
 

 

 

      LEI Nº 491/2009 

                                                     A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º- Fica alterada a redação do artigo 3º, da Lei nº 098/99, de 16/11/99, que passará a 

ser a seguinte:  

               “Art. 3º- A concessão de uso será anual e distribuída por metro quadrado, com 

valor fixo de 25 URMs (Unidades de Referência Municipal) ou unidade 

fiscal que a venha substituir, conforme a localização do espaço a ser 

ocupado para a veiculação da publicidade”. 

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Em Rio Azul, 01 de julho  de 2009. 

                                                                 (a)-  Vicente Solda                        

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      LEI Nº 492/2009 

      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder direito de uso de 

espaço físico anexo do Ginásio Municipal de Esportes Prefeito Albino Ianoski – 

Cancha de Bocha -, nesta cidade de Rio Azul, Estado do Paraná, para a veiculação 

de publicidade de pessoas físicas ou jurídicas, sob forma de patrocínio às 

atividades esportivas praticadas na cancha de bocha. 

§ Único- Fica absolutamente proibida a veiculação de bebidas alcoólicas, cigarros e de 

publicidade que caracterize promoção de ordem política. 

Art. 2º- A cessão será remunerada e pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada se 

houver interesse entre as partes. 

Art. 3º- Aos interessados será oferecida a cessão de uso distribuída por m² (metro 

quadrado), cada qual no valor fixo e anual de 25 (vinte e cinco) URM’s (Unidade de 

Referência Municipal) ou unidade fiscal que a venha substituir, devendo a forma 

de pagamento constar do contrato. 

Art. 4º- Os recursos obtidos na execução do contrato serão depositados em conta 

específica da Prefeitura Municipal de Rio Azul, movimentados pelo Chefe do Poder 

Executivo em conjunto com o Secretário Municipal de Esportes e aplicados 

exclusivamente para manutenção e reforma da cancha de bocha. 

Art. 5º- Ao adquirente do direito de uso do espaço externo da Cancha de Bocha será 

oferecida a possibilidade de veiculação de publicidade em placas de material que 

não ofereçam risco aos frequentadores, devendo, quando no solo, serem de no 

máximo 70 (setenta) centímetros de altura, e em forma de pintura, em local 

previamente determinado. 

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Em Rio Azul, 01 de julho de 2009. 

             (a)-   Vicente Solda 

                   Prefeito Municipal  

 

 

 



 

 

 

 


