
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Resolução nº 03/2022 – SMC/GAB                                 

Assunto: Regramento para  concessão de uso dos espaços públicos: Estação Férrea, 

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, Praça das Feiras e Praça Estação Cidadania 

e Cultura.

A Secretária Municipal da Cultura, Aline Zilli, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE,

que ficam estabelecidas, através do presente instrumento, as normas para requerer autorização

de uso dos espaços na realização de eventos culturais:

Art.  1º.  Esta resolução disciplina  a concessão de uso pela Secretaria  Municipal  da Cultura a
eventos culturais temporários e de interesse público. 

Parágrafo único – somente para uso de eventos sem cobrança de ingressos.

Art.  2º.  Para  fins  desta  resolução,  a  solicitação  de  uso  de  espaços  limita-se  aos  espaços
mantidos por esta Secretaria da Cultura e que não estejam regrados por instrumentos próprios.
Este regramento tem como foco a Estação Férrea, Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho,
Praça das Feiras e Praça Estação Cidadania e Cultura.

Parágrafo único - Para autorização de uso, o requerente deverá preencher formulário on-line, link:
https://caxias.rs.gov.br/servicos/cultura/resolucoes e após encaminhar a solicitação para o e-
mail gabinetesmc@caxias.rs.gov.br, no mínimo 45 (quarenta e cinco dias) antes da realização do
evento, junto as autorizações das outras Secretarias Municipais que estejam envolvidas com a
realização do evento.

Art.  3º.  Poderão solicitar  apoio à Secretaria Municipal da Cultura,  pessoas físicas ou jurídicas
realizadoras de atividades ou eventos culturais ou artísticos, com comprovados currículo na área
ou enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na área da cultura 

Art. 4º. O requerente deverá informar a pretensão de espaço, a edição/nome do evento, o layout,
duração,  montagem/desmontagem,  a  estimativa  de  público,  a  programação,  e  demais
informações necessárias ao entendimento da proposta via formulário, Art. 2º - parágrafo único.

Art. 5º O pedido será analisado pela equipe da Secretaria da Cultura.

Art. 6º. Ao requerente será enviado um retorno em 10 (dez) dias úteis, quanto a possibilidade se
sua realização ou não.

Parágrafo  único  –  É  de  responsabilidade  do  requerente  o  envio  das  demandas  para  cada
Secretaria/Autarquia.
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Art. 7º. Nos casos de apoio por parte da Secretaria Municipal da Cultura, o requerente deverá
propor  uma  contrapartida,  além  do  compromisso  da  utilização  da  marca  da  administração
municipal como segue:
I – APOIO: autorização de uso de espaço público e/ou empréstimo de materiais;
II – CORREALIZAÇÃO: quando houver pagamento de despesas relacionadas ao evento como,
por  exemplo,  tendas,  banheiro  químico,  palco,  sonorização,  iluminação,  cachê,  horas  de
servidores, etc. 

Parágrafo único - Esta demanda será verificada no momento da solicitação, se há disponibilidade
de realização das despesas.

Art. 8º. O uso da logomarca da Prefeitura Municipal, independente da LIC Municipal se houver
financiamento, deverá se aprovada pela Secretaria Municipal da Cultura.

Art. 9º. Não serão concedidos apoio a eventos meramente comerciais.

Art. 10. A Secretaria Municipal da Cultura não apoiará projetos que: 
I - sejam relacionados com interesses exclusivos  que não sejam prioritariamente cultural;
II - fomentem produto que agrida o meio ambiente; 
III - promovam produto ou ação prejudicial à saúde; 
IV - atentem quanto à legislação, à moral e as boas práticas sociais;
V – evento privado com fins meramente comerciais e/ou restrito a circuito fechado.

Art. 11. A Secretaria Municipal da Cultura poderá editar orientações complementares com vistas
ao cumprimento desta resolução.

Art.  12. A Secretaria da Cultura fornecerá a logomarca oficial  a ser utilizada nos materiais de
divulgação.

Art. 13. O disposto nesta resolução não resultará na concessão de qualquer benefício às pessoas
físicas ou jurídicas colaboradoras de cunho privado, tampouco lhes assegurará qualquer direito,
vantagem ou preferência.

Art. 14. Após a aprovação da solicitação de uso, o solicitante deverá comparecer no prazo de
5(cinco) dias úteis para a assinatura do Termo de Autorização de Uso (Anexo I).

Art. 15. Casos omissões serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Cultura - SMC.

Município de Caxias do Sul, 30 de maio de 2022.

Aline Zilli
Secretária Municipal da Cultura



ANEXO I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO Nº …./20...

