CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
-

ESTADO DE SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que de forma relativamente
constante a utilização da sede da Câmara Municipal é solicitada para a
realização de palestras, audiências públicas, lançamento de livros e etc, em
atenção ao princípio da legalidade a Mesa da Câmara Municipal, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, artigo 23, inciso
III, alínea “a”, propõe a discussão e deliberação do anexo Projeto de
Resolução.
Se faz necessária a aprovação de uma Resolução
a respeito, uma vez que não há normatização sobre o assunto.

Contando

com

a

colaboração

de

todos,

subscrevemos.

Guara, 07 de agosto de 2017.

FABIANA JUNQUEIRA SERIBELI
PRESIDENTE

RAPHAEL DE PAULA ASSE
1º SECRETÁRIO

ABÍLIO MATEUS BORGES
2º SECRETÁRIO
AV: DR. FRANCISCO DE PAULA LEÃO, 400 – CENTRO – GUARÁ/SP – CEP: 14580-000
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
-

ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04, DE 07 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a concessão de autorização
para a utilização, por terceiros, da sede da
Câmara Municipal de Guará e dá outras
providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guará resolve:

Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guará, por
esta Resolução, autorizado a ceder as instalações da sede do Poder
Legislativo a terceiros, observados o disposto na presente norma.
Art. 2º - A autorização somente poderá outorgada por tempo
limitado de horas, desde que não modifique ou prejudique o exercício das
funções principais deste Poder Legislativo, ficando ressalvado que pode a
mesma ser sustada a qualquer momento pelo concedente.
Art. 3º - Não será fornecida, sobre qualquer pretexto, autorização
para a uso da sede do Poder Legislativo a terceiros, quando a atividade a ser
realizada possuir fins lucrativos ou religiosos, bem como para a divulgação de
produtos ou serviços.
Art. 4º - Quando da utilização da sede do Poder Legislativo de
Guará, fica expressamente vedada a criação de despesas públicas para o
fornecimento de qualquer alimento ou bebida.
Art. 5º - A utilização da sede do Poder Legislativo deverá se
limitar ao prazo máximo de 03 (três) horas, não podendo o encerramento
ocorrer após às 20h.
Art. 6º - O solicitante da autorização deverá preencher
requerimento padrão, nos termos do Anexo Único desta Resolução, onde
declarará expressa ciência ao que dispõe a presente norma e, ainda, ficará
responsável civil e criminalmente pelos danos porventura acarretados ao
prédio, móveis e equipamentos da Câmara Municipal de Guará, ocorridos
durante o período de utilização, ainda que tais danos sejam provocados por
ouvintes e/ou pessoas do público em geral.

Art. 7º - Esta resolução entrará em na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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-

ESTADO DE SÃO PAULO
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
-

ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO ÚNICO

REQUERIMENTO

Venho, pelo presente, solicito a utilização da sede deste
Poder Legislativo, declarando expressamente que:
a) Estou ciente de todos os termos na Resolução nº
04/2017, desta Casa de Leis;
b) Assumo a responsabilidade por qualquer dano
provocado à sede, móveis e equipamentos desta Casa de Leis, acarretados
por qualquer pessoa e ocorridos no período da concessão;
c) Estou ciente de que a concessão de utilização pode ser
sustada a qualquer momento pelo Presidente da Câmara Municipal de Guará,
bem como não podem ser realizados eventos de caráter religioso ou tenham
fins lucrativos;
d) A utilização se dará pelo prazo de ____ horas, com início
às _____ e término às _________.

IDENTIFICAÇÃO
COMPLETA
DO
REQUERENTE,
PESSOA FÍSICA OU REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDADE E/OU
PESSOA JURÍDICA

_________________________
ASSINATURA
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