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LEI MUNICIPAL Nº 969/2017 

 

SÚMULA: “REGULAMENTA E DISCIPLINA AS 
ATIVIDADES DE USO DAS DEPENDÊNCIAS 
DOS GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
DENOMINADOS “JAIME VERÍSSIMO DE 
CAMPOS E HAMILTON COUTINHO DE BRITO 
NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA–MT E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e eu, ANTONIO DOMINGO 
RUFATTO, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei,  

  Art. 1º- A presente Lei regulamenta e disciplina as atividades de uso 
das dependências dos Ginásio Municipal de Esportes denominados “Jaime 
Veríssimo de Campos e Hamilton Coutinho de Brito”, estabelecendo regras para 
funcionamento e normas de sua utilização. 

  Art. 2º- Os Ginásios Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo de 
Campos e Hamilton Coutinho de Brito”, tem por finalidade primordial atender as 
necessidades esportivas e culturais do município de Paranaita. 

  Art. 3º- Os Ginásios Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo de 
Campos e Hamilton Coutinho de Brito, funcionará para práticas esportivas de 
segunda a sexta-feira, no horário das 7 as 22 horas e nos finais de semana, desde 
que devidamente autorizado o uso pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

PARAGRAFO ÚNICO: Nos casos de eventos culturais, religiosos e festivos de 
órgãos públicos, associações e entidades beneficentes poderá ser estendido o 
horário além do previsto no artigo 3º, desde que pré-agendados pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. 

  Art. 4º- Os Ginásios Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo de 
Campos e Hamilton Coutinho de Brito, poderá ser utilizado por qualquer pessoa 
desportista, agremiações, entidades ou associações, mediante prévia autorização do 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, a qual deverá ser solicitada por 
requerimento escrito junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

  Art. 5º- No requerimento de solicitação de uso do Ginásio Municipal de 
Esportes o solicitante deve indicar: 
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I – A pessoa responsável pelo uso; 

II – A finalidade do uso, e, 

III – O horário do uso, indicando o início e o fim se o mesmo estiver com horários pra 
atender. 

Obs.: Todos os horários dos ginásios estão pré estabelecidos, compreendendo a 
cada horário uma hora. 

  Art. 6º- Para a utilização dos Ginásios Municipal de Esportes “Jaime 
Veríssimo de Campos e Hamilton Coutinho de Brito o responsável deverá observar e 
cumprir as normas de utilização da quadra e dos espaços adjacentes. 

Normas: 

1.1  Para utilização da quadra e dependências. 

I – acender e apagar as luzes quando for em horários que o zelador não se 
encontrar; 

II – adequar as redes, equipamentos e materiais ao uso das atividades a serem 
desenvolvida; 

III – ao final, recolher o material utilizado; 

IV – cada equipe deverá levar o material a ser utilizado para a atividade esportiva. 

  Art. 7º- Não será permitido nas dependências e nos para a utilização 
dos Ginásios Municipais de Esportes “Jaime Veríssimo de Campos e Hamilton 
Coutinho de Brito, com a possibilidade de multas e exclusões das dependências do 
Ginásio Municipal de Esportes em casos de flagrantes ou denuncias comprovada a 
quebra das seguintes regras. 

1.1- É proibido na quadra de jogo. 

I – utilizar calçados inadequados para modalidade praticada, (Proibido calçados 
como, sapatos ainda que com sola e borracha, chuteiras de campo ou societys). 

II – usar trajes inadequados (sem camisa, roupas que atentem ao pudor) 

III – ingerir bebidas alcoólicas ou refrigerantes, comer qualquer tipo de alimentos. 

IV – andar de patins, roller, bicicletas ou similares. 

V – trocar de roupa. 
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VI – fumar. 

VII – atitudes indisciplinares dentro da quadra de jogo, mesmo que em jogos não 
oficiais. 

1.2- É proibido fora da quadra de jogo. 

I – atitudes indisciplinares fora da quadra de jogo; 

II – adentrar as dependências do ginásio por entradas não exclusivas; 

III – instalar equipamentos que danifiquem a estrutura física do ginásio; 

IV – jogar fora das lixeiras: papéis, gomas de mascar, garrafas e copos descartáveis, 
além de outros objetos semelhantes; 

V – andar de patins, roller, bicicletas ou similares. 

VI – jogar bola fora dos limites da quadra de jogo e nos vestiários; 

VII – fazer algazarras, importunando ou colocando em risco à segurança e a 
tranqüilidade dos desportistas; 

VIII – fazer gestos ou proferir palavras ofensivas ou de baixo calão ferindo assim as 
normas de bons costumes; 

IX – portar recipientes isotérmicos com bebidas alcoólicas. 

X – desrespeitar funcionários no desempenho de suas funções; 

XI – fumar dentro da quadra ou dependências do ginásio. 

XII – ingressar nos eventos, portanto instrumentos considerados perigosos a 
incolumidade física dos desportistas; 

XIII – trocar de roupas nas arquibancadas; 

Parágrafo único. A desobediência em qualquer dos itens sujeita o infrator à pena de 
advertência ou suspensão pelo prazo de 30 a 360 dias. 

