
LEI MUNICIPAL N° 239.01, DE 02 DE ABRIL DE 2004. 

 

“Autoriza o Poder Executivo a permitir a exploração 

dos serviços de copa e cozinha, durante evento que 

especifica e dá outras providências.” 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado do Rio Grande 

do Sul, 

  FAÇO  SABER,  que  a  Câmara   Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

 

L  E  I 

 

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir a exploração dos 

serviços de copa e cozinha pelo Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Hugo Oscar Spohr da Sede Municipal, entidade registrada no CNPJ sob o n° 

88.077.862/0001-63, no Baile de Aniversário de criação do Município a ser realizado no dia 17 de 

Abril de 2004. 

 

  Art. 2°- A permissão autorizada por essa lei é exclusivamente para o evento 

referido no artigo 1°, devendo a entidade permissionária responsabilizar-se pela estruturação, 

organização e operacionalização dos serviços, durante o evento.  

 

  Parágrafo Único – São de responsabilidade da entidade as seguintes atividades: 

  a) organizar, na amplitude necessária, os serviços de copa e cozinha; 

  b) estruturar os serviços em todos os seus aspectos; 

  c) responsabilizar-se por todo pessoal necessário ao implemento desses serviços 

durante o evento; 

  d) arcar com todos os custos diretos e indiretos decorrentes dos serviços; 

  e) apresentar relatório e balanço final dos resultados obtidos; 

  f) organizar e/ou contratar os serviços de segurança para o evento; 

  g) executar a limpeza do local no final do evento. 

   

  Art. 3º - Do resultado financeiro apurado nos serviços, o Circulo de Pais e Mestres 

ficará com 40% do lucro total e aplicará os 60% restantes na aquisição de equipamentos para o 

Ginásio Poliesportivo, que deverão ser doados ao Município. 

 

  Parágrafo único – Os equipamentos a serem adquiridos serão definidos 

conjuntamente pela Direção do Circulo de Pais e Mestres e a Secretaria de Educação e Cultura do 

Município. 

 

  Art. 4º - O percentual que ficará para o CPM deverá ser aplicado em melhorias na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Hugo Oscar Sphor de Canudos do Vale - RS. 

 

  Art. 5º. – A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 

  Em 02 de Abril de 2004. 

 

     LUIZ ALBERTO REGINATTO 

     Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

MARCIUS JOEL CORBELLINI 

Secretário de Administração 

e Planejamento 


