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Instrução Normativa STC – Nº 02/2014

Versão: 01

Aprovação em: 04 de abril de 2014

Ato de aprovação: Decreto nº 169/2014

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Capítulo I

DA FINALIDADE

Art.  1º -  Dispõe  sobre as  rotinas e procedimentos  relacionados  às atividades  de uso e

permissão para  utilização  do Parque de Exposições  Frei  Estevão  Eugênio  Cortelletti  no

Município de Santa Teresa/ES.

Capítulo II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de

Santa Teresa/ES.

Capítulo III

DOS CONCEITOS

Art. 3º -  O turismo é uma das principais indústrias de serviços no Brasil, e principalmente

uma das que mais cresce na geração de emprego e rendas nas regiões onde não tem

grandes  investimentos  públicos  e  privados.  Em razão disso,  é  que  as  cidades  que tem

vocação  para  o  turismo  estão  investindo  maciçamente  nessa  área,  principalmente  no

turismo  de  negócio,  agro  turismo,  turismo  religioso,  cultural,  agroindústrias,  festivais  de

música  internacionais,  festivais  de  vinho,  cerveja,  eventos  musicais,  festa  da  imigração
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italiana, etc., sendo que a grande maioria é realizada no Parque de Exposição Frei Estevão

Eugênio Cortelletti, localizado no Bairro Dois Pinheiros, nesta Cidade de Santa Teresa.

Capítulo IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade

do  Chefe  do  Poder  Executivo,  no  sentido  de  promover  ações  no  âmbito  do  Turismo e

Cultura, sobre o qual dispõe a Lei Orgânica Municipal nº973/1990 e na CF/1988 art.180.

Capítulo V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º - São Responsabilidades do Solicitante para o uso do Parque de Exposição:  

I. Solicitação de ponto de energia,  além do que o Parque de Exposições e Eventos

Frei Estevão Eugênio Cortelletti oferece no palco principal, caso necessário;

II. Gerador de energia caso a sonorização solicite;

III. Cumprimentos das normas e rotinas com o Corpo de Bombeiros;

IV. Contratação de Equipe de Limpeza para os dias do evento;

V. Contratação de Eletricista e hidráulico para os dias do evento;

VI. Contratação de Equipe de Segurança para os dias do evento;

VII. Zelar pelo patrimônio público;

VIII. Seguir  normas  do  contrato  de  permissão  Parque  de  Exposições  e  Eventos  Frei

Estevão Eugênio Cortelletti - Anexo I;

IX. Qualquer ocorrência durante o evento em relação à manutenção e funcionamento é

de responsabilidade do solicitante;

X. O solicitante deve respeitar a data de entrega das chaves ocorrendo no momento da

inspeção  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Turismo  e  Cultura  –  SMTC,  na  data

previamente estipulada, caso não ocorra, sofrerá as penalidades do contrato;
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XI. É de responsabilidade do solicitante a retirada de qualquer artefato de decoração,

como  prego,  banner,  arames,  abraçadeiras,  etc.  Caso  não  ocorra,  sofrera  as

penalidades do contrato;

XII. É de responsabilidade do solicitante a entrega das cozinhas limpas, sem lixo e em

perfeito  estado  de  funcionamento,  caso  não  ocorra,  sofrerá  as  penalidades  do

contrato;

XIII. Fica proibido a remoção, a troca de lugar dos equipamentos de segurança, placas de

sinalização, lâmpadas de emergência e qualquer outro objeto nas dependências do

Parque de Exposição e Eventos Frei Estevão Eugênio Cortelletti;

XIV. É de responsabilidade do solicitante a entrega dos extintores com o lacre, conforme a

inspeção no ato da entrega das chaves;

XV. Caso o prazo de entrega das chaves dos ambientes do Parque não seja feito em até

2 (dois) dias úteis após o Evento a nota promissória será acionada.

Capítulo VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º -  Providências necessárias para permissão de uso do Parque de Exposições Frei

Estevão Eugênio Cortelletti:

I. Verificar data disponível para evento através do telefone da Secretaria Municipal de

Turismo  e  Cultura  -  SMTC  (27)  3259-2357  ou  3259-1344  com  o  funcionário

responsável pelo Parque de Exposição;

II. Protocolizar  a  solicitação  para  reserva  do  Parque  de  Exposições  e  Eventos  Frei

Estevão Eugênio Cortelletti, no protocolo geral da Prefeitura Municipal contendo os

seguintes dados  ou documentos;

a) Nome do responsável (pessoa física ou jurídica);

b) Endereço completo;

c) Cópia da carteira de identidade;

d) Telefone de contato;

e) Nome do evento;
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f) Data de uso, incluindo período pré e pós data do evento, lembrando da

decoração, montagem e desmontagem.

III. Protocolar  pedido  de  alvará  sanitário  em  nome  do  requerente  ou  do  evento  na

recepção da Prefeitura setor Protocolo;

IV. Entrar no site www.cb.es.gov.br e solicitar vistoria do Corpo de Bombeiros;

V. Após contato telefônico por parte da SMTC, retirar o DAM na SMTC e pagar taxa no

banco. Devolver formulário pago a SMTC para ser anexado ao processo;

VI. Entrar  em contato  com a  funcionária  Lucinete  na  SMTC.  Para  agendar  dia  para

comparecer no Parque de Exposições, para realização da vistoria das condições de

entrega do Parque;

VII. Comunicar a polícia militar e civil por meio de oficio os dados do evento.

Capítulo VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 7º -  Os secretários e Chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa.

Art.  8º  - Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução  Normativa  deverá  ser

esclarecida  junto  ao  Setor  de  Turismo  e  Cultura,  e  Controladoria  Interna  da  Prefeitura

Municipal de Santa Teresa.

Art. 9º - Esta Instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Santa Teresa - ES, 04 de abril de 2014.
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