
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº: 166/2018 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

RECEBER PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, 

EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MISTA, PESSOAS FÍSICAS E 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA A 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE 

PÚBLICO, REFORMAS NOS PRÓPRIOS E OUTRAS 

MODALIDADES DE AUXÍLIOS À 

MUNICIPALIDADE NO MUNICÍPIO DE BAGÉ – RS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo, autorizado a receber patrocínio de empresas 

privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e organizações não 

governamentais, a fim da realização de eventos públicos de interesse da comunidade.  

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei considera-se patrocínio a transferência 

gratuita, em caráter definitivo, ao requerente, de recurso para a realização de evento e/ou ato 

específico de auxílio à municipalidade. 

 

Parágrafo único. O patrocínio de que trata esta Lei, consistirá em doações em 

espécie ou in natura, disponibilização de materiais, mão de obra, bem como outras modalidades 

de auxílio, como doações e congêneres, com a finalidade específica de auxiliar no 

desenvolvimento de eventos de interesse público implementados pelo Poder Executivo 

 

Art. 3º A contribuição através de patrocínio, elencada nesta Lei, permitirá a 

veiculação de propaganda institucional por parte das empresas privadas, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, pessoas físicas e organizações não governamentais, junto aos 

eventos e/ou obras pré-identificados e estabelecidos no Termo de Patrocínio. (Anexo I). 

 

Parágrafo único. É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas cujas 

atividades profissionais ou empresariais envolvam produtos ou serviços proibidos ou impróprios 

para pessoas menores de idade, que causem danos à vida e à saúde ou incompatíveis com a 

natureza do evento ou ação apoiada ou patrocinada. 

 

Art. 4º A fim de possibilitar a efetivação do patrocínio, e atendo ao caput, do 

Art. 37 da CF, o Poder Público realizará convocação pública, via Edital de chamamento público 

em que estabeleça os prazos, condições e demais informações pertinentes.  

 

 



§1º Os eventos e as ações realizadas poderão receber apoio ou patrocínio de 

pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins econômicos, desde 

que atendam ao disposto nos artigos 28 e 29 da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e 

demais pressupostos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

§2º O edital deverá ser divulgado no site da Prefeitura de Bagé e jornais de 

circulação comercial; 

§3º As pessoas físicas ou jurídicas selecionadas por meio do chamamento 

público celebrarão um Termo de Patrocínio com o Município de Bagé ou com a entidade da 

Administração indireta que realizou o chamamento, com prazo de vigência compatível com a 

duração da colaboração. 

 

Art. 5º A propaganda institucional de que trata o Art. 3º desta Lei, consistirá na 

divulgação dos patrocinadores, por áudio, mídia impressa ou outros similares, nos espaços 

disponibilizados pelo Poder Público, previamente definidos pelo Município de Bagé.  

 

Parágrafo único. Nos casos de patrocínio para a execução de reformas será 

permitida a afixação de placa no prédio público reformado, cujas especificações, tamanho, 

conteúdo e tempo de permanência deverão ser regulamentados em Decreto do Poder Executivo. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 14 de setembro de 2018. 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

 

 

A importância do projeto em questão se dá, pela necessidade de 

regulamentação de como poderemos alocar recursos que nos auxilie e diminua o ônus por parte 

do erário para a realização de eventos tradicionais, bem como benfeitorias nos bens e/ou espaços 

públicos. 

É notório, o quanto a realização de eventos fomenta a economia e o turismo do 

município, uma vez que, são usados para gerar receitas para a localidade, e cada vez mais 

pessoas têm viajado para participarem de nossas tradicionais festas.  

Portanto, busca-se através desta lei fomentar o amplo desenvolvimento do 

município através dos incentivos captados, para que logo em seguida sejam revertidos em 

melhorias não só para o turismo, mas os mais variados seguimentos da administração pública. 

Nesse sentido, este projeto tem por intenção fomentar o crescimento das ações 

ligadas ao desenvolvimento da municipalidade, bem como contribuir para ampla visibilidade dos 

pretensos patrocinadores. 

Partindo desse contexto, e pelos motivos apresentados, sentimos a importância 

de desenvolver esse projeto de lei, que é de necessária submissão, exame e aprovação dessa 

egrégia Casa Legislativa.  

 

 

SALA DAS SESSÕES, 14 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE PATROCÍNIO 

 

 O MUNICÍPIO DE BAGÉ – RS, inscrito no CNPJ sob n.º 

88.073.291/0001-99, situado na Av. General Osório, n.º 354, em Bagé/RS, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Senhor DIVALDO VIEIRA LARA, inscrito no CPF sob 

n.º ….............................. e pelo(a) Secretário(a) Municipal de …...................................................., 

Senhor(a) .......…......................, inscrito(a) no CPF sob n.º ….............................................., 

ambos residentes e domiciliados neste Município, e 

a ….............................................(empresa/pessoa física), inscrita no CNPJ/CPF sob 

n.º ….........................................., com sede/domicílio em ….............................., neste ato 

representada pelo(a) seu(a) proprietário(a)/ responsável, Senhor(a) …......................................, 

inscrito(a) no CPF sob n.º …................................, residente e domiciliado(a) neste Município, 

firmam o presente Termo de Patrocínio referente 

à ….........................................................................., observando a Legislação pertinente em vigor, 

e mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 O presente Patrocínio tem por objetivo o recebimento por parte do 

Município de Bagé-RS do(a) …........................................................................... (valor/mão de 

obra/serviço/outros) da empresa/pessoa física, em prol do bem ao serviço público.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O patrocínio elencado nesta cláusula não isenta o 

patrocinador das responsabilidades subsidiárias referente aos eventos ou obras patrocinadas, em 

que o mesmo tenha que executar as atividades ou obras que a ele se referem.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
I – O MUNICÍPIO DE BAGÉ se responsabiliza por cumprir as determinações 

da Lei n.º xxxx/xx, a fim de determinar a forma de propaganda institucional que poderá ser feita 

pelo patrocinador junto aos eventos ou obras realizadas.  

II – A …........................................................ se compromete a patrocinar, nos 

termos da cláusula primeira deste Termo, a (obra/evento), da seguinte forma: 

 a) …................................................................... 

 b) …................................................................... 

 c)….................................................................... 

 d) …...................................................................  

(detalhar a forma de patrocínio).  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
A empresa/pessoa física patrocinadora, nos termos deste, declara, para os 

devidos fins, que possui idoneidade moral, administrativa e financeira, de forma a assegurar a 

formalização do patrocínio, e a execução das metas com ele propostas.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA. Ao patrocinador não cabe qualquer direito autoral 

nos eventos e/ou obras patrocinadas, mesmo após a sua conclusão, sob pena de responsabilização 

nos termos da legislação aplicável.  

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Bagé para dirimir eventuais questões 

oriundas da execução deste instrumento que não sejam resolvidas administrativamente.  

 E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente Termo de 

Patrocínio em 05 (cinco) vias de igual teor e forma. 

 

Bagé,.......... de .................... de 2018 

 



 


