
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

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

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº: 154/2017 

CRIA O PROGRAMA “BRINQUEDOS NA PRAÇA” 

PARA DIVERSÃO, ENTRETERNIMENTO E 

LAZER DE CRIANÇAS E JOVENS NO MUNÍCIPIO 

DE BAGÉ. 

 

 

Art. 1º Fica criado o programa “Brinquedos na Praça”, que consiste na 

cedência de espaço destinado à colocação de brinquedos recreativos infláveis, exceto bicicletas 

recreativas, nas praças do Município, onde visa proporcionar diversão, entretenimento e lazer 

para crianças e jovens, bem como, valorizar os empresários locais do Município de Bagé.  

 
Art. 2º O espaço será autorizado aos sábados, domingos e feriados, com 

funcionamento das 08 (oito) às 23 (vinte e três) horas, no interior das praças e no Largo do 

Centro Administrativo. 

 

Art. 3º Somente será autorizado o espaço para a colocação dos brinquedos, 

após apresentação pelo responsável legal e/ou procurador de documento oficial de identificação, 

bem como o comprovante de regularidade da empresa, expedida pelo Órgão competente. 

 
Art. 4º A manutenção do espaço cedido (limpeza, corte de grama, pintura, 

iluminação e possíveis e/ou necessários reparos) das praças ficará a cargo de cada empresário. 

 

Art. 5º Fica sob a responsabilidade dos empresários qualquer dano que possa 

vir a ser causado aos usuários dos brinquedos. 

 

Art. 6º O brinquedo deve ser montado em superfícies planas, nunca em 

superfícies inclinadas. 

 

Art. 7º O brinquedo deve ser posicionado a uma distância segura de possíveis 

perigos, tais como, linhas elétricas ou outros obstáculos com projeções perigosas (por exemplo, 

cercas e/ou árvores). 

 

Art. 8º O brinquedo deve ser utilizado obrigatoriamente com a presença de 

monitores, devendo estes ser facilmente identificáveis com crachá, uniforme ou colete. 

 

Art. 9º A faixa etária permitida é de 3 (três) a 12 (doze) anos de idade e a altura 

máxima permitida é de 1,45 m e a mínima é de 0,9 m. 

 



Art. 10. Deve ser sempre verificada a capacidade máxima de usuários nos 

brinquedos para que esta não seja ultrapassada. 

 

Art. 11. Para a segurança dos usuários devem ser seguidas as seguintes normas: 

 

I – os usuários devem estar descalços ao utilizar o brinquedo; 

II – devem ser removidos óculos, objetos afiados ou perigosos que possam 

estar em posse do usuário antes dele entrar no brinquedo; 

III – é proibido o consumo de alimentos, bebidas e gomas de mascar enquanto 

o usuário pratica a atividade; 

IV – os acessos de entrada e de saída devem ser mantidos livres, em caso de 

emergência; 

V – o monitor deve ser aconselhado a separar os usuários por altura e a proibir 

brincadeiras bruscas e perigosas. 

 

Art. 12. Em caso de acidente ou de uma emergência deve-se procurar 

assistência médica o mais rápido possível. 

 

Art. 13. Inspeções periódicas deverão ser realizadas anualmente pela empresa, 

técnico responsável e órgão fiscalizadores do Município. 

 

Parágrafo único. Caso não seja realizada inspeção periódica anual, o brinquedo 

é considerado inadequado para uso. 

  
Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas necessárias para 

o cumprimento desta Lei. 

 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

O projeto de lei do qual versa esta justificativa tem como objetivo levar 

diversão e lazer as crianças, jovens e adolescentes aos fins de semana e feriados, a fim de 

promover o lazer também aos pais que levam seus filhos para se divertirem em suas horas de 

descanso. 

 

Atualmente, os empresários foram retirados da praça e os passaram para a rua, 

o que acaba prejudicando a saúde de empresários e clientes por estarem em condições 

inapropriadas (sol) e também atrapalha o fluxo e a passagem de veículos na referida rua. 

 

O presente projeto vislumbra também a geração de renda para as famílias que 

dependem deste meio de sustento, o que acaba de alguma maneira movimentando a economia 

local. 

 

Desta forma, contamos com a parceria dos nobres colegas para que 

obtenhamos a aprovação desta matéria. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 


