
                   D E C R E T O Nº. 045 - DE 26 DE MAIO DE 2005.

 Autoriza a utilização do Salão de Eventos Culturais por particulares, nos
termos que especifica. 

 ELIANA DOS SANTOS SILVA, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais, 

 Considerando que a Prefeitura Municipal possui um imóvel destinado a realização de eventos,
denominado Salão de Eventos Culturais; 
 
 Considerando que na área urbana do Município de Ribeirão Grande não existe outro salão de festas
onde possam ser realizados festas e eventos;

 
 
 D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica autorizado o DECET – Departamento de Educação, Cultura, Esportes e Turismo - a
ceder o uso do Salão de Eventos Culturais para eventos e reuniões particulares, nos termos do presente
decreto. 
   
 Art. 2º - Para utilização do Salão de Eventos deverá ser protocolado pedido, devidamente instruído
com documentos pessoais do Interessado ou dos atos constitutivos e documentos de representação, em
caso de pessoa jurídica, com antecedência mínima de 10 dias, informando a data e o período em que
pretende utilizar o Salão bem como a natureza do evento que pretende realizar.

 Art. 3º - A cessão de uso fica consignada à concessão de Alvará da Prefeitura Municipal e
recolhimento da respectiva taxa, salvo se o evento não necessitar de alvará.
  
 Art. 4º - O Interessado em utilizar o Salão de Eventos ficará responsável pela plena manutenção do
imóvel, que será vistoriado quando da devolução das chaves, respondendo o Interessado por qualquer
dano constatado.

 Parágrafo único – A limpeza do imóvel é de responsabilidade do Usuário, que fica também
responsável pela retirada de todo o lixo produzido quando da realização do evento. 

 Art. 7º – A Não observância do artigo 4º deste decreto acarreta a suspensão do direito de uso do
salão até a devida regularização das falhas.

 Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete da Prefeita, 26 de maio de 2005.

   

      ELIANA DOS SANTOS SILVA
              Prefeita Municipal 



    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo

Afixado no local de costume, registrado na data supra.


