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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 015/2019

Súmula: Fixa as regras para a reserva e utilização do
Pavilhão de Eventos Professor Altair da Silva Leme
no Parque Municipal da Uva da Prefeitura Municipal
de Colombo e determina a taxa pública de uso.

 
Art. 1º.O Pavilhão de Eventos Professor Altair da Silva Leme,
localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto n.º 8771, Centro, no
Parque Municipal da Uva, terá a sua utilização regulamentada
conforme o disposto neste Decreto e será administrado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).
Art. 2º.Cumpre à SEMMA a manutenção dos registros de utilização,
bem como o controle das respectivas reservas e agendamentos.
Art. 3º.É proibida a fixação de cartazes, faixas, banners ou congêneres
por meio de fitas adesivas ou qualquer outro material com cola nas
paredes do pavilhão.
§1º.Todos os impressos e as formas de mídia ou gráfica empregados
nos eventos devem ser fixados por meio de estruturas móveis e
independentes, que não impliquem em qualquer espécie de dano ou
alteração das condições de conservação do pavilhão.
§2º.Para o emprego de equipamentos de áudio, vídeo ou qualquer
outra mídia é obrigatória autorização prévia e o acompanhamento dos
procedimentos de instalação e retirada dos materiais por representante
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou a quem esta indicar.
Art. 4º.Fica expressamente determinado que o Poder Executivo do
Município de Colombo tem prioridade e privilégio na utilização do
pavilhão para realização de eventos de sua necessidade, mesmo
quando já houver agendamento de terceiros, desde que a taxa pública
de uso ainda não tenha sido recolhida.
Art. 5º.É terminantemente proibido o uso do pavilhão para eventos
ilegais, imorais ou mesmo de legalidade ou moralidade duvidosa.
Art. 6º.Todo e qualquer dano causado na estrutura do pavilhão e nos
equipamentos que o guarnecem deverá ser reparado imediatamente
pelo responsável, sem prejuízo de outras sansões aplicáveis.
Art. 7º.As condições de conservação e limpeza do pavilhão, bem
como dos equipamentos disponíveis no local, estão a cargo do
responsável e serão consignadas em registro para fins de conferência e
vistoria do local antes e depois da realização de cada evento e entrega
das chaves.
Art. 8º.Após o término do evento, a limpeza das dependências do
pavilhão, bem como a limpeza da área externa utilizada, será de total
responsabilidade do responsável, e deverá ser realizada em até 24
horas ou prazo determinado pela SEMMA, sob pena de multa no valor
equivalente a 05 UFC – Unidade Fiscal de Colombo, e ainda, ficará
impedido por tempo indeterminado de realizar eventos futuros no
respectivo pavilhão.
Art. 9º.Os resíduos sólidos gerados pela utilização do pavilhão
deverão ser separados por tipologia (recicláveis e não recicláveis) e
devidamente acondicionados e dispostos em local próprio indicado
pela SEMMA
§único. Não será permitida a venda dos materiais recicláveis, os quais
serão recolhidos e encaminhados para as associações de catadores
cadastrados junto a SEMMA.
§único.Não é permitida a transferência da utilização do pavilhão, no
todo ou em parte, tampouco a sublocação ou empréstimo parcial ou
total.
Art. 10.O agendamento do pavilhão dependerá de autorização prévia,
sujeito a disponibilidade de reserva, conforme escala de agendamento
organizada pela SEMMA, sendo a reserva condicionada ao pagamento
das taxas descritas.
§1º.Sendo as seguintes taxas aplicáveis:
I. Taxa pública de uso de 09 UFC – Unidade Fiscal de Colombo para
cada dia de utilização;
II. Taxa de serviço de 02 UFC por dia de utilização, referente as
despesas de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e transporte e
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destinação dos resíduos sólidos, referente aos equipamentos já
instalados no pavilhão.
§2º.Não se inclui nas taxas descritas o uso de gás ou de outros
combustíveis para fins de geração de energia suplementar, que correrá
