CAMARA MUNICIPAL
DE
ESTADO DE MINAS

RESOLUGAO

MUZAMBINHO
GERAIS

N.° 04, DE 16 DE JUNHO DE 2015
DISCIPLINA
Oo
USO
— DAS
DEPENDENCIAS
DA
CAMARA
MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, MG,
POR TERCEIROS.

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes, aprovou, e o Presidente no uso de suas atribuigédes legais, como
disp6e o artigo 60, paragrafo unico, da Lei Organica do Municipio, promulga a

seguinte Resolugao:

Art. 1° O uso do Plenario e demais dependéncias da Camara Municipal de
Muzambinho por terceiros, com objetivos licitos, ficam disciplinados por esta
Resolugao.
Art. 2° O uso previsto
prévia solicitagao por escrito,
de antecedéncia, obedecendo
Cessao de Uso (Anexo I), que

§ 1° A solicitagao,
Camara, devera conter:

no artigo anterior sera totalmente gratuito e exigira
mediante protocolo, com no minimo 15 (quinze) dias
a critérios fixados nesta Resolugao e no Termo de
é parte integrante desta.

mediante

correspondéncia

dirigida

ao

Presidente

da

| — a indicagao da natureza do evento a ser realizado e o numero estimado
de participantes;
ll — a data pretendida e os horarios de inicio e término da utilizacdo,
contemplando a duracaéo do evento e o tempo necessario a montagem e
desmontagem dos equipamentos instalados pelo usuario;
lll — a relagao dos equipamentos
serem utilizados durante o evento;
IV

—

os

dados

pessoais

e

0

de iluminagao e de som,

endereco

completo

do

dentre outros, a

responsavel

produgao do evento e por eventuais danos causados a Camara ou a terceiros.
§ 2° O requerente

sera avisado

sobre o deferimento

ou indeferimento

solicitagao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a partir do requerimento.

pela

da

§ 3° O interessado devera abster-se de divulgar ou firmar compromisso
relacionado ao evento antes da autorizacao formal da cessao, nao cabendo a
Camara Municipal qualquer responsabilidade ou obrigagao decorrente
de pedido

a ela formulado e nao deferido.
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§ 4°A utilizagao das dependéncias da Camara Municipal, por terceiros, nao
recair

em

datas

de

sessdes

oficiais do Poder Legislativo.

legislativas

ou

quaisquer

outros

eventos

§ 5° Caso houver a marcagao de um evento oficial, apds o deferimento da
solicitagao, sera comunicado o requerente da impossibilidade da cessdo e
solicitada a remarcacao do evento.

§ 6° Durante o periodo eleitoral, devido as peculiaridades
Eleitoral, as solicitagédes serao analisadas caso a caso pela Mesa.
Art. 3° A cessao para terceiros, das
observara a seguinte ordem de prioridade:

dependéncias

da

Legislagao

da Camara

Municipal,

| — atividades oficiais promovidas pela Prefeitura Municipal de Muzambinho
e outros érgaos publicos;

Il — congressos,

simpdsios,

atividades de carater educacional,
publico;

conferéncias,

audigdes

cultural ou artistico,

musicais

e outras

abertas gratuitamente

ao

lll — eventos de interesse particular, exceto os de fins lucrativos ou de
natureza comercial e os que fagam cobranga de ingresso ou inscrigdo ou que
imponham
pagamento,
a
qualquer
titulo,
direta
ou
indiretamente,
aos
participantes.
Art. 4° As dependéncias da Camara Municipal para uso de terceiros,
previsto nesta Resolugao, compreendem o Plenario e sua respectiva area de uso
comum, como recepcao, sanitarios, cozinha e corredores de acesso, sendo
vedado o acesso as areas dos gabinetes,
secretaria, salas de arquivos,
administragao e outras de uso restrito.

