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DECRETO N° 2654/15, de 12 de novembro de 2015. 

 

Dispõe Sobre: “Constitui a Comissão Especial de 

Expedição de Alvarás de Funcionamento, para realização de 

EVENTOS e dá outras providências”. 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ , Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e  

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal n° 2.497/2013 de 10 de julho de 
2013, que regulamenta a Lei n° 2.780/2013 de 01 de julho de 2013, sobre a obrigatoriedade 
de cobertura de seguro de acidentes pessoais em EVENTOS artísticos, desportivos, 
culturais e recreativos com renda resultantes de cobrança de ingressos; 

 
CONSIDERANDO, que as situações de riscos à saúde e a vida dos 

frequentadores aos EVENTOS, com necessidades de segurança dos participantes, sejam 
eventos para as políticas públicas de lazer, filantrópicas, para idosos, cadeirantes e 
gestantes; 

CONSIDERANDO, que EVENTOS são realizados no Município sem 
cobrança de ingresso por serem eventos culturais, festas infantis, músicas, oficinas de 
teatro, teatro circense, exibições cinematográficas, parque de diversões, inclusive 
temáticos, pela valorização de costumes populares; 

 
CONSIDERANDO, que EVENTOS de caráter filantrópico com cobranças de 

ingressos, realizados pelas Entidades Assistenciais e outras de caráter privado; 
 
CONSIDERANDO, a obrigatoriedade da cobertura de eventuais danos 

decorrentes de acidentes durante a realização dos EVENTOS similares em geral; 
 
CONSIDERANDO, O Decreto Municipal nº 2.522/2023 de 07 de novembro 

de 2013, de que os EVENTOS no Município são tão variáveis quanto à criatividade de 
quem os provoca; 

 
CONSIDERANDO, por ultimo o art. 9° do Decreto Municipal nº 2.497/2013 

de 10 de julho de 2013, que deverá participar da Comissão Especial de Expedição de 
Alvarás de Funcionamento para realização de EVENTOS,  
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DECRETA: 
 

Art. 1°  - Fica constituída a  COMISSÃO ESPECIAL DE EXPEDIÇÃO DE 
ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, para permissão ou autorização de USO DE BENS 
MUNICIPAIS e PRIVADOS, por terceiros ou proprietários, conforme as exigências dos 
Decretos Municipais, n° 2.497/2013 de 10 de julho de 2013 e n° 2.522/2013 de 07 de 
Novembro de 2013, conforme segue: 

 
  Presidente: ADEMIR FRANCISCO SILVA. 
 
  Membros: JOSÉ CARLOS ITO ALEXANDRE e, 
 

       JOSÉ CAMARGO TEIXEIRA. 
 

 Art. 2º- Os pedidos dos respectivos Alvarás para a realização de EVENTOS, 
nos termos dos decretos supracitados, deverão conter os documentos pertinentes e 
necessários, até 24 horas antes do inicio dos mesmos.   

 
Art. 3º - A documentação referente ao artigo anterior é constante a do art. 8º do 

Decreto Municipal n° 2.497/2013 de 10 de julho de 2013 e outros se forem exigidos por 
Órgão Municipal, Estadual ou Federal. 

Art. 4° -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrario. 

 

PM de Álvares Machado, em 12 de novembro de 2015. 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ             LUIZ GONÇALVES RODRIGUES 
          Prefeito Municipal                   Diretor Administrativo 
 

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra. 

 

 

SHIRLEY MENDES 
Oficial de Gabinete 


