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DECRETO Nº 13.407 DE 30 DE MARÇO DE 2017
 

APROVA O REGULAMENTO DE USO DO
TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 58, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade de estabelecer as
normas para o funcionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho e os valores que serão cobrados pelo seu uso,
bem como a Comunicação Interna nº 114/2017 da Secretaria Municipal de Cultura, DECRETA: 
 

Art. 1º  Fica aprovado o Regulamento para uso do Teatro Municipal Sefrin Filho, conforme o Anexo I, deste
Decreto. 
 

Art. 2º  Ficam fixados os preços públicos para o uso do Teatro Municipal Sefrin Filho, na forma do Anexo II
deste Decreto. 
 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Art. 4º  Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 12.695, de 17 de dezembro de
2015. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal 
 
Cascavel, 30 de março de 2017. 
 
Leonaldo Paranhos, 
Prefeito Municipal. 
 
Luciano Marcelo Pietro Biagi, 
Diretor de Ação e Difusão Cultural. 
 
Luciano Braga Côrtes, 
Secretário de Assuntos Jurídicos. 
 
ANEXO I 
 
DO REGULAMENTO DO TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-cascavel-pr
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cascavel/decreto/2015/1269/12695/decreto-n-12695-2015-aprova-o-regulamento-do-teatro-municipal-de-cascavel-e-do-centro-cultural-gilberto-mayer-e-da-outras-providencias


 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º  O uso do Teatro Municipal Sefrin Filho, localizado na Rua Rio de Janeiro, nº 905, Centro, des�na-se,

prioritariamente, à realização de a�vidades de valor ar�s�co-cultural, comprome�da com a diversidade
cultural, com ações socioculturais para a promoção da cidadania, desde que adequados a sua estrutura
�sica. 
 
Parágrafo único. O Teatro Municipal Sefrin Filho tem a seguinte estrutura �sica para uso: 
 
I - Nave Principal; 
 
II - Auditórios; 
 
III - Galeria de Artes; 
 
IV - Salas de Ensaio, que compreende: 
 
a) Sala de Dança; 
b) Sala de Música; 
c) Sala de Teatro. 

 
Capítulo II 

DA RESERVA 

 
Art. 2º  Terão prioridade para reserva e agendamentos de pauta: 

 
I - Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel; 
 
II - Grupos Ar�s�cos e Culturais do Município de Cascavel; 
 
III - Escolas, academias e en�dades formais de caráter ar�s�co e cultural; 
 
IV - Promotores e Produtores ar�s�cos estabelecidos no Município; 
 
V - Ins�tuições de ensino públicas e privadas e ins�tuições governamentais e não governamentais de caráter
ar�s�co e cultural; 
 
VI - Demais Secretarias Municipais de Cascavel; 
 
Parágrafo único. Para os fins deste ar�go, considera-se: 
 
I - Grupos ar�s�cos: os proponentes com inicia�vas que promovam prá�cas, representações, expressões,
conhecimentos, saberes e técnicas que resultam da cria�vidade de indivíduos ou grupos, obje�vando
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; 
 
II - Escolas, academias e en�dades formais de caráter ar�s�co e cultural: aquelas estabelecidas no Município



de Cascavel e que oferecem formação em áreas culturais e ar�s�cas específicas. 
 

Art. 3º  No mês de janeiro de cada ano, será realizado edital para inscrição de pauta e uso dos espaços do
Teatro Municipal Sefrin Filho que será publicado e amplamente divulgado nos canais de comunicação do
Município. 
 

Art. 4º  Após publicação do edital, a que se refere o art. 3º deste Decreto, havendo datas disponíveis, a sua
reserva deverá ser realizadas de terça-feira a sexta-feira, mediante solicitação por o�cio à Secretaria
Municipal de Cultura, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do evento, endereçado ao �tular 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 �sica; 
 
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 o�cio deverá ser anexado release, resumo explica�vo da a�vidade ar�s�ca (fotos, cartazes, vídeos) e
o currículo do proponente. 
 
§ 2º É de responsabilidade do requerente o envio do rider técnico, com plano de luz e de som, bem como o
mapa de u�lização de palco ou do espaço solicitado com cenários, adereços e os demais equipamentos, a
logís�ca de chegada e a re�rada de todo o material u�lizado. 
 
§ 3º O protocolo de solicitação de reserva de data, não assegura ao interessado ou proponente qualquer
direito rela�vo à garan�a de agendamento. 
 
§ 4º Cabe à equipe técnica do Teatro Municipal Sefrin Filho, ad referendum da Secretaria Municipal de
Cultura, a aprovação da proposta apresentada por meio de despacho oficial. 
 

