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PROJETO DE LEI Nº 018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018. 

Estabelece regras sobre a permissão 

de uso de bens públicos para 

eventos em geral, como especifica. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

A P R O V A: 

Art. 1° A permissão de uso de bens e dependências pertencentes 

ao patrimônio público, para a realização de eventos em geral, será sempre em 

caráter excepcional e fica subordinada ao cumprimento dos requisitos seguintes: 

I – requerimento  à Chefia do Executivo devidamente 

protocolizado no Setor de Expediente da Administração com exposição clara do 

pleito para a expedição do respectivo alvará; 

II – Certidão Negativa de Débitos; 

III – Cópia do Contrato Social, ou Estatuto, ou Ata de Posse da 

Diretoria, ou Declaração de Firma Individual ou Inscrição como Autônomo do 

promotor do evento; 

IV – Cópias do CNPJ ou CPF e RG do promotor do evento; 

V – Alvará específico do Corpo de Bombeiros, exigível segundo 

a finalidade do evento; 

VI – Taxa de Atos de Vigilância Sanitária Municipal, quando 

for o caso; 

VII – Declaração de responsabilidade civil e criminal relativas 

ao evento; 

VIII – Recolhimento prévio de caução a qual fica estabelecida 

no valor equivalente a 500 (quinhentas) UFMs quando se tratar de evento com 

fim lucrativo; 

IX – Comprovante de recolhimento da tarifa pertinente a qual é 

fixada no valor de 200 (duzentas) UFMs, dispensada essa tarifa quando se tratar 

de evento beneficente ou reunião familiar. 

 

Art. 2° A expedição do alvará do Município dependerá de 

comprovante de que unidades médica e policial permanecerão no local durante o 

período dessa atividade. 
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PROJETO DE LEI Nº 018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA 

Prefeito Municipal em exercício 
 


