
 LEI MUNICIPAL N° 2441, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER O USO

DE  ESPAÇOS  PÚBLICOS  PARA  A  FIXAÇÃO  DE

PROPAGANDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

      PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

     FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de espaços públicos junto ao Ginásio
Municipal de Esportes, para fixação de propagandas, em razão do interesse público e do bem-estar
da população. 

§1º A concessão a que se refere o "caput" será distribuída da seguinte maneira:

I – 10 espaços do lado direto, medindo 2mx1,60m cada;

II – 02 espaços do lado direito, medindo 2,5m x 1,60m cada;

III – 02 espaços do lado direito, medindo 1,95m x 1,60m cada;

IV – 01 espaço do lado direito, medindo 1,70m x 1,60m cada;

V – 15 espaços do lado esquerdo, medindo 2m x 1,60m cada;

VI – 01 espaço do lado esquerdo, medindo 1,95m x 1,60m cada.

§2º Ficam proibidas mensagens publicitárias que façam propaganda de pornografia,  fumo,
jogos de azar e propaganda política.

Art. 2º A concessão de que trata esta Lei será outorgada pelo prazo de 02 (dois) anos.

Art. 3º A concessão ora tratada será regida e embasada, no que couber, pela Lei Federal nº



8.666 de 21 de junho de 1993,  com suas alterações posteriores,  pelo edital  de licitação e pelas
cláusulas contratuais a serem firmadas. 

Art. 4º Os procedimentos e condições a serem estabelecidos para a concessão do espaço
público de que trata esta lei, serão definidos mediante contrato entre o Poder Público e a vencedora
do certame licitatório. 

Art.  5º A  fiscalização  quanto  a  correta  aplicação  desta  lei  será  realizada  pelo  Poder
Executivo Municipal e pelo Conselho Municipal de Desporto (CMD).

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos dezesseis dias do mês de março de 2022.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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