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E§IENTA: Dispõe sobre disciplinamentü da

utilizaçãr: do Ciinásio de Esporte Mr-uricipal Alcêdo de

Oliveira [-,ira, e dá outras providências.

PREFEITO DO §{TI}{ICiPTO DE I§AZARÉ DÂ N,IÀT I{O ESTÂDO
DE PER\\}IB AB
\ E RE \DORES DECRETÜTI E ETI SAT{CIONO Á SEGTTI]\TE I,EI:

\É. 1.o - O Ginásio de esporre ÂLCÊDO IIE OLMIRA LIRA,
:..: :..birco de uso especial, será utiiizado segundo as nofinas previstas nesia
1;. .;:::'r conro Íinalidade principal a r{estinação para práticas desportivas.

§ l' - O Ginásio de Esportes tambem poderá ser utilizado para
s-l-::.lr''idades que visenr os objetivos sociais. educacionais e proÍissionais.
c.r.:'-' serrinários, palestras, formaturas, audiências publicas. convenções.
l-'!;:.r,;ras. f-óruns de debate ou similares.

§-{ - Será asseguracla prioridade para aatiJização do ginásio. para
i-i ;s,.'l;-- estaduais e nrunicipais, para a prática de aulas de educaçãc fisica e

ia,:r'. ;.,-'. Aesporlistas.

Art. 2" - A Secretaria Nlunicipal de Esporte-SÍlíE, terá as

S. J -r.r- "üs atnbuições:

coorctenar as atividades esporlivas na sede do município,

incentivar as práticas esportivas entre os nazar€nos:

organizar
esportiva;

ilrtervir junto ao Poder Executivo, por para que se

aprovaclos os projetos que lorem elabor
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Esparte-Shff,
Esparte Aicedo
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\rt. 3" - Compete
administração
Oliveira l-ira,

privativamente à §ecretaria Munitipal de
rlas atividades desenvolvidas nü Ginásio
jnclusive o agendamento de horários para

a
de

prarica de esportes. indeferindo todos os pedidos qLle disserem respeitc as

atir idades lrrrtencialmente lesivas às instalações rlo, ginásio.

Parágrafo único - Fica vedado o agendarnento e a utiiizaçào do

GrnA-rrri de Esportes Alcêdo de Oliveira Lira para realização de trailes, festas,

shorr s e apresentação artística, cultural e folclórica.

Art. 4o- A Secretaria Municipal de Esporte-S\,1E elaborará a

asende de atividacles clo Ginásio de Esporte Alcedo de Oliveira e a afixará no

arrlrr dl Pret-eitura e em outros lugares acessiveis ao pirhlico.

Art. 5o - Mediante indicação da Secretaria de Esporte Municipal.

llrrd.:l ü Poder Executivo autorizar a utilização dos locais de propaganda

e\lsteirtes no -einásio de filrn-ra refilunerada anualmente.

§ l' - A Secretaria Mr;nicipai de Esporte determinará os locais e

Lrs tr1rl1res de tamanho das placas de pubiicidade que serão colocadas no interior
e e\i.riLrr do ginásic.

§ã - lrlão será permitida a pinlura de paredes ou de qualquer outra
instalaçào. devendo a empresa ou pessüa iisica que estiver tbzendo a publicidade
responsabilrzar-se por todos os danos. otrrigando-se tambeffi, â reÇompoí o

estadc, anterior.

Art. 6o - É permitida a cessão do Ginásio cle Esporte somente para

Ê\ Ê11rrrS que reirnam no máximo" a rluantidade autorizada pelo corpo de

Brrnrl-reiros de Pematnbuco. atraves de Vistaria Estabelecimento.

Art. 7' - a utilização do ginásio
por 1er. mediante Projeto de Lei, a ser çncami
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Art 8" - Os interessados em agendar horarios para utilização do
ginasio deverão procurff a Secretaria Municipal de Esporte, esçolhendo o dia e
horário. obter o comprüvante, de posse do comprovante deverá comparecer à

Prefeitura Municipal e recolher a tarifa a que se refere o artigo anterior,
enuegando copia do comprovante de pagamento à lSecretaria Municipal de

Esporte.

Paráerafo Único - Caso o interessado não comprove junto à

Secretaria Muaicipal de Esporte o recolhimento da tarifa no prazo de dois dias
contados a partir do agendamento, este será tornado sem efeito.

Art. 9o - A lanchonete existente no interior do ginásio poderá ser
explorado por particulares, mediante permissão de uso de bem público, a qual
dependerá de licitação e o julgamento será baseado na melhor oferta, podendo
ser f,xado valor mínimo no edital ou convite.

§J - A exploração da Lanchonete fiçará sob a fiscalização do
SME:

§{ - Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e de cigarro
no interior do ginásio;

§ 3" - Não será permitida a venda de qualquer produto em
vasilhames de vidro, sendo certo que os sopos utilizados deverão ser do tipo
descartilvel;

Art. 10 - Os recursos provenientes da aplicação dos dois artigos
anteriores serão empregados na area de esporte, com prioridade na manutenção
e aprimoramento do próprio ginásio.

Art. 11 - E expressamente proibido o ingresso de pessoas aas

dependências internas e externas do ginásio portando os produtos referidos nüs
Parasralos 2'- e 3o do artigo 9o, devendo qualquer membro da SN{E providenciar
sua retirada e. se necessário. acionar a Polícia lv{ilitar.

Art. 12 - A S&,4fl poderá. quando [r
ürteresse publico, alterar os horários agendados. C
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designação de outra data o interessado poderá pleitear, junto à Prefeitura,

restituição do valor que tiver sido pago.

\rt. 13 Os casos omissos nesta lei serão apreciados
pn\ f,tr\.irilente pela SME, através de Portarias, que deverão ser observadas por

1t-rdil S

Parágrafo único - Atraves de Portaria a SME poderá Íixar o
horanr- Je turrcionamento do ginásio.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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