
                                                 

 
 
 
  
 
 

DECRETO Nº 0307/2017 
Em, 06 de novembro de 2017. 

 

 

Dispõe sobre o recadastramento dos 
veranistas acampados  no balneário 
Ponte de Arame – Butiá – RS 
 
 

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá- RS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, 

  
CONSIDERANDO  a necessidade de atualizar o cadastro dos veranistas acampados no 
balneário Ponte de Arame;  
 
CONSIDERANDO que uma quantidade considerável de veranistas acampam no local há 
vários anos e existem diversas inconsistências nas informações dos registros, gerando 
dificuldades administrativas;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de abrir novas vagas para butiaenses que estão 
aguardando espaço para acampar no balneário, observada a legislação que trata da 
matéria; 
 
CONSIDERANDO manifestação do Ministério Público exarada nos autos do Inquérito Civil 
n° 00938.00013/2011, que solicita o licenciamento do balneário; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar a situação fática existente, bem como, a 
localização e condições das barracas, frente às necessidades de atendimento da 
legislação vigente; 
 
CONSIDERANDO o interesse do Município de regularizar o Balneário para que seus 
munícipes permaneçam desfrutando da área de lazer e esporte; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de instrução do processo administrativo n° 2633/2017 
que tramita junto a municipalidade; 
 

DECRETA:  
 
Art. 1º Este Decreto estabelece critérios para o Recadastramento dos 

veranistas acampados no balneário Ponte de Arame, objetivando aferir a quantidade de 
barracas ativas e os proprietários atuais e também estabelecer critério para desativação 
de barracas não recadastrada e/ou inadimplente no ano de 2017. 

 
 Parágrafo Primeiro: Este recadastramento será o suporte básico para 

corrigir e atualizar o sistema informatizado do município incluindo as características dos 
terrenos, das barracas e dos usuários do local. 

 



                                                 

 
 
 
  
 
 

Parágrafo Segundo: por ocasião do recadastramento o responsável 
deverá assinar termo de responsabilidade constando a localização da barraca e 
informando seu endereço completo, telefone para contato, RG e CPF. 

 
 
 Art. 2º O trabalho de recadastramento contempla as seguintes ações: 
  
I - medições de terrenos e barracas;  
 
II - coleta de informações relativas aos usuários, conforme Ficha de 

Cadastramento/Recadastramento anexa.  
 
§ 1º. As barracas instaladas até a data da verificação “in loco” serão 

inscritas e lançadas no sistema de cadastro  do município. O lançamento do 
recadastramento no sistema do Município será realizado pela Secretaria Municipal da 
Fazenda Planejamento e Gestão. 

 
 § 2º. O Recadastramento não exime a obrigação do contribuinte 

regularizar suas dividas junto a Fazenda Pública do Município, ficando, desde logo, ciente 
que os valores devidos poderão ser objeto de cobrança extrajudicial e judicial, ocasião 
que o devedor arcará com as despesas cartorárias, custas processuais e honorários 
advocatícios.  

 
Art. 3º - O recadastramento  será realizado através de vistoria “In 

Loco” realizada por servidor autorizado pela Prefeitura Municipal  e comparecimento dos 
veranistas proprietários de barracas nos locais indicados para atualização do cadastro. 

 
Parágrafo Único: O servidor municipal deverá ter franqueado seu 

acesso no interios da barraca, caso entenda necessário para confirmação das 
informações prestadas ou esclarecimento. 

 
Art. 4º - O proprietário da barraca, garantirá sua permanência no local, 

sob três critérios: 
a) Efetuar o recadastro; 
 
b) Estiver em dia com as custas de aluguel no exercício 2017; 

 
c) Não houver necessidade de remoção para atendimento de 

exigências advindas da legislação vigente; 
 
Art. 5º -  A atualização dos dados cadastrais dos proprietários das 

barracas será realizados nos seguintes locais, datas e horário. 
 
- Locais: De Segunda a Sexta no Ginásio Municipal Gastão Hoff e nos 

finais de semana no Balneário Ponte de Arame; 
 
- Horários: todos os dias das 8:00 as 12 h. 



                                                 

 
 
 
  
 
 

- Período do recadastramento: de 10 de novembro a 10 de dezembro  
de 2017. 

 
Art. 6º - A barraca, cujo proprietário não efetivar o recadastro será 

desativada e disponibilizada para retirada por seus proprietários, ficando o local para livre 
disponibilidade da municipalidade. 

 
 
 
Art. 7º A intimação/cientificação dos munícipes se dará pela 

publicação do presente decreto no mural oficial e divulgação na imprensa local. 
 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

            
  
 
               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
              Em, 06 de novembro de 2017.  
  
 
       
                      DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                            Prefeito Municipal  
 
                                              
              
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 06 de novembro de 2017.  
 
  
              
      PAULO PEREIRA DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Administração 
   Interino 

 

 
 


