
Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE 
Casa Joaqu im  Nabuco 

PROJETO DE LEI N° 03/2017
EMENTA: Dispõe sobre disciplinamento da 
utilização do Ginásio de Esporte Municipal 
Alcêdo de Oliveira Lira, e dá outras providências.

Os Vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições 
legais, propõe á apreciação do Plenário o seguinte Projeto de Lei:

Art, 1.° - O Ginásio de esporte ALCÊDO DE OLIVEIRA 
LIRA, bem público de uso especial, será utilizado segundo as normas 
previstas nesta lei, tendo como finalidade principal a destinação para 
práticas desportivas.

§ 1° - O Ginásio de Esportes também poderá ser utilizado para 
sediar atividades que visem os objetivos sociais, educacionais e 
profissionais, como: seminários, palestras, formaturas, audiências publicas, 
convenções, assembléias, fóruns de debate ou similares.

1 2° -  Será assegurada prioridade para a utilização do ginásio, 
para as escolas estaduais e municipais, para a prática de aulas de educação 
física e torneios desportistas.

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Esporte-SME, terá as 
seguintes atribuições:

a) coordenar as atividades esportivas 11a sede do município;

b) incentivar as práticas esportivas entre os nazarenos;

c) organizar torneios e campeonatos de qualquer 
modalidade esportiva;

d) intervir junto ao Poder Executivo, por escrito, para que 
sejam aprovados os projetos que forem elaborados na área 
esportiva.
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An. 3' - _ p r \ a::\amente a Secretaria Municipal
de Esporte-SME. a airmmsrayão aas atividades desenvolvidas no
Ginásio Esporte AI cedo de Oliveira. Lira. inclusive o agendamento de 
horano> para praiicc de es por: es. mcefermdo todos os pedidos que 
disserem respe::o as a::'. idaaes po:er:c:aLmen:e lesivas as instalações do 
ginásio.

Parágrafo único -  Fica %eaado o agendamento e a 
utilização do Ginásio de Esportes Alcêdo de Omeira Lira para realização 
de bailes, festas, shows e apresentação artística cultural e folclórica.

A r t  4 °- A Secretaria Municipal de Esporte-SME elaborará a 
agenda de atividades do Ginásio de Esporte Alcêdo de Oliveira e a afixará 
no atrio da Preteitura e em outros lugares acessíveis ao publico.

Art. 5° - Mediante indicação da Secretaria de Esporte 
Municipal, poderá o Poder Executivo autorizar a utilização dos locais de 
propaganda existentes no ginásio de forma remunerada anualmente.

§ 1° - A Secretaria Municipal de Esporte determinará os 
locais e os limites de tamanho das placas de publicidade que serão 
colocadas no interior e exterior do ginásio.

§ X  - Não será permitida a pintura de paredes ou de qualquer 
outra instalação, devendo a empresa ou pessoa física que estiver fazendo a 
publicidade responsabilizar-se por todos os danos, obrigando-se também, a 
recompor o estado anterior.

A rt 6o - É permitida a cessão do Ginásio de Esporte somente 
para eventos que reúnam no máximo, a quantidade autorizada pelo Corpo 
de Bombeiros de Pernambuco, através de Vistoria em Estabelecimento.

A rt 7° - a utilização do ginásio será remunerada por tarifa 
fixada por lei, mediante Projeto de Lei, a ser encaminhado pelo Poder 
Executivo.

Art. 8° - Os interessados em agendar horários para utilização 
do ginásio deverão procurar a Secretaria Municipal de Esporte, escolhendo
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o d:a e horano. obter : comprovante, de posse do comprovante deverá 
comparecer a Prefeitura Municipal e recolher a tarifa a que se refere o 
artigo anterior. entregando copia do comprovante de pagamento à
Secretaria Municipal de Esporte.

Parágrafo l  aico -  Caso o interessado nâo comprove junto à
Secretaria Municipal de Esporte o recolhimento da tarifa no prazo de dois 
dias cor.:ados a rir::: dc agendamemo. este sera tomado sem efeito.

A n .  lanchonete existente no interior do ginásio poderá
ser explorai.: por particulares mediante permissão de uso de bem público, 
a qual dependera ae kcttaçl: e o julgamento sera baseado na melhor oferta, 
podendo ser fixado % alor mínimo no edital ou convite.

§ 1° - A exploração da Lanchonete ficará sob a fiscalização
do SME;

§ 2° - Não sera permitida a venda de bebidas alcoólicas e de 
cigarro no interior do ginásio:

q 3° - Não será permitida a v enda de qualquer produto em 
vasilhames de vidro, sendo certo que os copos utilizados deverão ser do 
tipo descartável;

Art. 10 -  Os recursos provenientes da aplicação dos dois 
artigos anteriores serão empregados na área de esporte, com prioridade na 
manutenção e aprimoramento do próprio ginásio.

Art. 11 -  E expressamente proibido o ingresso de pessoas nas 
dependências internas e externas do ginásio portando os produtos referidos 
nos Parágrafos 2o e 3o do artigo 9o, devendo qualquer membro da SME 
providenciar sua retirada e, se necessário, acionar a Polícia Militar.