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 II. 
 

Art. 6º  Ocorrendo a desistência do uso do Teatro Municipal Sefrin Filho ou a sua não u�lização pelo
autorizado, após o pagamento do preço público, o valor não será res�tuído, uma vez que este é depositado
em conta específica do Fundo Municipal de Incen�vo Cultural do Município de Cascavel - FMICC. 
 

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 Teatro Municipal Sefrin Filho, à Secretaria Municipal de Cultura 20 (vinte)
cadeiras na Nave Principal, sendo proibida a sua comercialização. 



 
Capítulo III 

DO USO E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 9º  O horário de funcionamento administra�vo do Teatro Municipal Sefrin Filho será de segunda-feira a

sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. 
 
§ 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 Teatro Municipal Sefrin
Filho, não havendo disponibilização de agenda para qualquer um dos turnos. 
 

Art. 10  O horário de funcionamento da bilheteria será das 8h às 20h, não havendo disponibilização de
funcionários da Secretaria de Cultura para este fim. 
 
Parágrafo único. Para todos os eventos da Secretaria Municipal de Cultura será u�lizada a bilheteria única do
Teatro Municipal Sefrin Filho. 
 

Art. 11  Para o uso do Teatro Sefrin Filho 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 equipe técnica dos espaços deverá ser informada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 
 

Art. 12  O período máximo de uso consecu�vo do Teatro Municipal Sefrin Filho para um mesmo autorizado
será de 05 (cinco) dias. 
 

Art. 13  A solicitação de agenda para ensaios e ajustes técnicos seguirá os critérios de cobrança dispostos no
Anexo II e será de autonomia da Secretaria Municipal de Cultura a sua liberação. 
 

Art. 14  O uso do Teatro Municipal Sefrin Filho poderá ser suspenso a qualquer tempo, se o espetáculo,
a�tudes de seus par�cipantes, forem considerados inadequados ou ofensivos, comprometendo o obje�vo
principal dos espaços e da sua integridade. 

 
Capítulo III 

DA MEIA-ENTRADA 

 
Art. 15  Todos os eventos ar�s�co-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 bene�cio 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 es�verem esgotados os ingressos de meia-entrada. 

 
Capítulo IV 

DOS PREÇOS PÚBLICOS 

 
Art. 16  Ficam estabelecidos, no Anexo II, os preços públicos para o uso dos espaços do Teatro Municipal

Sefrin Filho. 



 
Capítulo V 

DO EVENTO E PROMOÇÃO 

 
Art. 17  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
borderô ou do preço público. 
 

Art. 18  As portas deverão ser liberadas para a entrada da plateia com no mínimo 20 (vinte) minutos de
antecedência. 
 
Parágrafo único. A tolerância máxima permi�da para acesso ao espetáculo será de 10 (dez) minutos após
seu início, sendo que a par�r de então as portas permanecerão fechadas. 
 

Art. 19  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. 20  Em evento de dança que necessite a u�lização de linóleo, o promotor do evento deverá
disponibilizar as fitas para a sua fixação, bem como o pessoal para sua instalação. 
 

Art. 21  A montagem, desmontagem e re�rada de equipamentos e materiais necessários à realização do
evento deverão ocorrer no horário de funcionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho, podendo, em casos
especiais, ser agendado outro horário, com a presença de técnico e consen�mento da Secretaria Municipal
de Cultura. 
 

Art. 22  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. 23  As providências quanto a autorizações, alvarás, taxas, obrigações legais, prevenção e segurança
referentes à realização do evento são obrigações do autorizado. 
 

Art. 24  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,
quando se tratar de espetáculos de maior complexidade que exijam conhecimentos técnicos específicos. 

 
Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 25  É proibida a colocação de banners ou divulgação visual no espaço des�nado à plateia. 

 
Art. 26  Não será permi�da a construção de cenários e a confecção de figurinos e adereços dentro do espaço

cênico da Nave Principal, pois será des�nado espaço para esse fim. 
 

Art. 27  O uso de elementos (água, fogo, terra) e materiais como folhas, galhos, areia e balões, somente
poderão ser u�lizados mediante análise e autorização escrita da Secretaria de Cultura, conforme a legislação



vigente. 
 
Parágrafo único. É proibido o uso de papel picado, confetes, serpen�nas, lantejoulas, purpurinas e bolinhas
de isopor, lançados do urdimento, fogos de ar��cio ou qualquer produto inflamável. 
 

