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Setor de Licitações e Co

"INSTITUI TAXAS DE LICENÇA PARA
UTILIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO
"CARLOS FERNANDES PICOLOTTO", E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, do
Município de São José das Missões, Estado do Rio Grande do SuIIRS, no uso de
suas atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no
artigo n° 65, Inciso IV, da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1°- Ficam instituídas na forma da Lei Municipal n° 040/1993 que
estabeleceu o Código Tributário Municipal, as seguintes taxas para utilização das
dependências do Ginásio Poli esportivo "Carlos Fernandes Picolotto", conforme
segue:

I - Da quadra esportiva pelo período de uma hora de uso o valor de
R$ 20,00 (vinte reais).

U - Das dependências internas do Ginásio, para realização de
eventos, considerando uma diária de uso, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ill - Taxa de manutenção (para utilização por entidades filantrópicas,
igrejas, associações comunitárias, escola estadual e para realização de eventos
culturais), o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

§ 1° - No caso da taxa instituída pelo inciso Ill, se o usuário optar por
limpar o local no primeiro dia após a realização do evento pagará somente o valor
de R$ 100,00 (cem reais).

§ 2° - As taxas instituídas por esta Lei deverão ser recolhidas
previamente à utilização das dependências, junto à Tesouraria do MU.ruerpro--e
conta específica do Município.

§ 3° - A correção destas taxas dar-se-á pelo índice ofici I
pelo Município, em sua legislação tributaria, anualmente atr és
Municipal.
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Art. 2° - É sujeito passivo das taxas previstas no Artigo anterior, todo
aquele que requerer e for autorizado por pessoa designada pelo Poder Executivo
Municipal a utilizar as dependências do Ginásio Poliesportivo.

Art. 3° - Fica proibida a autorização para a utilização das
dependências que consta no Artigo 10 desta Lei, com objetivo de exploração
econômica, a pessoas fisicas e jurídicas com fins lucrativos ou com objetivos
particulares (como festas de aniversários, bailes ou recepção de casamento).

Art. 4° - Não incidirá a cobrança de taxas, a utilização da Quadra do
Ginásio Poli esportivo, autorizado pelo Executivo Municipal, para realização de
projetos ou eventos esportivos organizados por estabelecimentos educacionais
com sede no município.

Art. 5° - Eventos organizados por entidades sem fins lucrativos, com
participação do Município, ficam, também, isentos do recolhimento das taxas
instituídas por esta Lei.

Art. 6° - Além do recolhimento das taxas previstas nesta Lei, devera
o usuário firmar termo de responsabilidade, no qual constarão as condições para
uso do bem público.

Parágrafo Único - Eventuais danos causados pela má utilização das
dependências do Ginásio Poli esportivo, obrigara o usuário ao ressarcimento do
dano causado.

Art. 7° - A presente Lei entrara em vigor na data de sua publicação.
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