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LEI N
o
 1330/2019 

 

 

 

 

 
       

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos que assegura o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei. 
 

 

      Capítulo I 

      DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

      Art. 1º - O uso do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior, 

localizado a Rua Treze de Maio, centro, do Município do Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, destina-se, 

prioritariamente à realização de atividades de valor artístico-cultural, comprometida com a 

diversidade cultural, com ações socioculturais para a promoção da cidadania, desde que adequados a 

sua estrutura física.  

      Parágrafo único. O Centro Cultural Daniel Túrmina Junior 

possui como estrutura: auditórios, som, multimídia.  

 

      Capítulo II 

      DA RESERVA 

      Art. 2º - Terão prioridade para reserva e agendamentos de 

pauta, na seguinte ordem:  

      I. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do 

Município do Cruzeiro do Iguaçu; 

      II. Grupos Artísticos e Culturais do Município do Cruzeiro do 

Iguaçu; 

      III. Escolas, academias e Entidades formais, para eventos 

culturais; 

      IV. Promotores e Produtores artísticos estabelecidos no 

Município; 

      V. Instituições de ensino públicas e privadas e instituições 

governamentais e não governamentais;  

      VI. Demais Secretarias Municipais de Cruzeiro do Iguaçu. 
 

      Parágrafo único. Para os fins deste artigo considera-se: 

      I. Grupos Artísticos: os proponentes com iniciativas que 

promovam práticas, representações, expressões, conhecimentos, saberes e técnicas que resultam da 

criatividade de indivíduos ou grupos, objetivando preservar e difundir a diversidade cultural    e que 

atuam nas áreas de artes cênicas (teatro, dança, ópera e circo), artes visuais, audiovisual, música, 

literatura e performance; 

SÚMULA:              Dispõe sobre a utilização do Centro Cultural 
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      II. Escolas, academias e entidades formais de caráter artístico 

e cultural: aquelas estabelecidas no Município do Cruzeiro do Iguaçu e que oferecem formação em 

áreas culturais e artísticas especificas. 

      Art. 3º -  No mês de Fevereiro de cada ano, será aberta a 

agenda do Centro Cultural Daniel Junior Túrmina reserva e agendamentos de pauta. 
 

      Art. 4º - Havendo datas disponíveis, a reserva deverá ser 

realizada, mediante solicitação por ofício a Secretaria Municipal da Educação, Cultural e Esporte, 

com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do evento, endereçado ao titular da pasta, o qual 

deverá constar as seguintes informações:  
 

      I - CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica; 

       II - CPF do proponente quando se tratar de pessoa física; 

       III - nome do evento, autor, gênero, classificação etária, 

imagens fotográficas; 

       IV - valores cobrados na bilheteria e a indicação da empresa 

que fará a venda dos ingressos; 

       V - datas, horários, e tempo de duração do espetáculo ou 

evento, mapa técnico do palco e demais recursos técnicos necessários; 
 

       VI - e-mail e telefone para contato. 

 

      § 1º - No ofício deverá ser anexado release, resumo 

explicativo da atividade artística (fotos, cartazes, vídeos) e o currículo do proponente. 

 

      § 2º - É de responsabilidade do requerente o envio do rider 

técnico e de som, bem como o mapa de utilização de palco ou do espaço solicitado com cenários, 

adereços e os demais equipamentos, a logística de chegada e a retirada de todo o material utilizado. 
 

                                                            § 3º - O protocolo de solicitação de reserva de data, não 

assegura ao interessado ou proponente qualquer direito relativo à garantia de agendamento. 
 

       Art. 5º - Deferido o requerimento do espaço solicitado, o 

requerente deverá assinar o termo de autorização e efetuar o pagamento do preço público de uso, 

conforme descrito no Anexo I. 
 

      Art. 6º - Ocorrendo a desistência do uso do Centro Cultural 

Daniel Túrmina Junior ou a sua não utilização pelo autorizado, após o pagamento do preço público, o 

valor não será restituído, ficando este valor a disposição da Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esporte, o qual será utilizado para investimentos na Cultura do Município do Cruzeiro do 

Iguaçu.  
 

      Art. 7º - É de responsabilidade do autorizado a criação, a 

produção e a impressão de todo o material gráfico, bem como a divulgação do espetáculo ou do 

evento nos meios de comunicação. 
 

      Art. 8º - Ficam reservadas, no Cento Cultural Daniel Túrmina, 

à Secretaria Municipal de Cultura 10 (dez) cadeiras na Nave Principal, sendo proibida a sua 

comercialização. 
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      Capítulo III 

      DO USO E FUNCIONAMENTO 
 

      Art. 9º - O horário de funcionamento administrativo do Centro 

Cultural Daniel Túrmina Junior será de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13hrs 

às 17hrs. 
 

      § 1º. O horário de funcionamento para cada evento será 

definido no termo de autorização. 
 