Art. 28  É expressamente proibido fumar em toda a estrutura do Teatro Municipal Sefrin Filho. 
 
§ 1º Fica vedada a entrada e o consumo de qualquer �po de alimentos, bebidas alcoólicas e líquidas em
geral no palco, plateia da Nave, auditórios e salas de ensaios. 
 
§ 2º Para alimentação, poderão u�lizar o espaço da cozinha, dos camarins e do hall interno. 
 

Art. 29  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 Teatro Municipal Sefrin Filho, 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. 30  O descumprimento pelo autorizado das normas deste Regulamento e das advindas da Secretaria
Municipal de Cultura no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 deste Decreto, além das previstas no
termo de autorização, resultará na aplicação de multa no valor de 20 (vinte) UFMs. 
 

Art. 31  Fica expressamente proibida a remuneração de servidor público para atuar como operador de som e
luz durante a realização do evento, sob pena de suspensão imediata do uso e demais sanções previstas nas
legislações per�nentes. 
 

Art. 32  O autorizado fica obrigado a cumprir o que determina o Decreto Municipal nº 12.310/2015, sob
pena de suspensão do evento. 
 

Art. 33  Compete à Secretaria Municipal de Cultura estabelecer normas e orientações complementares
sobre matéria deste Regulamento, bem como resolver casos omissos. 
 
ANEXO II 
 
PREÇOS PÚBLICOS PARA USO DOS ESPAÇOS DO TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO 
 
CONSIDERANDO o uso dos espaços, com a estrutura de iluminação e som, ficam estabelecidos os seguintes
preços públicos para o uso do Teatro Municipal Sefrin Filho: 
 

Art. 1º  Nave Principal: 
 
I - Categoria 1: Evento Cultural realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e demais Secretarias
Municipais de Cascavel: isento; 
 
II - Categoria 2: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo ar�s�co, ou escolas de artes
(dança, música, teatro entre outros segmentos culturais) com trabalhos próprios, sediado em Cascavel, para
projeto de formação de plateia, sem cobrança de ingresso: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cascavel/decreto/2015/1231/12310/decreto-n-12310-2015-dispoe-sobre-a-regulamentacao-da-lei-complementar-n-812014-e-da-outras-providencias


 
a) recolhimento do preço público de reserva do espaço no ato da assinatura do termo de autorização no
valor de 10 (dez) UFMs; 
b) recolhimento do preço público no dia do evento no valor de 10 (dez) UFMs. 
 
III - Categoria 3: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo ar�s�co ou escolas de artes
(dança, música, teatro, entre outros segmentos culturais) com trabalhos próprios, sediado em Cascavel, para
projeto de formação de plateia, com cobrança de ingresso: 
 
a) recolhimento de preço público de reserva do espaço no ato da assinatura do termo de autorização no
valor de 10 (dez) UFMs, que será deduzida do percentual descrito na alínea "c" deste inciso; 
b) recolhimento de preço público no dia do evento no valor de 10 (dez) UFMs, que será deduzida do
percentual descrito na alínea "c" deste inciso; 
c) recolhimento correspondente a 10% (dez por cento) sobre a arrecadação bruta da bilheteria pelo uso do
espaço, independentemente da quan�dade de sessões. 
 
IV - Categoria 4: Evento Cultural organizado por grupo ar�s�co, ins�tuição 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 Cascavel, com cobrança de ingresso: 
 
a) recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
b) o correspondente a 30 (trinta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da realização do evento; 
c) será cobrado o valor correspondente a 30 (trinta) UFMs por sessão extra realizada na mesma data. 
 
V - Categoria 5: Evento Cultural produzido, promovido e executado por grupo ar�s�co com trabalhos
próprios, não sediado em Cascavel, para projeto de formação de plateia, com cobrança de ingresso: 
 
a) recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
b) o correspondente a 30 (trinta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da realização do evento; 
c) será cobrado o valor correspondente a 30 (trinta) UFMs por sessão extra realizada na mesma data. 
 
VI - Categoria 6: Evento Cultural organizado por empresa que tenham em seu objeto social previsto em
contrato social ou estatuto a produção e promoção de eventos, não sediada em Cascavel, com cobrança de
ingresso: 
 
a) recolhimento de preço público no ato da assinatura do autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
b) o correspondente a 80 (oitenta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da realização do evento; 
c) será cobrado o valor correspondente a 50 (cinqüenta) UFMs por sessão extra realizada na mesma data. 
 