por conta do responsável.
Art. 11. As taxas referentes a utilização do pavilhão serão recolhidas
ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, mediante pagamento da guia
de recolhimento municipal.
Art. 12. A utilização do pavilhão de eventos por pessoas jurídicas de
direito público, sociedade civis de interesse público, entidades
religiosas, instituições de ensino público e congêneres, em eventos
promovidos no interesse de suas respectivas finalidades, poderá ser
autorizada de forma gratuita, dispensando-se o pagamento ao qual se
refere o inciso I, §1º do Art. 11, sem prejuízo da aplicação do inciso II,
§1º do Art. 11, bem como do Art. 5º.
Art. 13. Os interessados em utilizar o pavilhão, deverão protocolar
requerimento administrativo junto ao Departamento de Protocolo e
Arquivo da Prefeitura Municipal de Colombo, na forma do modelo
constante no ANEXO III conforme regulamento próprio de utilização
do Pavilhão.
Art. 14.Cabe a SEMMA através de servidor por esta indicado, deferir
e indeferir os pedidos de reserva e utilização do pavilhão, bem como
determinar eventuais condições para o seu deferimento.
§1º.Na hipótese de indeferimento, cabe ao servidor indicado, na forma
do caput, motivá-lo de forma circunstanciada e encaminhar o processo
para o Departamento de Protocolo e Arquivo para ciência do
requerente.
Art. 15.O responsável pela utilização do pavilhão e dos espaços
públicos autorizados, fica obrigado a cumprir a finalidade para qual
solicitou e, ainda, reparar todo e qualquer dano moral ou material
advindo da má utilização.
§único.Na identificação de desvio de finalidade ou utilização em
desacordo com as normas impostas, poderá haver intervenção e
cancelamento da utilização do pavilhão pelo Poder Público Municipal.
Art. 16. A utilização do pavilhão é exclusiva do responsável, bem
como todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias
inerentes a toda e qualquer relação jurídica estabelecida por força do
evento promovido e operado por força da respectiva Alvará de
Licença Eventual.
Art. 17.O responsável é obrigado a controlar a quantidade máxima de
1.000 (mil) pessoas de modo a garantir sua utilização segura e
coerente ou outra lotação menor definida pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 18.É proibido fumar nas dependências do pavilhão, cabendo ao
responsável pelo evento alertar e coibir os participantes da adoção de
tal conduta.
Art. 19.Na hipótese de eventos promovidos por particulares em que o
organizador promova a cobrança de ingresso aos participantes, é
obrigatória a declaração e o recolhimento dos tributos municipais
incidentes, junto à Fazenda Pública e nos termos do Código Tributário
Municipal.
§1º.A cobrança de ingressos pelo responsável deve se dar
obrigatoriamente na porta de entrada do pavilhão, deixando as demais
dependências do Parque da Uva livres para acesso e uso dos
frequentadores.
§2º.É vedada a cobrança por estacionamento no interior do Parque da
Uva durante a utilização pavilhão ou impôr qualquer outra forma de
controle de veículos (manobristas, guardador de carros, etc.), bem
como deverá ser observado as normas do Parque que prevê dentre
outros em seu Regimento Interno, o local reservado para
estacionamento.
Art. 20.Os eventos poderão ocorrer em qualquer dia da semana,
inclusive feriados, em acordo com o horário previsto no Alvará de
Licença Eventual.
Art. 21.A segurança interna e externa dos eventos realizados no
pavilhão é de inteira responsabilidade de seus respectivos
organizadores e deve ser promovida em quantitativos suficiente ao
atendimento da demanda de participantes.
§único.É garantido o livre acesso de representante da SEMMA a
qualquer tempo durante a utilização do pavilhão, para fins de
acompanhamento e fiscalização quanto ao cumprimento deste
Decreto, desde que este possua identificação e se apresente ao
responsável pelo evento.
Art. 22.O agendamento do pavilhão não reserva o direito de uso e
utilização das demais dependências do Parque da Uva, a qual ficará
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Data e hora:

