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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

DECRETO N°. 5463 
DE 17 DE AGOSTO DE 2018. 

Regulamenta 	utilização 	de 	Ginásios 
Municipais pertencentes ao Patrimônio Público 
Municipal por pessoas físicas ou jurídicas, e 
dá outras providências. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do uso dos Ginásios Públicos 
Municipais, 

CONSIDERANDO, a atribuição da Fazenda Municipal na arrecadação de taxas e 
preços públicos, 

CONSIDERANDO, a determinação legal de integração em tempo real e 
transparência das informações, 

DECRETA:  

CAPITULO I  
Das Disposições Preliminares 

Art. 1° - Os Ginásios Municipais de propriedade do Município de Tupanciretã, terão 
seu uso e locação disciplinados pelas normas constantes neste Decreto. 

Art. 2° - Compete à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer através do 
setor de Esportes, a administração dos Ginásios Municipais Públicos. 

Parágrafo único. O uso e locação dos Ginásios Municipais serão ordenados 
mediante a elaboração de calendário mensal, respeitando o Calendário Oficial de 
Jogos do Município, que terá preferência para agendamento sobre os demais 
eventos. 

Art. 3° - Os Ginásios Municipais poderão ser locado total ou parcialmente para a 
realização de atividades esportivas, jogos e treinos de interesse comunitário. 

Art. 4° - A locação dos Ginásios Municipais à terceiros pessoas físicas ou jurídicas 
será feita mediante solicitação efetuada junto ao Setor de Atendimento ao 
Contribuinte (SAC) da Secretaria Municipal da Fazenda, atendidas as formalidades 
deste Decreto. 

§1° - O requerimento deverá dispor sobre a finalidade e o período de locação 
pretendido. 
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§2° - A Secretaria da Fazenda fará de maneira integrada e compartilhada com a 
Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer a administração dos horários de utilizarão 
dos Ginásios Municipais. 

§3° - Os valores de preço público ou taxas a serem cobradas são aqueles dispostos 
na Lei Complementar Municipal n° 3.645/2014, e serão lançados e cobrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, no setor do SAC, no momento do agendamento 
do horário. 

§4° - O recolhimento de valores a título de preço público ou taxas se dará 
exclusivamente mediante expedição de guia de arrecadação municipal da 
Secretaria da Fazenda e o pagamento deverá ser feito exclusivamente em rede 
bancária conveniada com a Fazenda Municipal. 

Art. 5° - Os Ginásios Municipais deverão ser utilizados exclusivamente para a 
finalidade autorizada, sendo expressamente vedada a sua utilização de forma 
diversa, sob pena de interrupção e suspensão do uso pelo órgão administrador. 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer será 
responsável pela fiscalização da finalidade da utilização da infraestrutura municipal 
locada, devendo tomar as medidas cabíveis administrativas em caso de má 
utilização ou desvio de finalidade. 

CAPÍTULO II  
Das Obrigações do Locatário 

Art. 6° - São obrigações do locatário: 

I - recolher as taxas estabelecidas e lei; 
II - zelar pelo bom uso das instalações, móveis, equipamentos e utensílios dos 
Ginásios Municipais; 
III - receber a relação de bens e utensílios disponibilizados para uso, durante o 
período locado, mediante assinatura de lista de recebimento; 
IV - promover a devolução do local e dos bens referidos no inciso III deste artigo no 
mesmo estado de conservação recebido, no máximo, em um dia após o evento 
esportivo, sob pena de incorrer em multa; 
V - ressarcir em espécie e a preços correntes os bens danificados ou não 
devolvidos e, no caso da ocorrência de danos e/ou depredação das instalações, o 
Município providenciará a restauração e lançará os valores à responsabilidade do 
locatário a título de ressarcimento ao erário público; 
VI — fornecer os gêneros de higiene e limpeza, sendo papel higiênico, papel-toalha, 
sabonete, embalagens para acondicionamento de lixo, detergentes e congêneres, 
quando tratar-se de eventos. 
VII — providenciar juntos aos órgãos competentes todas as licenças, e alvarás para 
realização do evento, em nome do Locatário. 
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Art. 7° O locatário não poderá, sob nenhum pretexto, retirar bens e utensílios do 
interior dos Ginásios Municipais. 

Parágrafo único - Fica expressamente vedada a montagem e instalação do bar 
para fins de comercialização de bebidas e congêneres nas dependências da quadra 
de jogos, devendo fazê-lo no local apropriado designado pela administração do 
Ginásio Municipal. 

CAPITULO III  
Dos Direitos do Locatário 

Art. 8° - São direitos do locatário: 

I - receber os bens, utensílios e as instalações limpas e em condições de uso; 
II - utilizar corretamente o espaço físico, bens e utensílios disponibilizados; 
III - utilizar energia elétrica, e água; 
IV- explorar copa, cozinha e bilheteria, (desde que devidamente autorizado pelos 
órgãos competentes); 
V- utilizar placas de publicidade e outdoors, somente no dia do jogo. 

