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Prefeitura Municipal de  
Eunápolis publica: 

 
 

• Decreto Nº 5.725, De 26 De Fevereiro De 2016. Fixa os preços 
públicos dos serviços praticados pelas Secretarias Municipais para 
serviços públicos não compulsórios, não submetidos à disciplina 
jurídica dos tributos, cuja natureza não comporte a cobrança de taxas. 
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