A r t 12 -  A SME poderá, quando houver motivo baseado no 
interesse público, alterar os horários agendados. Caso não seja possível a 
designação de outra data o interessado poderá pleitear, junto à Prefeitura, a 
restituição do valor que tiver sido pago.
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Parágrafo único - Através de Portaria a SME poderá fixar
o horário de funcionamento do ginásio.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, 
em 08 de maio de 2017.
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LEI N° 351/2017
EMENTA: Dispõe sobre disciplinamento da 
utilização do Ginásio de Esporte Municipal 
Alcêdo de Oliveira Lira. e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA -  APROVA:

Art. 1,° - O Ginásio de esporte ALCÊDO DE OLIVEIRA
LIRA, bem público de uso especial, sera utilizado segundo as normas 
previstas nesta lei. tendo como finalidade principal a destinação para 
práticas desportivas.

$ 1° - O Ginásio de Esportes também poderá ser utilizado para 
sediar atividades que visem os objetivos sociais, educacionais e 
profissionais, como: seminários, palestras, formaturas, audiências publicas, 
convenções, assembléias, fóruns de debate ou similares.

$ 2° -  Será assegurada prioridade para a utilização do ginásio, 
para as escolas estaduais e municipais, para a prática de aulas de educação 
física e torneios desportistas.

Art 2° - A Secretaria Municipal de Esporte-SME, terá as 
seguintes atribuições:

a) coordenar as atividades esportivas na sede do município;

b) incentivar as práticas esportivas entre os nazarenos;

c) organizar torneios e campeonatos de qualquer 
modalidade esportiva;

d) intervir junto ao Poder Executivo, por escrito, para que 
sejam aprovados os projetos que forem elaborados na área 
esportiva.
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Art. 3 - Compete privativamente à Secretaria Municipal
de Esporte-SME. a administração das atividades desenvolvidas no 
Ginásio Esporte Alcedo de Oliveira Lira, inclusive o agendamento de 
horários para prática de esportes, indeferindo todos os pedidos que 
disserem respeito as atividades potencialmente lesivas às instalações do 
ginásio.

Parágrafo único -  Fica vedado o agendamento e a 
utilização do Girasio de Esportes Alcêdo de Oliveira Lira para realização 
de bailes, festas, shows e apresentação artística, cultural e folclórica.

Art. 4*- A Secretaria Municipal de Esporte-SME elaborará a 
agenda de atividades do Ginásio de Esporte Alcedo de Oliveira e a afixará 
no átrio da Prefeitura e em outros lugares acessíveis ao público.

Art. 5° - Mediante indicação da Secretaria de Esporte 
Municipal, podera o Poder Executivo autorizar a utilização dos locais de 
propaganda existentes no ginásio de forma remunerada anualmente.

$ 1° - A Secretaria Municipal de Esporte determinará os 
locais e os limites de tamanho das placas de publicidade que serão 
colocadas no interior e exterior do ginásio.

S 2° - Não será permitida a pintura de paredes ou de qualquer 
outra instalação, devendo a empresa ou pessoa física que estiver fazendo a 
publicidade responsabilizar-se por todos os danos, obrigando-se também, a 
recompor o estado anterior.

Art. 6° - É permitida a cessão do Ginásio de Esporte somente 
para eventos que reúnam no máximo, a quantidade autorizada pelo Corpo 
de Bombeiros de Pernambuco, através de Vistoria em Estabelecimento.

Art. 7° - a utilização do ginásio será remunerada por tarifa 
fixada por lei, mediante Projeto de Lei, a ser encaminhado pelo Poder 
Executivo.

Art. 8° - Os interessados em agendar horários para utilização 
do ginásio deverão procurar a Secretaria Municipal de Esporte, escolhendo
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o dia e horário, obter o comprovante, de posse do comprovante deverá 
comparecer à Prefeitura Municipal e recolher a tarifa a que se refere o 
artigo anterior, entregando cópia do comprovante de pagamento à 
Secretaria Municipal de Esporte.

Parágrafo Único -  Caso o interessado não comprove junto à 
Secretaria Municipal de Esporte o recolhimento da tarifa no prazo de dois 
dias contados a partir do agendamento, este será tomado sem efeito.

Art. 9° - A lanchonete existente no interior do ginásio poderá 
ser explorado por particulares, mediante permissão de uso de bem público, 
a qual dependerá de licitação e o julgamento será baseado na melhor oferta, 
podendo ser fixado valor mínimo no edital ou convite.

§ 1° - A exploração da Lanchonete ficará sob a fiscalização
do SME;

i 21 - Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e de 
cigarro no interior do ginásio;

l i !  - Não será permitida a venda de qualquer produto em 
vasilhames de vidro, sendo certo que os copos utilizados deverão ser do 
tipo descartável;

Art. 10 -  Os recursos provenientes da aplicação dos dois 
artigos anteriores serão empregados na área de esporte, com prioridade na 
manutenção e aprimoramento do próprio ginásio.

Art. 11 -  E expressamente proibido o ingresso de pessoas nas 
dependências internas e externas do ginásio portando os produtos referidos 
nos Parágrafos 2o e 3o do artigo 9o, devendo qualquer membro da SME 
providenciar sua retirada e, se necessário, acionar a Polícia Militar.

Art. 12 -  A SME poderá, quando houver motivo baseado no 
interesse público, alterar os horários agendados. Caso não seja possível a 
designação de outra data o interessado poderá pleitear, junto à Prefeitura, a 
restituição do valor que tiver sido pago.
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Art. 13 -  Os casos omissos nesta lei serão apreciados 
privativamente pela SME, através de Portarias, que deverão ser observadas 
por todos.

Parágrafo único - Através de Portaria a SME poderá fixar
o horário de funcionamento do ginásio.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da 
Mata, em 30 de Maio de 2017.
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