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LEI N° 450/2019

"ALTERA A LEI MUNICIPAL N®

225/2013, QUE DISCIPLINA O
INCISO VII, ART. 14 DA LEI
MUNICIPAL N° 182/2013, QUE CRIA
O  FUNDO MUNICIPAL DE

ESPORTE."

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. T" O art. l'', da Lei Municipal 225/2013, passa a ter a seguinte redação:

"Art. r Os espaços físicos esportivos do município
(XAVIERZÃO, AMIGÃO e ESTÁDIO MUNICIPAL
RAUZÃO) somente poderão ser utilizados por terceiros
mediante locação, após observar as normas em vigor,
obedecendo aos seguintes valores:

I - Para Festas de casamento, aniversário, batizado e outras que
conter o mesmo contexto, 5 UFR (Unidade Fiscal de Referência
do Estado da Paraíba) do mês em vigor;

II - Para Festa que contenha bilheteria, 10 UFR (Unidade Fiscal
de Referência do Estado da Paraíba) do mês em vigor;

§ 1 ° O espaço físico deverá ser vistoriado por representante da
SET e pelo Promotor de Eventos no ato da entrega do prédio, e
se houver algum dano ao patrimônio público, após o evento, o
promotor do evento ficará responsabilizado de reparar
independentemente da taxa normal".

Art. 2° - O art. 2°, da Lei Municipal n° 225/2013, passa a ter a seguinte redação:
V

"Art. 2° A taxa citada no Artigo anterior será paga mediante
boleto extraído no SETOR DE TRIBUTOS, no período de até
72 (setenta e duas) horas após reservado o prédio escolhido pelo



Promotor do evento, sendo estornada a TAXA no prazo de até
72 (setenta e duas) horas ao promotor do evento, em caso de
CANCELAMENTO por força maior.

§ 1° Todo recurso adquirido pela Locação dos espaços físicos
serão destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES.

§ T Ficará isento do pagamento da taxa prevista neste caput
qualquer evento esportivo realizado neste Município, desde que
autorizado previamente pela SET, mediante TAC (TERMOS
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA), envolvendo
representante da SET e do Promotor do Evento Esportivo".

Art 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4® - Revogam-se as disposições em contrário.

Belém, 24 de abril de 2019.
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