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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

LEI Nº 1.501, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PARQUE

MUNICIPAL DE EVENTOS LÍDIO DA SILVEIRA

PEIXOTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do
Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do
Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte 

LEI:

Art. 1º A utilização por pessoas físicas e jurídicas das dependências do Parque
Municipal de Eventos Lídio da Silveira Peixoto obedecerá ao disposto nesta lei.

Art. 2º A utilização de que trata o artigo 1º fica condicionada à conveniência e
oportunidade,  considerando-se  aspectos  de  disponibilidade  de  uso  do  imóvel  e
segurança pública, dentre outros.

Art. 3º A utilização do Parque para exposições ou outros eventos similares
será remunerada,  mediante cobrança de preço público,  a ser  fixado por  decreto
regulamentar do Poder Executivo.

Parágrafo  único.  Excetua-se do disposto  no caput  deste artigo  a ocupação
para eventos promovidos por instituições filantrópicas, cuja atuação seja para fins
assistenciais e beneficentes, e sempre que a receita for destinada às atividades fins
das  mesmas  instituições  ou  para  campanhas,  ações,  projetos  e  programas  de
natureza socioassistencial executados pelo Poder Público.

Art. 4º Qualquer interessado em utilizar o Parque Municipal de Eventos deverá
requerê-lo  com no  mínimo  de  30  (trinta)  dias  de  antecedência,  por  escrito,  à
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes.

Parágrafo  único.  Deferido  o pedido,  o interessado será  convocado a firmar
termo de permissão de uso, recolhendo, no prazo de até 10 (dez) dias e de forma
antecipada à ocupação do parque, o valor correspondente ao preço público.

Art.  5º Em função  da natureza  ou do  porte  do  evento,  o  Poder  Executivo
poderá, no ato do deferimento do pedido de ocupação, fixar a contraprestação em
percentual  sobre  o  resultado  da  bilheteria,  assegurado,  sempre,  no  mínimo,  o
pagamento do valor fixado em Decreto para o evento.

Art.  6º A  empresa  ou  pessoa  promotora  do  evento  deverá,  em  até  48
(quarenta)  horas  após  sua  realização,  entregar  as  dependências  utilizadas  em
perfeitas  condições  de  uso,  sob  pena  de  aplicação  de  multa  no  valor  que  for
estipulando termo de permissão de uso.

Art.  7º O responsável  pela  promoção do evento  responderá  por  quaisquer
danos  que  forem  causados  às  instalações  e  equipamentos  públicos  por  ele
utilizados durante o período de vigência da permissão de uso.

Art.  8º Toda  a  infraestrutura  necessária  para  o  evento  ficará  por  conta  da
empresa ou pessoa promotora do evento, cabendo ao Poder Executivo, se for o
caso, disponibilizar pessoal para efetuar o abastecimento de água.
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Art.  9º O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  Lei,  no  que  couber,
especialmente  no  que  se  refere  à  classificação  dos  eventos  e  fixação  dos
respectivos  preços  públicos  e  quanto  aos  procedimentos  para  a  reserva  dos
espaços e obrigações decorrentes da ocupação.

Parágrafo  único.  Os  preços  públicos  serão  condizentes  com a  natureza  e
finalidade dos eventos e com os custos de conservação, manutenção e melhoria
dos equipamentos, e serão revisados no todo ou em parte,  anualmente, visando
manter a justa contraprestação pelo uso do parque e seus equipamentos.

Art. 10. Para fins desta Lei, a Gerência Administrativa do Parque fica a cargo
das  Secretarias  Municipais  de  Administração,  de  Agricultura,  de  Obras  e  da
Juventude, sob a supervisão e orientação do Gabinete do Prefeito.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art.  12. Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  Lei
Municipal nº 936/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 28 de dezembro de 2012.

          

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               

               Luciana Soares Raupp

Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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