Paragrafo unico. A cessao das dependéncias da Camara Municipal
implica no fornecimento de materiais, géneros de alimentagao e congéneres.
Art. 5° Sao terminantemente proibidos, nas dependéncias da Camara:

| — 0 uso de
material do género;

po,

confetes,

serpentinas,

papel

picado

ou

qualquer

nao

outro

Il — 0 ingresso de bebidas alcodlicas de qualquer espécie;
Ill — a montagem de cenarios, palcos, tablados
como a afixagao de tecidos em geral, painéis, cartazes,

de balées e assemelhados na area cedida;
IV

-

a

utilizaga€o

de

equipamentos

elétricos

capacidade de carga instalada no prédio da Camara
2

e arquibancadas, assim
banners, faixas, arranjos

incompativeis

Municipal.

com

a

CAMARA MUNICIPAL
DE
ESTADO DE MINAS

MUZAMBINHO
GERAIS

Paragrafo Unico. Cartazes, banners, faixas e quaisquer outros materiais
afins sO poderao ser afixados em locais autorizados pela Secretaria da Camara,
vedada a colocagao na frente do prédio da Camara
Art. 6° O

Plenario

da Camara

podera

protocolo, para a realizagao de veldrio de
mediante autorizagao do Presidente da Casa.

Municipal.

ser cedido,

independentemente

autoridades

ou

do

personalidades,

Art. 7° A utilizagao do sistema de som do Plenario destinar-se-a apenas e

tao somente a amplificagdo da voz humana, por meio de microfones,
arquivos de som de fonte Unica em equipamento prdprio do requerente.
§ 1° Quando

se fizer necessaria

elétricos ou eletroacusticos,
devera
ocorrer
requerente.

exclusivamente

§ 2° E vedada

em

a instalagao

sistema de som da Camara

a amplificagao

a amplificagao

equipamento

de

de instrumentos

e sonorizagao

qualquer

prdprio

desses

instrumento

Municipal de Muzambinho.

e

as

ou

de

musicais

instrumentos
custas

musical

direto

Art. 8° E vedada a realizacao de coquetéis ou confraternizagées
impliquem em consumo de bebidas alcodlicas no recinto da Camara.

do

no
que

Art. 9° E proibido fumar em quaisquer dependéncias da Camara.

Art. 10. E vedada
Plenario.
evento,

Art.

11.

como

As

a remogao

dependéncias

fora recebida.

ou deslocamento

cedidas

deverao

dos moveis instalados no
ser

entregues,

ao

final

do

Art. 12. A Camara Municipal de Muzambinho cedera suas dependéncias
para eventos de terceiros apenas e tao somente no horario compreendido entre

as 8,00 (oito) e 22,00 (vinte e duas) horas.

Art. 13. A cessao gratuita aqui disciplinada nao inclui fornecimento de
profissionais de seguran¢a para o dia do evento, sendo este servico obrigatdério
em eventos com mais de 100 (cem) pessoas.

Paragrafo unico. E de total responsabilidade do cessionario 0 custo dessa

contratagao.

Art. 14. Os casos omissos serao resolvidos pela Mesa da Camara.
Art. 15. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicagao.
A

CAMARA MUNICIPAL
DE
ESTADO DE MINAS

Muzambinho-MG,

MUZAMBINHO
GERAIS

16 de junho de 2015.

a
-

Jog

tista Poscidénio
Presidente

Registrada e publicada nesta Secretaria e no lugar de costume
Municipal em 16 de junho de 2015.

Osmar de Lima Marques
1° Secretario

da Camara
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ANEXO |

TERMO DE CESSAO DE USO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA
MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG

CNPJ

A Camara

SOD

1.9 ooo

Municipal

de Muzambinho,

eee ccccceeeteeees , com

estado de Minas

endereco

na RUA

Gerais,

inscrita no

occ

5 Hie

beseesy centro, Muzambinho, MG, doravante denominada Cedente, representada por
seu Presidente ao final qualificado e no uso de suas atribuigdes, vem, através do
presente Termo ceder as dependéncias da sede da Camara Municipal ao
GESSIGNANG
ccsssmesssssaunacsscorurenconsceres;
ao final
também
qualificado,
com
obediéncia das clausulas adiante relacionadas:
CLAUSULA PRIMEIRA — O prazo da Cessao comega 1 (uma) hora antes do
inicio do evento para o qual havera a cedéncia, se outro horario nao for requerido
previamente, para que o Cessionario, em horario de expediente da Camara,

possa arrumar/organizar 0 local para o seu uso.

CLAUSULA SEGUNDA - O Cessionario se compromete a utilizar
apenas para a finalidade mencionada em seu expediente requisitério.

