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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS /2022 
 
1) Calendário de Eventos do Município 
 

* Institui os eventos das entidades, através de Decreto do Gabinete da Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal. 

* O Calendário de Eventos Oficiais do Município, limita em um número de até (03) três, isentando-
os do pagamento das taxas, mas não isenta da solicitação de Alvará de Licença para a realização do 
mesmo, também isento de taxas. 

* Mesmo que o evento conste no Calendário de Eventos Oficiais do Município, as entidades 
devem solicitar com antecedência de alguns dias, a autorização para a realização de evento.  

Essa deve ser encaminhada através de requerimento ao Gabinete da Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, através de protocolo. 

* No que se refere aos eventos não constantes no Calendário Oficial, as entidades deverão 
recolher as taxas e Alvarás de Licença junto ao SEFIN, no Centro Administrativo Municipal.  
 
2) Esclarecimento/Regulamento da Efetivação do Calendário de Eventos/2022: 
 

* Oficializa os eventos das entidades e evita conflito de datas. 
* Conflitos de datas serão resolvidos através de diálogos entre os envolvidos, convocados e 

mediados pelos servidores do Centro de Cultura, registrado em Ata. 
*Eventuais trocas de datas, apenas em casos excepcionais, protocolar solicitação de alteração do 

calendário através de ofício dirigido Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal e 
protocolado junto ao setor de protocolo do Centro Administrativo. 

*Respeitar as descrições de datas de entrega para evitar quaisquer transtornos. 
* Máximo três eventos por entidade. 
* O Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro não se responsabiliza por 

datas/eventos preenchidos de forma equivocada. 
 
3) Formulário 
 

* Deverá ser entregue completo e corretamente preenchido em todos os campos. 
* O Horário e o local do evento devem estar descritos. 
* O tipo de evento deverá estar definido. Exemplos: ‘confraternização’, ‘almoço’, ‘jantar’, chá da 

tarde’, ‘baile’... 
* A Entidade deverá guardar consigo uma cópia da planilha preenchida com seus respectivos 

eventos. 
 
4) Entrega da Planilha preenchida 

 
A planilha preenchida deverá ser entregue no mesmo local onde foi retirada, entre os dias 16 e 21 

de fevereiro de 2022. 
 
 

Santo Augusto, 15 de fevereiro de 2022. 

 
 

Dorotéa Schaeffer 
Coordenadora de Cultura e Turismo 


