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LEI COMPLEMENTAR N.º 013, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 

 

Acrescenta o Art. 85-A, à Lei Complementar nº. 

07/2008 e regulamenta a promoção e realização de 

eventos no Município de Renascença. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 85-A. A solicitação para a emissão da Autorização para o Uso de Equipamentos 

Sonoros em espaços públicos ou privados, para a realização de shows, concentrações 

públicas, consideradas as apresentações, os espetáculos e/ou apresentações esportivas e de 

lazer, os bailes, festivais, parques de diversões, espetáculos culturais, torneios, campeonatos, 

congressos, palestras, exposições, feiras promocionais, seminários, reuniões 

promocionais/comerciais/técnicas ou científicas e outros encontros e apresentações similares, 

deverá ser feita no setor de Tributação junto à Prefeitura Municipal de Renascença e seguirá o 

trâmite previsto na legislação atinente, devendo ser instruída, de acordo com cada caso, pelos 

seguintes documentos:  

 

I - autorização de Uso de Logradouro Público, emitida pelo Departamento de Tributação 

e Fiscalização, com a anuência do Chefe do Poder Executivo, no caso de praças e demais 

logradouros públicos e comprovação do pagamento pelo uso do espaço;  

II - autorização para Uso de Unidade de Conservação, emitida pela Secretaria Municipal 

de Agropecuária e Meio Ambiente, no caso de parques e bosques Municipais e comprovação 

do pagamento pelo uso do espaço;  

III – cópia do contrato de locação de ambulância e contratação de serviços médicos e 

equipe de apoio, na quantidade condizente com o público, quando a estimativa de público for 

superior a 500 pessoas ou o evento exigir; 

IV - comprovante de solicitação de energia elétrica à Concessionária específica, com a 

apresentação do responsável técnico e anotação de responsabilidade técnica, no caso de não 

possuir geração própria, conta de energia elétrica própria ou estrutura provisória; 

V - comprovante de locação de sanitários químicos, em quantidade compatível com o 

público estimado, quando a estimativa de público for superior a 500 pessoas ou o evento; 

VI - contrato de locação do espaço particular onde será realizado o evento. 

VII – Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, com a informação da capacidade de 

lotação quando se tratar de edificação fechada ou a céu aberto, mas com área delimitada por 

tapumes, alambrados ou assemelhados; 

VIII - cópias autenticadas do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF – e Cédula de 

Identidade (RG) do responsável pelo evento; 

IX - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA –, do profissional responsável pelo projeto 

estrutural, elétrico e demais projetos necessários, em casos específicos que o setor competente 

achar necessário para segurança do evento; 

X - Licença da Vara da Infância e da Juventude, quando for o caso;  

XI – Laudo de Vistoria do serviço de Vigilância Sanitária; 
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XII - ofício de solicitação, informando o número de freqüentadores, estimativa de 

público, o motivo do evento, o tipo de equipamentos a serem utilizados, as datas de 

montagem e retirada de equipamentos, a data do evento propriamente dito, nome, endereço e 

forma de contato do responsável pelo evento, os horários previstos e a planta com a 

localização dos equipamentos a serem utilizados para o evento (palco, caixas de som, dentre 

outros), quando a estimativa de público for superior a 500 pessoas, ou o evento exigir; 

XIII - autorização da Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Estadual, de acordo com o 

local solicitado para uso; 

XIV - apólice de seguro ou semelhante contra danos ocasionados no patrimônio público 

e particular, em casos específicos que o setor competente achar necessário; 

XV - contrato firmado com empresa de segurança particular em eventos com previsão 

de participação de mais de 500 (quinhentas) pessoas, de empresa regularmente autorizada 

pelo Departamento de Polícia Federal, o que será comprovado através de certidão emitida 

pelo referido órgão policial, bem como a relação com o nome dos agentes de segurança que 

irão atuar no evento, com cópia da Carteira Nacional de Vigilante de cada um.  

 

§ 1º. O valor pelo uso do espaço público, mencionado nos incisos I e II, será baseado no 

Valor Básico de Referência – VBR e determinado de acordo com o seguinte: 

 

Porte do evento Valor em VBR 

Público estimado de até 300 pessoas, em locais fechados (ex.: 

formaturas, casamentos, bailes, festas, etc.) 

1 

Público estimado maior que 300 pessoas e menor que 500 pessoas, 

independentemente do local. 

1,5 

Público estimado maior que 500 e menor que 2.000 pessoas, 

independentemente do local. 

2 

Público estimado maior que 2.000 pessoas, independentemente do 

local. 