0 espaco

Paragrafo unico — A cedéncia do espaco pela Camara, de forma totalmente
gratuita, nao autoriza que o Cessionario faga qualquer tipo de modificacdo no
ambiente que for cedido.

CLAUSULA

TERCEIRA

CLAUSULA

QUARTA

-

O

Cessionario

se

compromete

a

nao

prejudicar

uso,

verificar

vizinhanga da Camara em seu evento, evitando barulho ou algazarra.
—

Cabe

ao

Cessionario,

antes

condig¢des de todos os bens disponiveis no recinto para,
fazer nas mesmas condigées de quando os recebeu.

do

quando

devolvé-los,

a

as

os

Paragrafo unico — Eventuais bens danificados serao de total responsabilidade do
Cessionario, quanto a sua reposi¢ao ou conserto.

CLAUSULA QUINTA - O sistema de som da Camara é de total responsabilidade
de quem o opera, sendo que, quando se fizer necessario 0 Cessionario devera

contratar profissional especializado neste tipo de servico.

Paragrafo unico — O profissional que for contratado pelo Cessionario devera ter a
chancela da Casa Legislativa e se comprometer com a mesma através de Termo
de Responsabilidade na restituigao do sistema de som em perfeitas condicdes de
uso, devendo
integralmente.

em

fungao

de

avarias

ou

danos

os

bens

serem

repostos
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CLAUSULA SEXTA - Nao é permitido deslocamento dos méveis do Plenario,
assim como nao é permitida, nas paredes, realizagdo de qualquer forma de
pintura, colagem de qualquer tipo, pregar novos pregos, colocar buchas de

parafusos, fazer novas instalacées elétricas, retirar quadros e painéis.

CLAUSULA SETIMA — A Cedente nao disponibilizara qualquer outro beneficio e
nem pessoas para controle ou seguranga, ficando sob a responsabilidade do
Cessionario a contratagao, quando necessaria, desses tipos de servicos.

Paragrafo unico — A Cedente disponibilizara servidor da Casa para abrir e fechar
0 prédio, nao tendo este qualquer outra obriga¢ao.

CLAUSULA OITAVA - E terminantemente proibido:
a)

utilizar 0 nome da Cedente para fins de obtengdo de doagdes ou promocées
junto ao comércio ou a pessoas fisicas:
b) cobranga de ingressos ou taxas, a qualquer titulo, direta ou indiretamente;
c) vendas no interior do recinto da Camara Municipal.
CLAUSULA NONA - O
objeto desta Cessao de
assumindo para si toda
publico e terceiros, tanto

CLAUSULA

DECIMA

Cessionario, neste ato, declara que recebeu o espaco,
Uso, e se compromete a devolvé-lo no mesmo estado,
responsabilidade por danos ocasionados ao patriménio
de ordem fisica, pessoal, material ou moral.

- O Cessionario declara que nao se utilizara, em seus

eventos, de fogos de artificios, velas, queimadores ou outros produtos/objetos que
possam por em risco 0 prédio e suas instalagées, bem como fica terminantemente
proibido fumar no interior do recinto, bem como o descarte de goma de mascar

em local que nao seja proprio para isto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - E terminantemente proibido ao Cessionario
sobrecarregar as instalagées elétricas desta Casa com aparelhagem ou numero
de aparelhos desproporcionais a carga elétrica suportada no prédio, sendo de

total responsabilidade

do Cessionario

a verificagéo

de compatibilidade

circunstancias antes da instalagao de toda e qualquer aparelhagem,
responsabilizacao por problemas advindos do uso inadequado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
responsabilidade do Cessionario,

de tais

sob pena de

- A limpeza do recinto utilizado sera de total
no maximo no dia seguinte ao evento, ou no

proximo dia de expediente da Casa, devendo o responsavel comparecer ao local
para a retirada de lixo que eventualmente tenha sido produzido, bem como repor
os bens na organizagao que se encontrava anteriormente e realizar a limpeza

interna e externa do ambiente, observados
contidas na Resolugao que rege a mateéria.
Muzambinho,

em todos os casos, as disposicdes

aos ..... GS scocsssuranenoness de 20..
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Cessionario:

Nome:
RG:

CPF/MF:

Cedente (Presidente):
RG:

Nome:

CPF/MF:

Testemunhas:

1)

Nome:

RG:

2)

Nome:

RG:

CPF:

CPF:
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