Parágrafo único - Caso o locatário deseje utilizar os eletrodomésticos de 
propriedade do Município, se existentes no local, poderá fazê-lo nos locais onde se 
encontram instalados, não sendo permitido retirá-los ou transportá-los para outro 
local dentro do Ginásio. 

CAPITULO IV  
Das Taxas e Pagamentos 

Art. 9° -_ É obrigatório o recolhimento prévio dos valores a título de preços público e 
taxas, conforme determina a Lei Complementar Municipal n° 3.645/2014. 

Art. 10 - Será de inteira responsabilidade do locatário o pagamento das taxas 
devidas aos direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição (ECAD), de que trata a Lei federal n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Art. 11 - As taxas estabelecidas no Art. 9° deverão ser recolhidas nas Instituições 
Bancárias credenciadas pelo Município através de Guia de Arrecadação Municipal 
(GAM) expedido pelos aplicativos disponibilizados pela Secretaria da Fazenda. 

Art. 12 - O comprovante de recolhimento das taxas referidas neste Capítulo deverá 
ser apresentado ao responsável pelo local antes da realização do evento, 
treinamento ou atividade, sendo condicionante à liberação do Ginásio Municipal. 

Art. 13 - A multa pelo atraso na devolução do local, será de 1 (uma) VRM por dia de 
atraso, previsto no Art. 447, XIII da Lei Complementar Municipal n° 3.645/2014. 
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CAPITULO V  
DA UTILIZAÇÃO PARA FINS NÃO ESPORTIVOS 

Art. 14 - As pessoas físicas e jurídicas de direito privado interessadas na utilização 
dos Ginásios ou de áreas públicas de esporte e lazer deverão requerê-las 
antecipadamente e por escrito junto ao Protocolo Municipal, com, no mínimo, 60 
(sessenta) dias de antecedência da data pretendida para a realização do evento, 
especificando: 

- nome completo e qualificação do requerente; 
II - data e local da utilização; 
III - equipamento desejado e data da utilização; 
IV - número aproximado de participantes; 
V - finalidade da utilização, indicando se há ou não cobrança de ingresso; 
VI - indicação de representante, para eventuais contatos, durante e após a 
utilização do local. 

§1° - Tratando-se de evento que não seja de natureza esportiva, a autorização será 
submetida à avaliação do Gestor da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer. 

§2° - Deferido o pedido, o interessado será convocado a firmar contrato ou termo de 
permissão, recolhendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o valor correspondente à 
utilização ou prestando garantia do pagamento. 

Art. 15 - Em função da natureza ou do porte do evento, o Poder Executivo terá 
assegurado, no mínimo, o pagamento do valor previsto de 20% (vinte por cento) 
sobre o resultado da bilheteria, se for o caso. 

Art. 16 - Será de inteira responsabilidade da pessoa física ou jurídica que promover 
o evento a obtenção de licença do ECAD para utilização de obras intelectuais e 
artísticas na apresentação pública, bem como o recolhimento dos valores alusivos a 
direitos autorais, e autorização do Corpo de Bombeiros com Alvará provisório do 
PPCI específico à realização do evento. 

Parágrafo único - As autorizações e os recolhimentos de que trata este artigo 
deverão ser apresentados junto ao Protocolo Municipal com cinco dias de 
antecedência ao do espetáculo, sob pena de suspensão ou cassação da permissão 
de uso. 

Art. 17 - A pessoa física ou jurídica promotora do evento deverá entregar as 
dependências do local em perfeitas condições de uso, sob pena de aplicação de 
multa no valor de 100 VPM's. 

Art. 18 - A pessoa física ou jurídica promotora do evento fica responsável por 
quaisquer danos que, por ocasião de sua realização, forem acarretados às 
instalações dos equipamentos públicos utilizados e a terceiros. 
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Das Disposições Finais 

Art. 19 - A liberação para uso será expedida pelo Setor de Esportes da Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, depois de verificado o cumprimento das 
disposições estabelecidas neste Decreto, mediante assinatura de um Termo de 
Compromisso de Locação e Uso do ANEXO I do presente Decreto. 

Art. 20 - O Município de Tupanciretã não se responsabiliza por perdas, danos ou 
falta de materiais e congêneres particulares utilizados pelo locatário durante o 
período da locação. 

Art. 21 - Fica expressamente vedada a colocação de pregos, parafusos ou similares 
nas portas, janelas, paredes e teto dos Ginásios Municipais para qualquer efeito 
durante a locação. 

Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Esportes da Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura e Lazer. 

Art. 23. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 17 (dezessete) dias do mês de 
agosto de 2018. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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