
ITEM CÓDIGO
DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  PREÇO 2016

(R$) 

1.1. OCUPAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS - por mês

1.1.1. 8000 imóveis construídos para habitação ou exploração comercial 

  1/12 de 10% do valor do 
imóvel apurado na ocasião 

1.1.2. 8001 imóveis construídos ocupados por entidades assistenciais 

  1/12 de 10% do valor fiscal 
do imóvel na ocasião  

1.1.3. 8002 imóveis não construídos destinados à exploração comercial

  1/12 de 6% do valor do 
imóvel na ocasião 

1.1.4. 8003 imóveis não construídos ocupados por entidades assistenciais 

  1/12 de 6% do valor fiscal 
do imóvel na ocasião 

1.1.5. 8004 imóveis não construídos ocupados por empreiteiras para obras 


 1/12 de 9% do valor fiscal 

corrigido do imóvel na 
ocasião 

1.1.6. 8005 imóveis não construídos ocupados por circos e/ou atividades afins 


1/12 de 9% do valor fiscal 

corrigido do imóvel na 
ocasião

1.1.7. 8006 instalação de banca de flores em logradouros  -  por mês, por m², por unidade                                  38,00 

1.1.8. 8007 área destinada à "Campanha de Alimento mais Barato"- por m²/mês                                  70,00 

2.1. 8851 OCUPAÇÃO E USO DO SOLO POR POSTES - por m2, por mês                                  39,00 

3.1. ESTÁDIO MUNICIPAL "JACK MARIN"
3.1.1. 8009 campo de futebol - por terceiros - por hora diurna                                  53,00 

3.1.2. 8010 campo de futebol - por terceiros - por hora noturna                                106,00 

3.1.3. 9549 campo de futebol society com grama sintética - por terceiros - por hora diurna                                117,00 

3.1.4. 9550 campo de futebol society com grama sintética - por terceiros - por hora noturna                                153,00 

3.1.5. 8011 quadras esportivas descobertas - por terceiros - por hora diurna                                  48,00 

3.1.6. 8012 quadras esportivas descobertas - por terceiros - por hora noturna                                  94,00 

3.1.7. 9922 mobilização e desmobilização  de infraestrutura para a realização de evento – por terceiros – por hora                                  89,00 

3.1.8. 9923 Instalação de trailer, veículo ou barraca, para a venda de uniformes esportivos, alimentos e bebidas não alcoólicas
em eventos, integrantes ou não, do calendário da SEME – por unidade                                111,00 

3.2. ESTÁDIO MUNICIPAL "PAULO MACHADO DE CARVALHO" - PACAEMBU
3.2.1. Campo de futebol

3.2.1.1. 8013
jogos com cobrança de ingressos - diurnos - garantia mínima R$ 31.591,00 ou
(Observação: o serviço inclui um treino de 90 minutos no dia anterior à data do jogo, desde que formalmente
solicitado)

12% sobre a receita bruta 
ou R$ 71.935,00, o que for 

menor

3.2.1.2. 8014
jogos com cobrança de ingressos - noturnos - garantia mínima R$ 32.805,00 ou
(Observação: o serviço inclui um treino de 90 minutos no dia anterior à data do jogo, desde que formalmente
solicitado)

15% sobre a receita bruta 
ou R$ 89.916,00, o que for 

menor
3.2.1.3. 8015 jogos sem cobrança de ingressos - diurnos 30.005,00
3.2.1.4. 8016 jogos sem cobrança de ingressos - noturnos 33.006,00

3.2.1.5. 8017 eventos artísticos, religiosos, culturais, políticos e similares com cobrança de ingressos - diurno - garantia mínima
de R$ 187.514,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.1.6. 8018 eventos artísticos, religiosos, culturais, políticos e similares com cobrança de ingressos - noturno - garantia mínima
de R$ 209.987,00 ou 15% sobre a renda bruta

3.2.1.7. 8019 eventos artísticos,  religiosos, culturais, políticos e similares sem cobrança de ingressos - diurno 187.531,00

3.2.1.8. 8020 eventos artísticos,  religiosos, culturais, políticos e similares sem cobrança de ingressos - noturno 210.033,00

3.2.1.9. 8021 mobilização e desmobilização de infra-estrutura para  a  realização de
evento - por dia (das 8:30 às 17:30 hs) 16.804,00

3.2.1.10. Eventos não esportivos - período das 8:00 às 18:00 hs

3.2.1.10.1. 8022 Filmagem (exceto para trabalhos escolares e acadêmicos de estudantes, que serão isentos quando o pedido for
acompanhado de ofício timbrado da instituição de ensino, endossando a solicitação). 8.182,00

3.2.1.10.2. 9615 Fotos (exceto para trabalhos escolares e acadêmicos de estudantes, que serão isentos quando o pedido for
acompanhado de ofício timbrado da instituição de ensino, endossando a solicitação). 4.091,00

3.2.1.11. Eventos não esportivos - período das 18:00 às 24:00 hs

3.2.1.11.1. 8023 Filmagem (exceto para trabalhos escolares e acadêmicos de estudantes, que serão isentos quando o pedido for
acompanhado de ofício timbrado da instituição de ensino, endossando a solicitação). 13.635,00

3.2.1.11.2. 9616 Fotos (exceto para trabalhos escolares e acadêmicos de estudantes, que serão isentos quando o pedido for
acompanhado de ofício timbrado da instituição de ensino, endossando a solicitação). 6.818,00

3.2.1.12. 9548

utilização das lanchonetes do estádio e/ou permanência de ambulantes no interior do estádio para a venda de
alimentos, nas hipóteses dos itens 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.5 e 3.2.1.6, com prazo máximo de 24 horas para a
montagem e 24 horas para a desmontagem da infraestrutura sem cobrança. Após o decurso do prazo sem a
retirada dos equipamentos: R$ 1.165,00 por dia sujeito a adoção das medidas legais para a desocupação da área
pública utilizada - por jogo ou evento

10.477,00

3.2.1.13. 9555

utilização das lanchonetes do estádio e/ou permanência de ambulantes no interior do estádio para a venda de
alimentos, nas hipóteses dos itens 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.7 e 3.2.1.8, com prazo máximo de 24 horas para a
montagem e 24 horas para a desmontagem da infraestrutura sem cobrança. Após o decurso do prazo sem a
retirada dos equipamentos: R$ 1.165,00 por dia sujeito a adoção das medidas legais para a desocupação da área
pública utilizada - por jogo ou evento

5.821,00

3.2.2. Quadras

3.    Concessões e Permissões - Estádio Municipal   (RUBRICA DA RECEITA 1339.99.53.00.00)   -   SAF 22833

Anexo Integrante do Decreto nº   56.737,  de   18   de   dezembro   de  2015  

1.   Outras Receitas de Aluguel   (RUBRICA DA RECEITA 1311.99.00.00.00)   -   SAF 1031 

2.   Outras Receitas de Concessões e Permissões   (RUBRICA DA RECEITA 1339.99.63.00.00)   -   SAF 22328    


