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08 DE FEVEREIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE NORMAS DE
UTILIZAÇÃO DO PLENÁRIO
ALEIXO LUIZ VINHAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O presidente da Câmara Municipal de Goianésia,
/ereador ALTEMAR CARRILHO DE CASTRO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o plenário Aleixo Luiz Vinhal é
constantemente solicitado por pessoas da comunidade, escolas, colégios,
associações e outros segmentos da sociedade civil organizada;

CONSIDERANDO que o plenário e demais instalações da
Câmara Municipal são de interesse público e de utilização comunitária;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer regras
e normas para a boa utilização e efetiva manutenção predial:

RESOLVE:

1.1. O Plenário Aleixo Luiz Vinhal somente poderá ser utilizado para a
realização de palestras educativas, reuniões de associações de bairros e
cultos ecuménicos.

1.2. É expressamente vedado o empréstimo do plenário para: formatura,
colação de grau, peças teatrais, eventos musicais, palestras empresariais e
ainda qualquer outro evento que seja verificada a cobrança de ingressos,
convites ou taxa de inscrições.

1.3. A solicitação do plenário deve ser feita via ofício à presidência da
Câmara Municipal de Goianésia, com verificação prévia quanto à
disponibilidade do local.

1.4. As mesas do plenário não podem ser removidas, nem retiradas.
1.5. A desconexão e remoção dos microfones somente poderão ser

efetivadas em casos excepcionais e com autorização da presidência ou da
direção administrativa da Câmara Municipal.

1.6. É proibido afixar cartazes, banners, faixas ou outro tipo de material
similar nas dependências do plenário.
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1.7. Não é permitido qualquer tipo de decoração, utilização de vasos,
flores, artefatos decorativos, instalação de painéis, utilização de cartonados,
tecidos, tnt e outros objetos decorativos no plenário.

1.8. É proibida a distribuição de qualquer tipo de alimento no plenário e os
usuários deverão ater-se apenas ao fornecimento e consumo de água pelas
pessoas que por ventura vierem a compor a mesa diretiva do evento ou
solenidade.

1.9. Por qualquer dano causado aos equipamentos e eletros (microfones,
caixas de som, geladeira) disponíveis no plenário, deverá o usuário arcar
com as despesas financeiras de recuperação ou reposição.

1.10. A Câmara Municipal não disponibilizará nenhum material para
consumo, sendo de total responsabilidade do usuário o fornecimento de
água, copos e quaisquer materiais que forem utilizados durante o evento.

1.11. Nenhum funcionário da Câmara Municipal será submetido a prestar
serviços ao usuário, sendo de inteira responsabilidade do mesmo a
contratação de sua equipe para a realização do evento.

1.12. A Câmara Municipal disponibilizará o técnico de áudio, servidor efetivo
da Câmara Municipal, autorizado a operar o sistema de sonorização, vídeo e
imagem no plenário.

1.13. Os eventos realizados no plenário Aleixo Luiz Vinhal, em hipótese
alguma poderão ter cobrança de ingressos e/ou inscrições, ou seja, deverão
ser abertos ao público e totalmente gratuitos. Se constatada a cobrança de
entrada ou de inscrições, a Câmara Municipal de Goianésia fica autorizada a
cancelar o empréstimo.

1.14. Quaisquer danos causados na estrutura física (plenário, sanitários,
saguão, portaria, recepção entre outros), a Câmara Municipal de Goianésia
estará obrigada a fazer o lançamento em DUAM (Documento único de
Arrecadação Municipal) a ser emitido contra o usuário responsável para
cobrança do valor correspondente ao prejuízo causado ao erário público.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Goianésia,
Estado de Goiás, aos oito dias do mês de fevereiro de 2017. (08/02/2017).

Ver. Alternar Carnlbî erCastro
President
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