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LEI N.º 1.627/2022. 
DE 03 DE OUTUBRO DE 2022. 

Súmula: "Isenta taxas de locação de ambientes 
para eventos que sejam de posse da prefeitura 
municipal de Fazenda Rio Grande, para o uso das 
Associações municipais sem fins lucrativos e 
Diretorias dos times de futebol que compõem o 
calendário do Futebol Amador série A, B e C, 
Superliga, Juniores e Veteranos 
no Futebol Masculino e Superliga no Futsal 
Feminino pelo menos uma vez ao ano dá outras 
providências". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PRESIDENTE DESTA CASA, promulgo a seguinte LEI: 

Art. 1 º Ficam isentas as taxas de locação de ambientes para eventos que sejam 
de posse da prefeitura municipal de Fazenda Rio Grande, para o uso das 
associações municipais sem fins lucrativos e Diretorias dos times de futebol que 
compõem o calendário do Futebol Amador série A, B e C, Superliga, Juniores e 
Veteranos no Futebol Masculino e Superliga no Futsal Feminino pelo menos uma 
vez ao ano. 

Art. 2º Terão isenção da taxa de locação de ambientes para eventos as 
Associações sem fins lucrativos e Diretorias de futebol que: 

1 - A Equipe, Clube ou Associação esteja regularmente inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

li - Apresentar certidões negativas tributárias e demais documentos de 
regularidade da empresa. 

Art. 3º Para fazer uso das alocações, deverá haver a solicitação prévia da
0 
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entidade que deseja fazer o uso do local com um breve descritivo do evento. 

Art. 4º O evento proposto não deve conflitar com agenda previamente marcada 
para o local que for solicitado. 

Art. 5º Em eventos de confraternização fica vedado o uso de qualquer tipo de 
produto ou entorpecente que não seja legalizado para consumo ou seja proibido 
por legislação federal, estadual ou municipal. 

Art. 6° A limpeza do local, e eventuais danos ao patrimônio serão de inteira 
responsabilidade do solicitante do local (Associação ou Diretoria de Club de 
Futebol), que poderá ser punido com multa e reposição patrimonial ao município 
de Fazenda Rio Grande. 

R . Fa r id Stephens, 179 - P i oneiros, CEP 83833 - 008 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: (41) 3627 - 1664 
e - mail: contato@fa zendari o grande . pr . Jeg . br 



CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/ PR 

Art. 7° A Secretaria e o poder executivo municipal ficarão responsáveis por 
executar as fiscalizações e agendamentos dos eventos. 

Ar!. 8° Esta Lei entra em vigor na dai~ publicação. / 

/ F enda Rio Gra de, 08 outub~ de 2022 . 
.I 

Alexa étre Tram n, ~wxena 
Presi ent VV v l 
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Lei de autoria do Vereador Enfermeiro/Zé Carlos. 
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