O  MUNICÍPIO  DE  CAXIAS  DO  SUL,  pessoa  jurídica  de
direito público, inscrito no CNPJ sob o número 88.830.609/0001-39, com sede
e foro na Rua Alfredo Chaves nº 1333, bairro Exposição, em Caxias do Sul -
RS,  doravante  denominado  AUTORIZANTE,  representado  pela  Secretária
Municipal  de  Cultura,  Sr(a). ……………………………………,  CPF
………………….. signatário,  autoriza a Sr(a)………………………………., CPF
………………….. realizadora  do  evento ………………………………………….
doravante  denominado(a)  AUTORIZATÁRIO(A),  a  utilizar  a  área  pública
adiante descrita, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto autorização de uso da área
pública correspondente a ……………... ………………….. para a realização do
evento  ……………………...

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do presente termo inicia  dia …... com
início de montagem às …..h até …...h   incluído nesse período a preparação
do espaço, considerando  a realização do evento e a remoção de estruturas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES

O(A)  autorizatário(a)  se  obriga  ao  cumprimento  das
seguintes condições estabelecidas:

a)  apresentar  as  autorizações  dos  órgãos  correlatos  ao
evento;

b)  comunicar os órgãos de segurança pública e  Secretaria
Municipal do Urbanismo e de Trânsito acerca da realização do evento;

c) custear todas as despesas inerentes à realização evento;

d) adotar os cuidados necessários para que a sonorização a
ser instalada não promova vibração nas estruturas dos prédios tombados que
compõe o entorno do evento;

e)  responder pelos danos causados ao patrimônio público,
inclusive  por  terceiros,  durante  a  realização  do  evento  ou  no  período  de
preparação e desmontagem do mesmo, ressarcindo ao Município  eventuais
despesas por este custeadas;



f) respeitar  os  horários,  datas  e  locais  acordados  para
montagem, realização e desmontagem do evento;

g)  respeitar  os  níveis  e  horários  permitidos  para  ruídos,
conforme legislação vigente (Lei Complementar nº 376/2010);

h) respeitar o protocolo geral de enfrentamento ao Covid-19,
observando  rigorosamente  o  integral  cumprimento  das  medidas  sanitárias,
firmando o respectivo termo de responsabilidade sanitária; 

i) manter na área pública cujo o uso está sendo autorizado,
durante a montagem, execução e retirada do evento um preposto identificado
previamente pela SMC, o qual responderá por todos os atos inerentes.

j)  restituir  o  imóvel  nas  mesmas  condições  em  que  foi
recebido, providenciando a limpeza e higienização da área.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PROIBIÇÕES

O(A)  autorizatário(a)  fica  ciente  de  que  é  expressamente
proibido na área objeto da presente autorização:

a)  circular ou permanecer com veículos sobre calçadas e
gramados;

b)  fixar  quaisquer  objetos  em  postes  de  luz,  bancos  e
árvores;

c)  montar estruturas sobre jardins ou gramados do espaço
público;

d)  instalar  veículos  de divulgação  em desacordo  com as
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 412/2012;

e) retirar ou emprestar equipamentos públicos;

f) promover alterações no espaço público de modo a causar
danos ou comprometer sua preservação e segurança;

g) utilizar fogo, água, animais vivos e outros elementos que
comprometam a segurança e a integridade do público;

h)  efetuar  ligações  elétricas  diretamente  na  rede  de
distribuição de energia;

i)  utilizar  o  espaço público  para  finalidades  estranhas  ou
complementares ao evento sem prévia autorização;

j)  explorar  qualquer  tipo  de comércio  paralelo  ao evento,
nas dependências do espaço cedido, sem prévia e expressa autorização.



CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a)  O  Município  fiscalizará  o  cumprimento  das  condições
constantes  do  presente  termo,  podendo  tomar  as  providências  e  medidas
cabíveis sempre que necessário;

b)   o  cumprimento  das  condições  previstas  na  presente
autorização não dispensa o(a)  AUTORIZATÁRIO(A)  de satisfazer quaisquer
outras  exigências  previstas  nas  legislações  federal,  estadual  ou  municipal
aplicáveis ao caso;

c)  o(a)  AUTORIZATÁRIO(A) está ciente  de que eventual
descumprimento de quaisquer das condições ora estabelecidas acarretará a
revogação da presente autorização, com restituição da área pública descrita
em seu estado original,  sem prejuízo  da aplicação das penas previstas  na
legislação pertinente.

E, assim, por ser esta expressão de livre vontade, firma-se o
presente termo de autorização para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Caxias do Sul,       de                 de 20....

  Município de Caxias do Sul                          …………………………….
Aline Zilli     Autorizatário

Secretária Municipal da Cultura
Autorizante 