      § 2º. A segunda-feira fica reservada para trabalhos de 

manutenção e reparos no Centro Cultural Daniel Túrmina Junior não havendo disponibilização de 

agenda para qualquer um dos turnos. 
 

       Art. 10 - Para o uso do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior 

deverá ser observado o seu mapa técnico, pois a Administração Pública Municipal não se 

responsabilizará por alterações necessárias à realização do evento e, quando estas ocorrerem, a 

Administração Pública Municipal deverá ser informada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 
 

      Art. 11 - A solicitação de agenda para ensaios e ajustes 

técnicos seguirá os critérios de cobrança dispostos no Anexo I e será de autonomia da Secretaria da 

Educação, Cultura e Esporte do Município do Cruzeiro do Iguaçu a sua liberação. 
 

      Art. 12 - O uso do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior 

poderá ser suspenso a qualquer tempo, se o espetáculo, atitudes de seus participantes, forem 

considerados inadequados ou ofensivos, comprometendo o objetivo principal dos espaços e da sua 

integridade 
 

      Art. 13 - Todos os eventos artístico-culturais com cobrança de 

ingresso deverão observar a Lei Federal nº 12.933/2013 e demais legislações correlatas, 

assegurando 40% (quarenta por cento) dos ingressos disponíveis para a venda com o benefício da 

meia-entrada para cada evento. 
 

      Parágrafo único. O Promotor do Evento deverá divulgar, 

diariamente, o  número  de  ingressos disponíveis aos usuários da meia-entrada, em todos os pontos 

de venda de ingressos, de forma visível e clara, bem como o aviso quando estiverem esgotados os 

ingressos de meia-entrada. 

 

      Capítulo IV 

      DOS PREÇOS PÚBLICOS 
 

      Art. 14 - Ficam estabelecidos no Anexo I, os preços públicos 

para o uso dos espaços do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior. 

 

      Capítulo V 

      DO EVENTO E PROMOÇÃO 

      Art. 15 - Os eventos deverão iniciar no horário anunciado, 

havendo uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos. 
 

      Parágrafo único. Em caso de atraso, tanto para o início 

quanto para o término do evento será aplicada multa no valor de 01 (um) UFM a cada lapso de 10 

(dez) minutos de atraso, a ser acrescentada ao valor total do preço público.  
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      Art. 16 - As portas deverão ser liberadas para a entrada da 

plateia com no mínimo 20 (vinte) minutos de antecedência. 
 

      Parágrafo único. A tolerância máxima permitida para acesso 

ao espetáculo será de 20 (vinte) minutos após seu início, sendo que a partir de então as portas 

permanecerão fechada.  
 

      Art. 17 - O intervalo entre uma sessão e outra deve ser de, no 

máximo 02 (duas) horas e será obedecido o limite de 03 (três) sessões por período (manhã, tarde e 

noite. 
 

      Art. 18 - A montagem, desmontagem e retirada de 

equipamentos e materiais necessários à realização do evento deverão ocorrer no horário de 

funcionamento do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior, podendo, em casos especiais, ser 

agendado outro horário, com a presença de técnico e consentimento da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte.  
 

      Art. 19 - As despesas com direito autoral (Sociedade 

Brasileira de Autores Teatrais - SBAT, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, 

Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, entre outros), salários, acidentes de trabalho, seguro e demais 

obrigações de ordem trabalhista são de responsabilidade do autorizado. 
 

      Art. 20 - As providências quanto a autorizações, alvarás, 

taxas, obrigações legais, prevenção e segurança referentes à realização do evento são obrigações do 

autorizado. 
 

      Art. 21 - O autorizado deverá disponibilizar equipe para 

atendimento de bilheteria, portaria e plateia nos dias de espetáculos e eventos, além de técnico de 

som e luz especializados para a operação de equipamentos. 

 

      Capítulo VI 

      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

      Art. 22 - O uso de elementos (água, fogo, terra) e materiais 

como folhas, galhos, areia e balões, somente poderão ser utilizados mediante análise e autorização  

expressa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Município do Cruzeiro do Iguaçu, 

conforme a legislação vigente. 

 

      Parágrafo único. É proibido o uso de papel picado, confetes, 

serpentinas, lantejoulas, purpurinas e bolinhas de isopor, lançados do urdimento, fogos de artifício 

ou qualquer produto inflamável. 

 

      Art. 23 - É expressamente proibido fumar em toda a estrutura 

do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior. 

 

      § 1º - Fica vedada a entrada e o consumo de qualquer tipo de 

alimentos, bebidas alcoólicas e líquidas em geral no palco, plateia da Nave e auditórios. 
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      Art. 24 - O autorizado será responsável por arcar com 

eventuais indenizações decorrentes de prejuízo ou dano causado, culposa ou dolosamente, por si, 

seus prepostos ou funcionários, ao acervo patrimonial da Municipalidade, bem como a terceiros. 

