
nn Prefeitura Municipal

São Félix do Coribe-Ba
CNPJ: 16.430.951/0001-30

A mudança em nossas mãos.

DECRETO N° 1248 - Em, 20 de setembro de 2019

Dispõe sobre a regulamentação de cessão e uso dos
Auditórios da Escola Municipal Agnelo Braga de São
Félix do Coribe-BA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, no uso de suas
atribuições legais que ihe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Art. 75, II,

Considerando que os auditórios da Escola Municipal Agnelo Braga, constituem
espaços privilegiados de promoção e difusão de atividades culturais essenciais
para o desenvolvimento e equilibrado harmonioso da sociedade, com
fundamento no princípio elementar da educação e vivência social do cidadão.

Considerando que para uma correia e racional utilização dos seus espaços é
importante a existência de um conjunto de regras e princípios a que deve
obedecer a essa utilização, os quais carecem ser regularmente atualizados em
função das necessidades de cada momento.

DECRETA:

Art. 1° - Este Decreto objetiva regulamentar as solicitações e uso do auditório da
Escola Municipal Agnelo Braga.

§ 1° - Todos os eventos solicitados para o auditório deverão respeitar a
capacidade máxima, do contrário, não serão deferidos.

§ 2° - Entende por capacidade máxima para fins do parágrafo primeiro, o pessoal
suficiente para uso normal das cadeiras existentes e fixadas no local.

§ 3° - Para eventos e atividades internos, as reservas deverão ser solicitadas via
ofício à Direção da referida Escola, com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis, já os eventos externos terão de ser solicitados com antecedência mínima
de 7 (sete) dias úteis, via ofício ao Prefeito Municipal.

§ 4° - As solicitações de eventos externos somente serão deferidas se houver
um servidor que fique responsável pela fiscalização do uso dos auditórios.

tr

§ 5° - A solicitação feita, dentro do prazo mínimo estabelecido no § 3° deste
artigo, não garante o uso do auditório, estando condicionada à disponibilidade
do dia e a conveniência e oportunidade para realização do evento.
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§ 6° - Solicitações realizadas fora do prazo estabelecido somente serão deferidas
se houver justificativa plausível, condicionada também à disponibilidade do
espaço e à conveniência e oportunidade da Administração.

§ 7° - O solicitante deverá comunicar ao servidor responsável pela fiscalização,
conforme estabelecido no arí. 2° deste Decreto, quais equipamentos
audiovisuais utilizará durante a realização do evento.

! - O pedido deverá constar:
a) identificação da entidade promotora do evento;
b) identificação do responsável pela ação;
c) indicação do fim a que se destina a utilização;
d) indicação das datas e horários de utilização;
e) indicação das datas e horários necessários à utilização do espaço para
ensaios, montagem e desmontagem de equipamentos;
f) indicação de eventuais elementos decorativos, mobiliário, equipamentos,
meios e esquemas técnicos que se pretendam afetar ao evento.

II - O Auditório fechado não poderá ser cedido para as seguintes realizações:
a) eventos particulares: casamentos, batizados, formaturas, aniversários e
eventos que visem lucro;
b) reuniões político-partidárias, exceto convenções partidárias;

c) iniciativas que, pelas suas características possam levar a perigo a segurança
do espaço, dos seus equipamentos e do público;
d) iniciativas que apelem ao desrespeito dos valores constitucionais,
nomeadamente no âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

§ 8° - O solicitante deverá assumir o compromisso de assegurar a correta
utilização dos equipamentos/bens e preservação dos espaços e terá de ser
expresso na solicitação de uso do espaço. Em seguida, deverá entregar na
Prefeitura, e, enquanto não for deferida a solicitação não será permitido o uso do
espaço do auditório.

§ 9° - O descumprimento destas normas será fundamento para a confecção de
relatório, e, para o infrator, o local não mais será liberado, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis.

§ 10 - Não haverá empréstimo de equipamentos audiovisuais para solicitações
de eventos externos.

§ 1 1 - O servidor autorizado pela direção da escola para entregar as chaves e
recebê-las, deverá conferir o estado dos bens quando da sua entrega ao
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solicitante e no momento da devolução dos equipamentos, para que a Direção
tome as providências cabíveis, caso seja verificada alguma avaria com os
equipamentos.

§ 12 - A chave dos auditórios ficará na direção da Escola e somente será
entregue aos colaboradores responsáveis pela limpeza/manutenção da escola,
bem como a pessoa solicitante do evento devidamente autorizada.

§13- Toda decoração fica a cargo do solicitante do evento. Após o evento, é de
responsabilidade do solicitante/usuário retirar todo o material utilizado e/ou
exposto durante o evento, tais como cartazes, banners, faixas etc, garantindo,
dessa forma, as condições iniciais de conservação do espaço.

§ 14 - Os danos causados ao património móvel e imóvel do auditório, perda ou
extravio de pertences ou quaisquer objetos, acidentes e incidentes, decorrentes
da realização do evento, serão de total responsabilidade de seus solicitantes,
incluindo responsabilidade pecuniária.

§ 15 - É proibido nos auditórios:

a) fumar e produzir poluição sonora;
b) a entrada de animais, exceto cães-guia;
c) perfurar, pregar, colar, alterar seja o que for nas paredes, palco ou realizar

quaisquer outras alterações sobre estruturas das instalações cedidas,
sem prévio consentimento, por escrito, direção da escola;

d) o consumo de alimentos, bebidas alcoólicas, chicletes, refrigerantes e
líquidos em geral no interior do auditório (do limite das portas de vidro
para dentro).

e) fazer retirada das cadeiras fixadas no local.

§ 16 - O responsável pelo evento deverá entregá-lo em conformidade com o que
foi cedido, zelando também pela limpeza do local, orientando os usuários a não
jogarem lixo no recinto do auditório.

§ 17 - Os equipamentos do auditório que serão utilizados no evento ou atividade
somente serão montados pelo Técnico ou servidor autorizado pela direção. Não
é permitida a instalação ou substituição de quaisquer aparelhos, bem como a
retirada ou mudança de cabos conectados ao sistema de som e audiovisual.
Nenhum equipamento ou móvel pode ser retirado do local sem a autorização do
servidor responsável.
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Art. 2° - Fica determinado que o servidor municipal designado para acompanhar
o uso dos auditórios, é o responsável petos equipamentos, móveis e utensílios
que estão nele armazenados.

Art. 3° - É proibido:
! -Arremessar confetes, papéis picados, serpentinas e outros;

II - Colocar chicletes no mobiliário ou jogá-lo no piso;
III - Subir no mobiliário (poltrona), retirá-los do lugar;
IV - A comercialização de produtos no auditório;
V - O funcionamento de motores de combustão interna no auditório e em suas
dependências.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam as
disposições em contrário.

São Félix do Coribe, 20 de setembro de 2019

Ribeiro Ferreira
/ Prefeito Municipal
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