4 

 

§ 2º. O valor pelo uso do espaço privado será baseado no Valor Básico de Referência – 

VBR e determinado de acordo com o seguinte: 

 

Porte do evento Valor em VBR 

Público estimado de até 300 pessoas, em locais fechados (ex.: 

formaturas, casamentos, bailes, festas, etc.) 

0,5 

Público estimado maior que 300 pessoas e menor que 500 pessoas, 

independentemente do local. 

1 

Público estimado maior que 500 e menor que 2.000 pessoas, 

independentemente do local. 

1,5 

Público estimado maior que 2.000 pessoas, independentemente do 

local. 

3 

 

§ 3º Para os eventos promovidos pelos órgãos da Administração Pública Municipal, fica 

dispensada a apresentação dos documentos constantes dos incisos I, II, III, IV, VI, VIII, XII e 

XIV. 
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§ 4º Os eventos realizados nos estabelecimentos que possuem Licença para Localização 

e Funcionamento para realização de eventos, ficam obrigados a comprovar a regularidade 

relativa à verificação da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de 

Tributação e Fiscalização. 

 

§ 5º. A solicitação do evento deverá ocorrer com antecedência mínima descrita na tabela 

abaixo, cujo requerimento deverá ser instruído com todos os documentos necessários e 

descritos no Art. 1º desta Lei: 

 

 

Prazo para requerimento Porte do evento 

5 dias Público estimado de até 300 pessoas, em locais fechados 

(ex.: formaturas, casamentos, bailes, festas, etc.) 

10 dias Público estimado maior que 300 pessoas e menor que 

500 pessoas, independentemente do local. 

30 dias  Público estimado maior que 500 e menor que 2.000 

pessoas, independentemente do local. 

90 dias  Público estimado maior que 2.000 pessoas, 

independentemente do local. 

 

§ 6º. Os horários permitidos para realização destes eventos deverão estar em 

conformidade com os critérios especificados abaixo: 

 

I - Das 07h às 22h, de segunda à sexta - feira; 

II - Das 07h às 2h aos sábados, domingos e feriados. 

 

§ 7º. Eventualmente, para os eventos que necessitem extrapolar o horário previsto nesta 

Lei, será analisado o caso específico, levando em consideração o local e o zoneamento, o 

tempo de evasão e o número de participantes, observadas e/ou estabelecidas restrições 

específicas para cada situação. 

 

§ 8º. Na existência de reclamações efetivadas  junto ao serviço de protocolo, 

devidamente fundamentadas, poderá ser determinada a interrupção da atividade, quando 

descumpridas as condicionantes da Autorização, isentando-se o Município pela dispersão do 

público ou eventuais danos. 

 

§ 9º. É expressamente proibida a realização de eventos em zonas de silêncio, 

caracterizadas por um raio de 100,00 (cem) metros a partir de hotéis, unidades de saúde, 

hospitais, escolas, bibliotecas públicas ou similares. 

 

§ 10. Ao serem montados e desmontados equipamentos sonoros, aparelhagem de 

iluminação, palcos, estruturas de arquibancada, entre outros, deverão ser respeitados horários 

e limites máximos estabelecidos no art. 3º, I e II desta Lei. 

 

§ 11. Fica condicionada a realização de shows pirotécnicos, ao licenciamento prévio do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná e do Departamento de Tributação 

e Fiscalização. 
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§ 12. O solicitante não está eximido da obtenção de outras licenças legalmente exigíveis. 

 

§ 13. Nos casos de irregularidades em qualquer fase, o processo será INDEFERIDO 

pela Administração Municipal e encaminhado ao setor responsável, para que seja efetuada a 

devida fiscalização. 

 

§ 14.  Ocorrendo o INDEFERIMENTO do processo, conforme disposto neste art. 7º, o 

setor de fiscalização responsável deverá promover a fiscalização no local e horário em que o 

evento deveria ocorrer, e se constatado o andamento do evento sem a devida licença, os 

Fiscais deverão proceder à interdição do local e autuar os promotores responsáveis lavrando o 

Auto de Infração e se necessário solicitar apoio policial. 

 

§ 15.  O não cumprimento de qualquer um dos itens relacionados nesta Lei acarretará na 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

I – multa no valor de 1 (um) a 100 (cem) Valor Básico de Referência – VBR, do 

Município de Renascença – VBR, a ser arbitrada pelo Departamento de Tributação e 

Fiscalização, ouvida a Procuradoria Jurídica, em função do porte do evento e/ou da 

irregularidade cometida pelo solicitante. 

 

§ 16. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Renascença, aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 52º ano 

de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  


