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Lei nº 1511/2019  de 20/11/2019 

 
“DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO 
CENTRO DE EVENTOS DE CRISTAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 
                Enfª Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o artigo 54, inciso 
IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

             Art. 1º - A utilização por instituições, empresas ou pessoas físicas das 
dependências do Centro de Eventos obedecerá ao disposto nesta lei. 

             Art. 2º - A utilização de que trata o artigo 1º fica condicionada à conveniência e 
oportunidade, levando-se em conta aspectos de disponibilidade e segurança.  

            Art. 3º - A utilização do Centro de Eventos para exposições, festas ou outros 
eventos similares será remunerada mediante cobrança de preço público, previstas no 
art. 7º desta Lei.  

            Art. 4º- Qualquer interessado em utilizar o Centro de Eventos deverá requerê-lo 
com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, por escrito, à Secretaria Municipal 
de Turismo, Esportes, Cultura e Juventude.  

                  §1º - Deferido o pedido pela Prefeita Municipal, o interessado será convocado 
a firmar contrato ou termo de permissão de uso, recolhendo, no prazo de 02 (dois) 
dias, o valor correspondente fixado.  

                 §2º - O requerente da utilização do Centro de Eventos será responsável pelo 
prévio recolhimento dos encargos legais para realização do seu evento, os quais 
deverão ser comprovados previamente a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, 
Cultura e Juventude.  

                 §3º- O requerimento para uso do Centro de Eventos antes do deferimento e 
do prévio recolhimento do preço para uso não gera ao requerente direito a uso e 
divulgação de evento no local. 

              Art. 5º- O interessado requerente deverá devolver o local até as 10 (dez) horas 
da manhã do dia seguinte ao da realização do evento. O prazo poderá ser prorrogado, 
por mais 06 (seis) horas, se houver disponibilidade do local, mediante o pagamento.  

                 § 1º- No ato do recebimento o local será vistoriado e recebido por servidor 
responsável o qual certificará a situação do bem devolvido.  

                § 2º- Caso o imóvel não esteja em condições adequadas de limpeza ou, houver 
qualquer dano/avaria no bem público, será efetuado levantamento do local com 
detalhamento da situação, com encaminhamento do relatório a Assessoria Jurídica do 
Município para aplicação de eventual multa ou ressarcimento do erário. 
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              Art. 6º- A empresa ou pessoa promotora do evento é responsável por quaisquer 
danos que, por ocasião da sua realização, forem causados às instalações e 
equipamentos públicos utilizados. 

             Art. 7º - A utilização por particulares, instituições ou empresas do Centro de 
Eventos do Município, fica submetida ao recolhimento de preço público, conforme 
tabela abaixo: 

EVENTO VALOR DE REFERÊNCIA 
Alugueis por empresas locais, em atividade 
comprovada  no município há mais de 02 anos 

333 VRM   

Alugueis para Bailes, shows, domingueiras, e festas 891 VRM  
Alugueis para Casamentos, aniversários, batizados e 
festas sem cobrança de ingresso  

168 VRM 

Entidades e Instituições sociais sem fins lucrativos, 
com Declaração de utilidade pública Municipal  

66 VRM  

 
                 § 1º- o valor para uso compreende o período de 24 (vinte e quatro) horas. 
Havendo necessidade de prorrogação da entrega do bem e disponibilidade de horário, 
mediante requerimento, o prazo poderá ser prorrogado, sendo calculado o valor 
equivalente a ¼ ao preço fixado para o uso, a cada 06 (seis) horas. 

           § 2º- As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente 

em contas especiais, denominado Fundo Municipal, sendo Fundo Municipal de Cultura 

50% e Fundo Municipal do Turismo 50%.  

              Art. 8º- Serão isentos do pagamento os Órgãos da Administração Pública Direta 
Federal, Estadual e Municipal. 

               Art. 9º: Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 
20 de novembro de 2019. 

 
 

Enf.ª Fábia Richter, 
Prefeita Municipal. 

 
 
 
 

Registre-se e publique-se 

Silvana Carvalho Moreira 
Secretária da Administração 
e Recursos Humanos 

 
 


