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PROJETO DE LEI N° 010/2018 

 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 

 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
REALIZAR CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS MEDIANTE OUTORGA ONEROSA, NO 
PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS LÍDIO DA 
SILVEIRA PEIXOTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.” 

 

Darci José Lima da Rosa, 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 
concessão de uso de espaços públicos existentes no Parque Municipal de 
Eventos Lídio da Silveira Peixoto. 

§ 1º A concessão de que trata o caput deste artigo será a título 
oneroso, precedida de processo licitatório e por prazo determinado. 

§ 2º Os espaços concedidos têm por finalidade o culto das tradições 
gaúchas, não sendo permitida a exploração comercial. 

§ 3º Cada espaço concedido poderá ter um ou mais 
concessionários, sendo um principal, que será responsável pelo espaço e 
pagamento do preço público. 

§ 4º Cada espaço deverá contar com ao menos um concessionário, 
ou dependente deste, registrado no MTG – Movimento Tradicionalista 
Gaúcho, o que terá que ser comprovado na oportunidade da assinatura do 
contrato de concessão, por meio da apresentação da CIT – Carteira de 
Identidade Tradicionalista, emitida pelo MTG. 

§ 5º Findo o prazo das concessões, todas as edificações reverterão 
em benefício do Município, sem que caiba qualquer ressarcimento. 
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Art. 2º A utilização dos espaços públicos será efetivada através de 
contrato de concessão de uso de área pública, que será outorgada pelo Poder 
Executivo, mediante instrumento próprio. 

Art. 3º As edificações deverão obedecer ao padrão fixado pelo 
Poder Executivo, nos moldes do Projeto e Memorial Descritivo, definidos pelo 
setor competente e indicados no edital de licitação. 

Parágrafo único. Não será permitida construção fora dos padrões 
definidos pelo Poder Executivo, bem como, não será possível a ampliação ou 
alteração das características, exceto em razão de necessidade que busque 
atender a segurança dos usuários, mediante a apresentação de projeto e 
aprovação prévia dos órgãos competentes. 

Art. 4º A concessão de uso de que trata o art. 2.º desta Lei, será 
realizada pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da assinatura do referido 
contrato de concessão. 

Art. 5° É permitida a transferência, a título sucessório, apenas aos 
herdeiros legais ou testamentários, assegurada tão somente durante o prazo 
de vigência da concessão. 

Art. 6º A utilização do espaço público deverá ser regulamentada 
pelo Poder Executivo Municipal mediante a cobrança de preço público, fixado 
em URT’s (Unidade de Referência Tributária). 

Art. 7º Extinta a concessão, por quaisquer dos meios previstos em 
lei, instrumento de concessão ou no edital de licitação, retornam ao Poder 
Público Concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário através do contrato. 

Art. 8º Os pontos serão numerados em ordem crescente, no sentido 
Oeste-Leste. 

Art. 9º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a 
regularização da situação consolidada, das concessões de uso de espaços 
públicos, já edificados, no Parque Municipal de Eventos Lídio da Silveira 
Peixoto. 

Parágrafo único. Para as situações consolidadas de ocupação 
existentes até a data de promulgação da presente Lei, fica automaticamente 
concedido o uso dos espaços pelo prezo previsto no art. 4˚, mediante o 
cumprimento dos requisitos previstos nessa Lei. 

Art. 10. As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei, 
correrão à conta do orçamento vigente. 

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei mediante 
Decreto, inclusive para definição precisa de localização de cada espaço 
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público concedido, padronizações e demais questões relevantes para o bom 
funcionamento. 

Art. 12. Revogadas as disposições em contrário. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 24 de agosto de 2018. 

 

 

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE 
Vereadora do MDB 

 
 

OSCAR WEBER BERLITZ 
Vereador do MDB 

 
 

RAFAEL SCHÖNARDIE SCHMIDT 
Vereador do MDB 

 
 

JOÃO CARLOS SOARES 
Vereador do Progressistas 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem como finalidade autorizar a concessão de 
espaços públicos, mediante outorga onerosa, no Parque Municipal de Eventos Lídio 
da Silveira Peixoto, buscando incentivar o culto das tradições gaúchas, além de 
garantir uma fonte de recursos para a manutenção do mesmo. Este projeto também 
prevê a regularização da situação consolidada, das concessões de uso de espaços 
públicos, já edificados. 

O parque é destinado principalmente a eventos tradicionalistas, como 
rodeio, festas campeiras e campeonatos de tiro de laço, atraindo muitas pessoas 
ligadas ao MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), a fim de assistir e participar 
das provas campeiras, apresentações artísticas, culturais e folclóricas, por este 
motivo o presente Projeto de Lei, prevê a exigência de registro no MTG, o que 
somente é permitido a quem é associado a um CTG (Centro de Tradições Gaúchas). 

  É costume no Rio Grande do Sul, a construção de acampamentos com 
costaneiras, em diversos parques espalhados por nosso estado, alguns em parques 
no centro de grandes cidades e que possuem ocupação intensa durante o ano, são 
provisórios, e em outros mais afastados ou destinados predominantemente a eventos 
tradicionalistas, são permanentes. 

Também é importante a regularização da situação consolidada, visto que o 
interesse da ocupação dos espaços partiu da administração municipal, numa época 
em que havia depredações e furtos frequentes no Parque Municipal de Eventos, 
chegando ao ponto de ocorrer o furto da rede elétrica, o que causou grande prejuízo 
ao Município, e levou a esta medida, pois a administração municipal pretendeu 
ocupar o parque para inibir a ação dos vândalos e ladrões.  

Outros fatores determinantes foram a segurança e estética, considerando 
o grande número de acampamentos improvisados, com taquaras, lonas, 
compensados, placas de propaganda e telhas de zinco nos eventos daquela época.  

Devemos ainda considerar o investimento realizado pelas pessoas que 
construíram as edificações, sob autorização e fiscalização do município, ainda que 
informal, que demarcou os espaços e exigiu padrão mínimo, sendo paredes de 
costaneira, mureta de tijolos e telhas de fibrocimento ou barro e instalação elétrica 
com disjuntor de segurança.  

Sendo assim, este Projeto de Lei pretende proporcionar ao Município uma 
forma de aumentar a participação do público tradicionalista nos eventos realizados 
no Parque Municipal, evitar acampamentos improvisados e inseguros, criar uma 
fonte de recursos para a manutenção do parque e ainda regularizar uma situação 
consolidada.  

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este Projeto 
de Lei. 

Glorinha, 24 de agosto de 2018. 
 


