
DECRETO Nº 026, DE 10 DE JANEIRO DE 2018.  

“Regulamenta o uso do estádio 

de futebol o Baianão do 

Município de Soledade e 

estabelece a cobrança de preço 

público”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 68 da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO ser dever do Município incentivar as 

práticas desportivas formais e não formais, princípios esses insculpidos 

na Lei Orgânica do Município, respeitado o interesse público; 

CONSIDERANDO a instalação de refletores no Estádio de 

Futebol, com a recente inauguração do sistema de fornecimento de 

eletricidades que alimenta os refletores; 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de disciplinar o 

uso do Estádio Municipal “O Baianão”, e a necessidade de regulamentar a 

utilização do Estádio Municipal “O Baianão”, bem como de prevenir 

responsabilidades quanto à utilização pelos clubes de futebol,  

D E C R E T A:  

Art. 1º.  Fica permitido o uso, sob remuneração, do Estádio 

Municipal “O Baianão”, por equipes de futebol, respeitados os agendamentos 

prioritários das equipes de futebol que participam do campeonato municipal 

de futebol de Soledade, mediante celebração de “Termo de Utilização e 

Respónsabilidade” emanado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo. 

§ 1º - A remuneração a que se refere o caput deste artigo  fica 

estabelecida no valor de R$ 100,00 (cem reais) por partida ou treino 

realizado, pago na Tesouraria da Prefeitura previamente, e será destinada às 

despesas e custos de manutenção do Estádio, inclusive ao pagamento da 

iluminação dos refletores. 

§ 2º - Quando se tratar de evento em prol de AÇÃO 

SOLIDÁRIA, devidamente reconhecido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social do Município, bem como nas atividades de educação física 

das escolas da rede municipal, a remuneração referida no "caput" deste 

artigo será isenta. 



Art. 2º. O uso do estádio de futebol referido no artigo 

anterior, quando se destinar à prática esportiva sob as diversas 

modalidades, somente será autorizado com a sujeição às regras seguintes:  

I - Apresentação do respectivo recolhimento do preço 

público, estabelecido anteriormente; 

II - não interferência, sob qualquer forma, na parte 

administrativa do estádio “O Baianão”; 

III - acatamento e responsabilidade pelo cumprimento das 

ordens emanadas pelo setor competente da Prefeitura; 

IV – uso obrigatório de equipamentos esportivos adequados; 

V – funcionamento nos horários entre 18:00h e 20:00; 

Art. 3º. O não cumprimento do estabelecido no artigo 

anterior implicará na suspensão do ingresso nas dependências do campo de 

futebol, por prazo a ser definido pela Secretaria de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo, em despacho fundamentado.  

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Soledade, 10 de janeiro de 2018. 

 

 

Geraldo Moura Ramos 
Prefeito Constitucional 

 
 


