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DECRETO N.O 3.019, DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

“Regulanenta e fixa perce血al pela ut111Za辞O de salas do Centro Cultural “qr叫liano

Ramos’’ou Anfiteatro ``Elidio Rodrigues”, ambas as repartic6es p同licas munlCIPalS, e di

OutraS PrOVidencias’’.

O PREFEITO MUNIC量PAL DE BURITAMA, Estado de S釦o Paulo, uSando das

atribui亨6es que lhe sao conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicita9着O feita pela servidora Neola Barbosa Guerbas -

Diretora Municipal de Cultura, atrav6s do ofroio nO OO3/2013, e PrOtOCOlado junto a esta

MunicIPalidade sob o nO 164/2014.

CONSIDERANDO que diversos intel-eSS・うdos em promover eventos neste MunicipIO,

buscam autoriza9aO Perante O Executivo Municipal para usufruir do espa9O fisico do

Anfiteatro’bem como do Centro Cultural “Graciliano Ramos,,, visto que referido Iocal, 6 un

local proprlO Onde acolhe muitas pessoas sentadas para assistirem diversos eventos; e

CONSIDERANDO que a maioria das vezes estes eventos sao cobrados bilheteria, e

CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 205, do C6digo Tributdrio MunicIPal,

DECRETA:

Art. 1O - Regulamentar o uso do Anfiteatro ``Elidio Rodrigues”, localizedo no im6vel

P-iblico denominado Centro Cultural “Graciliano Ramos��e6友����'V��'V��&��&�6�,#��bﾂ�4���0

Seguintes nomas:

1 ・ Poder各ser utilizado pela comunidade interessada, mediante pr6vio agendamento,

atrav6s de solicita確o por escrito e controle do Departamento M皿icipal de Cultura;

2・ Os Departamentos e/ou setores da Administrap肴o Municipal, POder着o usufruir daquele

local, qundo em palestras abertas a populapあ.

3. Os equlPamentOS de audio e iluminap看o do teatro e aparelhagem la existentes, SOmente

POderあSer utilizados por tecnicos previamente habilitados e que comprovem aptid各o

tecnica;

4. Eventos que a criterio do Departamento MunicIPal de C山tura forem considerados de

Carater Cultural, artistico,胤os6fico e educacional realizados naquele local, SaO de livre

acesso a popula9各O’e n肴O Ser各cobrado pre9O P冊lico pela utiliza9負O, eXCetO quando os

Organizadores forem cobrar bilheteria.

5. Evento com fins lucrativos de carater cultural, artistico, filos6fico e educacional, Ser各

fixado o percentual de 15% (quinze por cento) da arrecada9aO, COmO Pre9O P請lico

Pela utiliza9肴O daquele local.

6. Os horarios de carga’ descarga, mOntagem e desmontagem de cen名rio, SOm,

iluminap肴o e demais equlPanentOS, SeraO de tercas-feiras aos s創)ados, das 8hOO as

=hOO e das 12hOO as 17hOO, Ou das 18hOO as 22hOO.
7. A utiliza確o do Anfiteatro Municipal dar各direito ao usu各io a toda sua lotapao, O qunl

OS Organizadores dever肴o liberar os lngreSSOS que Julgar necess缶ios para a promo9aO

do espetaculo, desde que a quantidade liberada nao ultrapasse a 200 (duzentsゆ
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8. Os cen証os e demais equlPamentOS PertenCenteS aO uSu各rio organizador do eve血o,

dever各ser retirado daquele local, em at5 24 (Vinte e quatro) horas, ap6s o temino do

espe偽culo.

9. A dire9aO do Departamento Municlpal de Cultura露o se responsabiliza por o切etos de

uso pessoal, eSqueCidos no Iocal.

10. O periodo para utilizapao do Anfiteatro M皿icipal, Sora ae C2 (dois) dias, POdendo

esse prazo ser prorrogado, a Crit6rio do Departameuto MunicIPal de Cultura.
1 1. O Anfiteatro ser各entregue limpo e em bo三n estado de uso, e O uSu征o dever各entrega-

1o da maneira que o recebeu, CaSO COntr壷O naO utilizara daquele local, nun PraZO de

O2anos.

1 2. Os bens peヰenCenteS aO Patrim6nio pu心1ico municipal (mesas, Cadeiras, Ventiladores e

demais equlPanentOS), Sあde uso exclusi‘‘O do Depatamento Municipal de Cul血・a,

nao cabendo emprestimos a tercelrOS.

13. N各o sera pemitido o emprestimo do A揃†eatro e demais salas do Centro Cultural,

Para enSaios de eventos que nao serao aprese血ados naquele local, nem aqueles que

n着o tenham a finalidade cultural, artistico,制os6froo e educacional.

Par縫rafo Unico - Os recursos auferidos de confomidade com o inciso 5 deste artigo,

SeraO reCOlhidos aos cofres p同licos do Govemo Municipal, Para aquSi確O de livros e/ou

materiais de manuten9aO do Departamento Mm主capal de Cultura.

Art. 20 - Fica a pemission各ria responsivel pOr todo e qualquer dano que por ve血Ira

OCOrrer em Virtude do evento, bem como’devo[、丁er O Predio phblico municipal limpo, e naS

mesmas condi96es em que o receber.

Art. 3O - Este decreto entra em vlgOr na data de sua publicap急o.

AIl. 4O - Revogan-Se aS dispos19OeS em COntrario, em eSPeCial o Decreto nO

2.199/2010.

Buritama/SP, 17 de janeir

EmancIPa碑O Politica.

de 2014, 96 anos de Funda辞O e 65 a皿os de

DOS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divis各o de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

竺POr雪雲COstune //;

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH MARTA

Procurador Geral do MunicfpIO
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