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Projeto de Lei  Nº 076,   Em 17 de agosto de 2018. 
                      

Revoga a Lei Municipal nº 3.373, de 18.06.2010, 
e estabelece normas sobre a utilização dos 
ginásios de esportes do município,   galpão 
restaurante e espaços abertos do Parque de 
Exposições Prefeito Marci Luiz Nardi- Parque da 
FEJÃO, e dá outras providências.  

 
Art. 1º.  Revoga a Lei Municipal nº 3.373, de 18.06.2010 e estabelece normas 
sobre a utilização dos ginásios de esportes do município,  galpão restaurante e 
espaços abertos do Parque de Exposições Prefeito Marci Luiz Nardi- Parque da 
FEJÃO e dá outras providências 
Art.2º. A ocupação por pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem 
fins econômicos, das dependências dos ginásios de esportes do município e sob a 
gestão da Administração Municipal, da quadra sintética do Complexo Comune di 
Cornedo Vicentino e do galpão restaurante e espaços abertos do Parque de 
Exposições Prefeito Marci Luiz Nardi - Parque da FEJÃO - obedecerá ao disposto 
nesta Lei, excetuando-se os ginásios definidos como pertencentes a comunidades 
religiosas e ou associações comunitárias de natureza privada. 
Art. 3º. A ocupação dos espaços públicos referidos no artigo primeiro fica 
condicionada à conveniência e oportunidade, levando-se em conta aspectos de 
finalidade, disponibilidade e segurança. 
Art. 4º. A ocupação para eventos esportivos, artísticos, sociais, culturais e outros 
com ou sem a cobrança de ingressos ou inscrições, será remunerada mediante a 
cobrança de preço público a ser fixado por Decreto. 
§ 1º A cobrança do preço público para a ocupação dos espaços abertos do Parque 
de Exposições Prefeito Marci Luiz Nardi- Parque da FEJÃO não se aplica quando o 
uso pela população tenha a finalidade de mero lazer e recreio não organizado sob 
a forma de promoções ou eventos. 
§ 2º Também excetua-se do disposto no caput deste artigo a ocupação das 
dependências do Parque de Exposições Prefeito Marci Luis Nardi- Parque da 
FEJÃO- e seus espaços abertos para eventos promovidos por pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins econômicos, sempre que a receita for destinada às 
atividades fins da entidade ou para campanhas beneficentes promovidas ou 
patrocinadas pelo Poder Público Municipal. 
§ 3º No que tange ao uso das quadras e ginásios de que trata esta Lei para a 
prática esportiva por particulares, os organizadores deverão formalizar prévio 
requerimento dirigido à Administração Municipal e recolher na Tesouraria do 
Município o preço público correspondente ao número de horas a ser utilizado, 
devendo o pagamento ser comprovado no local antes do início da prática esportiva, 
mediante apresentação do respectivo recibo, ou outro documento similar a ser 
definido por Decreto, ao responsável pela manutenção da quadra e/ou ginásio.". 



 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
Rua General Osório, 200 – Fone/Fax: (51)742.1098 – CEP 96900-000 – SOBRADINHO – RS. 

CGC 87.592.861/0001-94 – E-mail: prefsobradinho@viavale.com.br 

 