  Art. 8º- Constituem infrações disciplinares: 

I - Praticar, dentro e ao redor dos Ginásios Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo 
de Campos e Hamilton Coutinho de Brito, atos gestos ou palavras censuráveis, ou 
ainda, emitir por escrito conceito atentatório a disciplina ou a moral desportiva: 
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Pena: Advertência ou suspensão de 10 a 360 dias. 

II - Apresentar queixa ou denúncia notoriamente falsa, por motivos vis, erro grosseiro 
ou mero capricho, contra qualquer entidade ou autoridade desportiva. 

Pena: Suspensão pelo prazo de 30 a 360 dias. 

III - Injuriar ou denegrir por meio de crítica desrespeitosa, verbalmente ou por 
escrito, qualquer órgão ou autoridade vinculada a Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. 

Pena: Suspensão pelo prazo de 30 a 360 dias. 

IV - Agredir física ou moralmente qualquer pessoal, dentro e ao redor dos Ginásios 
Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo de Campos e Hamilton Coutinho de Brito. 

Pena: Suspensão pelo prazo de 30 a 720 dias. 

V - Agredir física ou moralmente o árbitro, auxiliares ou autoridade de ofício, a partir 
da escalação e até 24 horas depois de concluída a competição (jogo), por motivos a 
ela ligados: 

Pena: Suspensão pelo prazo de 30 a 720 dias. 

VI - Falsificar, usar documento falso, bem como permitir seu uso, a fim de participar 
de competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 

Pena: Perda de pontos em favor do adversário, além da suspensão pelo prazo 
de 360 a 720 dias. 

VII - Invadir ou decorrer para invasão do local de competição ou promover 
desordens em dependências desportivas da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, durante as competições: 

Pena: Suspensão pelo prazo de 10 a 180 dias. 

VIII - Em qualquer tempo desrespeitar o árbitro, seus auxiliares ou autoridades de 
ofício, dirigentes ou representantes de entidades em função, e adentrar em local a 
eles destinados, sem autorização: 

Pena: Suspensão pelo prazo de 10 a 100 dias. 

IX - Ordenar que atleta abandone a competição que estiver disputando: 

Pena: Suspensão pelo prazo de 30 a 360 dias. 
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X - Usar como próprio qualquer documento de outrem, ou ceder a outrem que dele 
se utilize em qualquer jogo ou competição: 

Pena: Perda de pontos em favor do adversário e suspensão dos atletas e do 
Dirigente pelo prazo de 360 a 720 dias. 

XI - será criado comissão julgadora  por portaria composta de três membros mais o 
presidente, este será indicado pela Secretaria de Esporte, com objetivo de apurar e 
julgar as infrações cometidas nas dependências dos Ginásios. 

  Art. 9º- Para utilização dos Ginásios Municipal de Esportes “Jaime 
Veríssimo de Campos e Hamilton Coutinho de Brito, pelos munícipes será cobrado 
uma tarifa de uso sendo que os valores a serem cobrados serão fixados através de 
Decreto Municipal do Poder Executivo Municipal. 

PARAGRAFO ÚNICO – Os valores referentes a utilização dos Ginásios Municipais 
serão recolhidos no setor de tributação da Prefeitura Municipal, mediante guia 
própria de recolhimento e serão aplicados para a conservação e manutenção do 
local. 

  Art. 10- Na aquisição de horários permanentes deverá o responsável 
interessado do horário, receber uma cópia do regimento interno, estando esse 
responsável por passar as regras e condutas de uso para os demais usuários de seu 
horário. 

  Art. 11- Os veículos, inclusive motos e bicicletas, deverão permanecer 
estacionados nos lugares apropriados e em hipótese alguma será permitida a 
permanência de qualquer veículo dentro das dependências dos Ginásios Municipais. 

  Art. 12- Os eventos e solenidades do Município de Paranaita previstos 
em calendário e outros designados pelas Secretarias Municipais a serem realizados 
nos Ginásios Municipal de Esportes “Jaime Veríssimo de Campos e Hamilton 
Coutinho de Brito, se sobrepõem as demais atividades particulares. 

  Art. 13- Os casos não previstos nesta lei serão sanados pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com referendo do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

  Art. 14- O poder publico abrirá processo licitatório para apurar a melhor 
proposta para exploração do bar localizado no Prédio do Ginásio. 
I) - As obrigações e responsabilidades serão instituídas em contrato vinculado ao 
edital licitatório.  
II) - Enquanto não houver a finalização do processo licitatório, o gestor poderá 
autorizar por meio de cessão de uso ou seja de forma precária o a utilização do 
espaço público aos interessados. 

  Art. 15- No que dispuser nesta sei poderá ser regulamento por decreto. 
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  Art. 16- Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrario. 

     

PREFEITURA DE PARANAITA/MT, 
Em, 18 de Setembro de 2017 

 
 
 
  

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 
Prefeito de Paranaíta/MT 

  
  
 

 

 

 

 

 


