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LEI N° 1.607, BE 20 BE DEZEMBRO BE 2011. 
DispOe sobre o ingresso, ocupaçffo e utilizaçAo das dependéncias do 
Balnëãrio Municipal "Claudio Aparecido Rodrigues", pela 
população em geral, e da outras providéncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE MATO 
(JROSSO DO SIlL, f'az saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam estabelecidos Os seguintes valores para o ingresso, a 
fl 	ocupaço e utilizaçâo das dependéncias do Balneário Municipal "Claudio 

Aparecido Rodrigues": 

I - Ingresso ao recinto do Balneário Municipal: 
a) aos sábados: entrada franca; 
b) aos domingos: R$ 3,00 (trés reais) por pessoa. 

II - utilizaçao de espaco fisico no interior do Balneário Municipal: 
a) para vendedores ambulantes: R$ 10,00 (dez reais) dia; 
b) para vendedores ambulantes fixos (barracas ou trailer): R$ 20,00 (vinte 

reais) dia; 
c) para utilizacão dos quiosqu$: R$ 20,00 (vinte reais) dia. 

Art. 2° Crianças menores de 12 (doze) anos, acompanhadas dos pais on 
responsáveis, não pagarão ingresso. 

Art. 3° Familias (pai, mAe e flihos, residentes no mesmo endereco) 
interessadas poderAo ser cadastradas para fazer uso das instalaçoes do Balneário 
Municipal, efetuando o pagamento da importância mensal de R$ 15,00 (quinze 
reais). 

Art. 4° Pela utilizaçâo durante o tempo de 5 (cinco) minutos, dos 
brinquedos denominados "pedalinhos", será cobrada a importância do R$ 2,00 
(dois real) por pessoa. 

Art. 5° Fica assegurado aos estudantes residentes em Naviral, 
regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo e 
terceiro graus, o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o 
ingresso as instalaçOes do Balneário MticiPal. 
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Art. 6° A totalidade dos recursos anecadados serão depositados em conta 
corrente a ser aberta em instituição financeira oficial denominada 
"Prefeitura/Batneário", e seräo utilizados ünica e exciusivamente para pagamento 
de empresa a ser contratada para prestar serviços de segurança, manutençào e 
investimentos no local. 

Art. 7° Os valores estabeleFidos  na presente Lei serAo reajustados 
anualmente, levando-se em consideraço os Indices inflacionários do exercIcio 
anterior. 

Art. 8° Os dias de funcionamento, os horários, os critérios e deveres dos 
usuários do Balneário Municipal, serâo estabelecidos através de Decreto do 
Executivo Municipal. 

Art. 9° Esta Lei será regulamentada no que couber por Decreto do Poder 
Executivo em ate 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Navirai, 20 de dezembro de 2011. 
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