Art. 5º. Os interessados em utilizar os próprios públicos de que trata esta Lei 
deverão requerê-lo antecipadamente no prazo mínimo de 30 (trinta) dias e por 
escrito ao chefe do Poder Público Municipal, que em combinação com a Secretaria 
Municipal da Indústria, Comércio e Serviços e/ou a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Turismo e Desporto, analisará o pleito. 
Parágrafo Único. Deferido o pedido, o interessado será convocado a firmar 
contrato ou termo de permissão, bem como assinara termo de responsabilidade 
elaborado previamente pelo departamento jurídico, recolhendo, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis antes do evento, o valor correspondente na Tesouraria do 
município. 
Art. 6º. Será de inteira responsabilidade do promotor (a) do evento, a obtenção de 
licença do ECAD para utilização de obras intelectuais e artísticas na apresentação 
pública, bem como, o recolhimento dos valores alusivos a direitos autorais. 
§1º. A autorização e o recolhimento de que trata este artigo deverão ser 
apresentados ao setor competente do Município com um dia de antecedência ao 
do espetáculo, sob pena de suspensão ou cassação da permissão de uso. 
§2º. É também de inteira responsabilidade do promotor (a) do evento, adotar as 
medidas de prevenção contra incêndio, na forma que a lei exigir, podendo a 
municipalidade rescindir o contrato ou termo de permissão caso o mesmo não seja 
apresentado em até 02 (dois) dias antes do evento.  
Art. 7º. O promotor (a) do evento deverá entregar as dependências dos ginásios, 
galpão restaurante e respectivas adjacências bem como espaços abertos do 
parque de exposição Marci Luiz Nardi – Parque da FEJÃO, em perfeitas condições 
de uso, sob pena de aplicação de multa no valor de 02 (duas) até 100 (cem) UPM - 
Unidade Padrão do Município.. 
Art. 8º.  A pessoa promotora do evento fica responsável por quaisquer danos que, 
por ocasião de sua realização, ocorrer nas instalações, equipamentos públicos 
utilizados e a terceiros. 
Art. 9º. Compete à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços e/ou 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura Turismo e Desporto, vistoriar e fiscalizar 
os ginásios e quadras municipais, galpão restaurante e os espaços abertos do 
Parque de Exposições Prefeito Marci Luiz Nardi- Parque da FEJÃO, durante e após 
os eventos, com poderes para determinar a suspensão imediata das atividades, se 
constatado qualquer tipo de irregularidade durante o período de cedência e 
utilização dos próprios públicos. 
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, através de Decreto, 
especialmente no que se refere à classificação dos eventos e fixação dos 
respectivos preços públicos e ainda, quanto aos procedimentos para a reserva dos 
espaços e obrigações decorrentes da ocupação. 
Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados em valores condizentes com a 
natureza e finalidade dos eventos e com os custos de conservação, manutenção e 
melhoria dos equipamentos, tendo sempre como base a UPM - Unidade Padrão do 
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Município, no todo, multiplicada ou em parte, visando manter a justa 
contraprestação pelo uso dos bens e imóveis do município. 
Art. 11. “Acrescenta à Lei n.° 742, de 26.02.1976, o artigo 23-A, conforme segue. 
Art. 23-A. A ocupação por pessoas físicas e jurídicas de direito privado com ou sem 
fins lucrativos, de próprios públicos depende de licença concedida pelo Poder 
Público, nos termos de lei específica. 
Parágrafo Único: A inobservância das disposições previstas na lei referida no 
caput deste artigo constitui infração e sujeita o infrator às penalidades previstas 
nesta lei.” 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 3.373, de 18.06.2010. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
17 dias do mês de agosto de 2018. 

 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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Of. 321-SMA/2018   Sobradinho, 17 de agosto de 2018. 
 
 
 
Ilmo.Sr. 
Ver. Valdecir Adriano Bilhan 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Sobradinho - RS 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 076/2018 que revoga a Lei Municipal nº 3.373, de 
18.06.2010, e estabelece normas sobre a utilização dos ginásios de esportes do 
município,   galpão restaurante e espaços abertos do Parque da FEJÃO e dá 
outras providências. 

Este Projeto de Lei visa atualizar as normas para  
utilização dos referidos locais, haja vista, as freqüentes solicitações pelas mais 
diversas entidades que realizam nestes espaços seus eventos e promoções, entre 
estas, muitas com fins lucrativos.   

A regulamentação que trata este Projeto de Lei 
proporcionará a Administração Municipal um melhor controle do que ocorre nestes 
espaços e, também, racionalizará suas utilizações. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 