 

      Parágrafo único. Compete à equipe técnica do Centro 

Cultural Daniel Túrmina Junior, acompanhada do autorizado a aprovação de check list, que será 

anexado ao termo de autorização, com verificação do espaço locado antes e depois do evento. 

 

      Art. 25 - O descumprimento pelo autorizado das normas desta 

Lei e das advindas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, além das previstas no 

termo de autorização, resultará na aplicação de multa no valor de 06 (seis) UFMs. 

 

      Art. 26 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte estabelecer normas e orientações complementares sobre matéria desta Lei quando 

se fizer necessário, bem como resolver casos omissos. 

 

      Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -    

Estado  do  Paraná,  aos doze  dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                        PREFEITO  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO - I 

       

PREÇOS PÚBLICOS PARA USO DOS ESPAÇOS DO CENTRO CULTURAL DANIEL 

TURMINA JUNIOR 

 

CONSIDERANDO o uso do espaço do Centro Cultural Daniel Túrmina Junior ficam estabelecidos 

os seguintes preços públicos: 

 

Art. 1º. Nave Principal: 

 

Parágrafo 1º.  Será cobrado, a título de preço público, de reserva do espaço, no ato da assinatura do 

termo de autorização, para os seguintes eventos organizados pelas categorias abaixo expostas: 

 

I - Categoria 1: Evento Cultural realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte e demais Secretarias Municipais do Município do Cruzeiro do Iguaçu: Isento; 

 

II - Categoria 2: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo artístico, ou 

escolas de artes (dança, música, teatro entre outros segmentos culturais) com trabalhos próprios, 

sediado em Cruzeiro do Iguaçu, para projeto de formação de plateia, sem cobrança de ingresso: 

isento; 

 

III- Categoria 3: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo artístico ou escolas 

de artes (dança, música, teatro, entre outros segmentos culturais) com trabalhos próprios, sediado 

em Cruzeiro do Iguaçu, para projeto de formação de plateia, com cobrança de ingresso: valor de  03 

(três) UFMs; 

 

IV- Categoria 4: Evento Cultural organizado por grupo artístico, instituição privada de ensino ou 

empresa que tenham como objeto social previsto em seu contrato social ou estatuto a produção e 

promoção de eventos, sediado em Cruzeiro do Iguaçu, com cobrança de ingresso: valor de  03 (três) 

UFMs; 

V - Categoria 5: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo artístico com 

trabalhos próprios, não sediado em Cruzeiro do Iguaçu, para projeto de formação de plateia, com 

cobrança de ingresso: valor de  06 (seis) UFMs; 

 

VI- Categoria 6: Evento Cultural realizado por entidades que compõem os  Serviços  Sociais 

Autônomos - "Sistema S", com cobrança de ingressos: valor de  06 (seis) UFMs; 

Parágrafo 2º. Para eventos culturais realizados por instituições culturais sem fins lucrativos 

(Categoria 7), quando não houver a cobrança de ingressos, será isento do pagamento do preço 

público pela ocupação do Centro Cultural Daniel Turmina Junior; já quando houver a cobrança de 

ingressos, o valor do recolhimento de preço público, será no ato da assinatura do termo de 

autorização, e representará o montante correspondente a 06 (seis) UFMs. 

 

Parágrafo 3º. Para eventos sem finalidade artística cultural, para a realização de cursos, seminários, 

simpósios, palestras, reuniões, workshops, desde que sem caráter político- partidário ou religioso 

(Categoria 8): 
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a) realizado por instituições privadas com fins lucrativos: 

 

1. recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de  06 

(seis) UFMs; 

2. recolhimento correspondente a 06 (seis) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da 

realização do evento. 

 

b) realizado por instituições privadas sem fins lucrativos: 

 

1. recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de  03 

(três) UFMs; 

2. recolhimento correspondente a 03 (três) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias   da 

realização do evento.  

 

Parágrafo 4º. Eventos de formatura de instituições públicas ou privadas (Categoria 9): 

 

a) recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de  06 

(seis) UFMs; 

b) recolhimento correspondente a 06 (seis) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da 

realização do evento. 

  

Art. 2º. O pagamento dos preços públicos referentes aos eventos, conforme listados acima, poderá 

ser dispensado total ou parcialmente, a critério da Administração Pública, por meio da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esporte do Município do Cruzeiro do Iguaçu, desde que: 

 

a) haja contrapartida de interesse do Município, a ser definida no termo de autorização; e 

b) os ingressos sejam revertidos para distribuição nos projetos de formação de plateia; e 

c) seja inserida a logomarca da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte em todo o material de 

divulgação. 

 

             Cruzeiro do Iguaçu, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 DILMAR TÚRMINA 

       PREFEITO 
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