
 

 

LEI Nº 4.864 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017 
                         

AUTORIZA o Município a conceder 

espaço para instalação de PAINEL DE 

LED em espaço público...................... 

 
ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 
     FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:  
 
         Art. 1º. Fica o Município de Não-Me-Toque, autorizado a ceder espaço para instalação de 

PAINEL DE LED em espaço público, sito na Praça Dr. Otto Schimiedt, nesta cidade de Não-Me-

Toque (RS), destinado a exibição de anúncios comerciais e divulgação de eventos promovidos pelo 

Poder Público Municipal, mediante os seguintes critérios:  

 I – Realização de processo licitatório na modalidade de concorrência pública, visando a 

concessão de uso onerosa do espaço, observadas as disposições das Leis Federais nºs 8.666/93, 

8.987/95 e 9.074/95, bem como ao disposto no art. 92 da Lei Orgânica do Município; 

 II – Celebração de contrato de concessão de uso onerosa que estipule entre outros, os 

direitos e deveres do poder concedente e do concessionário. 

         Art. 2º. A Administração Pública Municipal fiscalizará o conteúdo dos anúncios divulgados no 

Painel instalado no espaço cedido através de concessão de uso, no sentido de evitar textos imorais, 

atentatórios aos bons costumes, ou, contrários à saúde pública. 

Parágrafo Único. Caso ocorrer a exibição de textos considerados imorais, atentatórios aos 

bons costumes, ou, contrários à saúde pública, o Concessionário será notificado e poderá perder a 

concessão. 

         Art. 3º. O ônus da manutenção em bom estado do painel, equipamentos e acessórios 

inseridos no espaço concedido é de inteira responsabilidade do concessionário. 

         Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

         GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 12 DE 

SETEMBRO DE 2017. 

 

ARMANDO CARLOS ROOS 

                                                                        Prefeito Municipal 
ELEN CRISTINA HEBERLE 
Procuradora Jurídica Municipal  
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 