VII - Categoria 7: Evento Cultural realizado por en�dades que compõem os Serviços Sociais Autônomos -
"Sistema S", com cobrança de ingressos: 
 
a) recolhimento de preço público de reserva do espaço no ato da assinatura do termo de autorização no
valor de 10 (dez) UFMs, que será deduzida do percentual descrito na alínea "c" deste inciso; 
b) recolhimento de preço público no dia do evento no valor de 10 (dez) UFMs, que será deduzida do
percentual descrito na alínea "c" deste inciso; 
c) recolhimento correspondente a 10% (dez por cento) sobre a arrecadação bruta da bilheteria pelo uso do
espaço, independentemente da quan�dade de sessões. 
 



VIII - Categoria 8: Evento Cultural realizado por ins�tuições culturais sem fins lucra�vos: 
 
a) sem cobrança de ingresso: isentos; 
b) com cobrança de ingressos: recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização
no valor de 20 (vinte) UFMs. 
 
IX - Categoria 9: Evento sem finalidade ar�s�ca cultural, para a realização de cursos, seminários, simpósios,
palestras, reuniões, workshops, desde que sem caráter polí�co-par�dário ou religioso: 
 
a) realizado por ins�tuições privadas com fins lucra�vos: 
 
1. recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
2. recolhimento correspondente a 180 (cento e oitenta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da
realização do evento. 
 
b) realizado por ins�tuições privadas sem fins lucra�vos: 
 
1. recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
2. recolhimento correspondente a 80 (oitenta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da realização do
evento. 
 
X - Categoria 10: Eventos de formatura de ins�tuições públicas ou privadas: 
 
a) recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 20 (vinte) UFMs; 
b) recolhimento correspondente a 230 (duzentos e trinta) UFMs com antecedência de 05 (cinco) dias da
realização do evento. 
 
XI - Categoria 11: o pagamento dos preços públicos referentes aos eventos enquadrados nas categorias 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8 poderá ser dispensado total ou parcialmente, a critério das coordenadorias técnicas da área
respec�va e com a anuência do Ordenador de Despesa, desde que: 
 
a) haja contrapar�da de interesse do Município, a ser definida no termo de autorização; e 
b) os ingressos sejam rever�dos para distribuição nos projetos de formação de plateia; e 
c) seja inserida a logomarca da Secretaria de Cultura em todo o material de divulgação. 
 
Parágrafo único. Nas hipóteses das categorias 4, 5, 6 e 7 quando não houver a cobrança de ingresso: 
 
I - recolhimento de preço público no ato da assinatura do termo de autorização no valor de 10 (dez) UFMs; 
 
II - recolhimento do preço público no dia do evento no valor de 10 (dez) UFMs. 
 

Art. 2º  Auditórios I, II e III: 
 
I - O preço público de uso de cada unidade será de 10 (dez) UFMs, por período (manhã, tarde e noite); 
 
II - Grupo ar�s�co sediado em Cascavel recolherá a importância de 01 (um) UFMs, por período (manhã,
tarde e noite). 
 
Parágrafo único. Os auditórios localizam-se no primeiro e segundo andares e des�nam-se para a�vidades de



palestras, seminários, workshops, ensaios, reuniões e a�vidades correlatas. 
 

Art. 3º  Galeria de Artes: 
 
I - Será publicado, ao final de cada ano, edital para inscrição e seleção de trabalhos que serão expostos no
ano subseqüente, a ser divulgado o resultado até 20 de dezembro, sendo que os selecionados serão isentos
do pagamento de preço público; 
 
II - Para os ar�stas não par�cipantes do edital, a que se refere o inciso I deste ar�go, o preço público para
uso do espaço será de 20 (vinte) UFMs a ser pago com antecedência de 05 (cinco) dias da data do evento. 
 
§ 1º A Galeria de Artes, localizada no terceiro andar do Teatro Municipal Sefrin Filho, des�na-se,
prioritariamente, às exposições de trabalhos da área de Artes Visuais. 
 
§ 2º Todos os ar�stas selecionados para exposições na Galeria de Artes deverão fazer a doação de uma obra
que compõe a exposição para acervo do Museu de Artes de Cascavel - MAC. 
 

Art. 4º  Salas para ensaios: 
 
I - A locação das salas de Dança, de Teatro e de Cinema será de 05 (cinco) UFMs por período, sendo que o
pagamento do preço público poderá ser dispensado total ou parcialmente, a critério das coordenadorias
técnicas da área respec�va e com a anuência do Ordenador de Despesa, desde que:
 
a) haja contrapar�da de interesse do Município, a ser definido no termo de autorização, tais como
apresentações, oficinas, cursos, palestras, exibições e outros.
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