 

Assinatura do Responsável Assinatura e Carimbo Resp. SEMMA

Data e hora:

 

Observações:

 

Assinatura do Responsável Assinatura e Carimbo Resp. SEMMA

sujeita a análise e autorização expressa da SEMMA ou órgão
responsável pelo espaço e equipamento.
Art. 23. A utilização do pavilhão e de demais dependências do Parque
da Uva, deverá estar de acordo conforme o disposto neste Decreto,
além do seu Regimento Interno e do Zoneamento de Uso.
§1º.A utilização a que se refere o caput deverá estar em consonância
com os aspectos de sustentabilidade, preservação e promoção da
cultura local, bem como com o desenvolvimento sócio-econômico-
educativo do município.
Art. 24.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
revoga disposições em contrário.
 
Paço Municipal de Colombo
28 de fevereiro de 2019
 
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal
 
ANEXO I
Termo de Vistoria
Declaro que as condições de conservação do pavilhão e equipamentos
estão em consonância com o checklist, tendo ciência que estou
recebendo-o em perfeitas condições, bem como os equipamentos que
o guarnecem, obrigando-me a manter tudo como recebo e restituí-lo
na mais perfeita ordem e no mesmo estado de conservação quando
findo ou rescindido o período de utilização, sendo realizada neste
momento uma nova vistoria.
 
Entrega das chaves
 

 

 
Devolução das chaves
 

 

 
ANEXO II
Termo de Responsabilidade
Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do
RG n.º (...) e inscrito no CPF sob o nº (...), residente e domiciliado à
(endereço), ao utilizar as dependências do Pavilhão de Eventos
Professor Altair da Silva Leme localizado na Rua Marechal Floriano
Peixoto n.º 8771, Centro, no Parque Municipal da Uva pelo período de
(início) à (fim), DECLAROestar ciente de que devo zelar pela
conservação da estrutura e instalações do prédio, responsabilizando-
me pelos danos que vierem a ocorrer, bem como também tenho
ciência que a Prefeitura Municipal não se responsabiliza por qualquer
ação praticada por mim ou demais participantes do evento, bem como
também não se responsabiliza por materiais de qualquer natureza
deixados em suas dependências antes, durante e após o período de
uso, e que todo o pavilhão foi por mim vistoriado e se encontra em
perfeito estado de conservação.
Declaro ainda que assumo completa a responsabilidade por quaisquer
infrações às normas do Código de Posturas do Município ou
ambientais que venham ocorrer no período de uso, inclusive por
multas que venham a ser aplicadas em decorrência de eventual
perturbação do sossego público, ruídos ou sons excessivos, desordens,
algazarras ou quaisquer outras irregularidades.
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
 
Colombo, (dia), de ( mês) de (ano)
 
ANEXO III
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Data de início Horário de início Data de Término Horário de Término

    

Nome (Pessoa Física) /Razão Social (Pessoa Jurídica) CPF/CNPJ/RG

  

Logradouro, nº

 

Bairro Complemento Município / Estado CEP

    

Deseja solicitar análise para isenção da taxa de

utilização

 

 Sim  Não  

Descrever

 

Descrição do Evento

 

Nome Completo CPF 3.6 Assinatura

Modelo de requerimento administrativo para o Departamento de
Protocolo e Arquivo da Prefeitura Municipal de Colombo
Data do Evento
 

 
Solicitação
 

 
Isenção da Taxa
 

 
Juntar documentação comprobatória conforme Art. 16 do decreto
regulamentador do uso do Pavilhão
Descrição
 

 
Declaro que estou ciente quanto ao teor do decreto que regulamenta o
uso do Pavilhão de Eventos Professor Altair da Silva Leme no Parque
Municipal da Uva da Prefeitura Municipal de Colombo e que abaixo
subscrito sou o único responsável pela utilização do pavilhão não
podendo substabelecer tal poder.
 
Responsável pelo Evento
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