/ou instalação de equipamentos irregulares,
será no�ficado o permissionário e, conforme o caso, será procedido o cancelamento da permissão de uso.

Art. 12  Caso seja constatada a u�lização de área de domínio da União fora do prazo estabelecido no
termo da Permissão de Uso, o permissionário será imediatamente no�ficado, para recolher o devido valor
do preço público.

Parágrafo único. Caso o permissionário não desocupe a área até o final do prazo definido, este estará
sujeito:

I - re�rada sumária pelo Município dos equipamentos instalados, sem indenização por possíveis danos
ocorridos aos mesmos durante a operação;

II - ao pagamento dos custos de re�rada dos equipamentos; e

III - a outras sanções cabíveis, inclusive a cobrança de diárias quanto ao tempo de permanência excessiva.

Art. 13  Este Decreto é composto de 3 (três) anexos, sendo o Anexo I - Relação de documentos para
pedido de permissão de uso, Anexo II - Requerimento de Permissão de Uso e Anexo III - Cálculo de uso de
Permissão de Uso.

Art. 14  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Belo - SC, aos 21 dias do mês de novembro de 2018.

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO
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Download: Anexo - Decreto nº 1988/2018 - Porto Belo-SC (www.leismunicipais.com.br/SC/PORTO.BELO/ANEXO

Esse conteúdo não subs�tui o publicado no Diário Oficial do Município.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 08/02/2019

Nota: Este texto disponibilizado não subs�tui o original publicado em Diário Oficial.

https://leismunicipais.com.br/SC/PORTO.BELO/ANEXO-DECRETO-1988-2018-PORTO-BELO-SC.zip

