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DECRETO N.º 8071, de 14 de abril de 2010.  
 
 
REGULAMENTA AS CONDIÇÕES PARA A CESSÃO 
ONEROSA DE USO, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, DA PASSARELA NEGO QUIRIDO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS , no uso de 

suas atribuições conferidas pelo inciso III, do art. 74 da lei Orgânica do 
Município de Florianópolis:  

 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação da 

análise e acolhimento ou rejeição de propostas apresentadas ao Município, 
solicitando utilização da Passarela Nego Quirido. 

 
CONSIDERANDO, que o patrimônio da Passarela é decorrente 

de investimento de recursos públicos e que sua cessão a eventos particulares 
deverá considerar a preservação desse patrimônio e a contraprestação com 
recursos que contribuam para sua manutenção. 

 
DECRETA: 

 
Art.  1º Fica designada a Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Esporte como responsável pela gestão dos pedidos de cessão 
onerosa de uso da Passarela do Samba Nego Quirido.  

 
Art. 2º  Serão objeto de remuneração, por Cessão Onerosa de 

Uso, isolada ou conjuntamente, as instalações da Passarela Nego Quirido, 
assim identificadas: 

 
I - Pista (diária) 
II - Arquibancadas A,B,C,D (diária) 
III - Frisas das arquibancadas (diária); 
IV - Área externa fundos arquibancadas B,C,D (diária); 
V - Camarotes “Nega Tide”  - Pavimento térreo (diária); 
VI - Camarotes “Nega Tide”  - Primeiro pavimento (diária); 
VII - Camarotes “Nega Tide” - Segundo  pavimento ( diária); 
VIII - Camarotes “Nega Tide” - Atico (diária); 
IX - Camarotes “Nega Tide” - Ático (diária); 
X - Camarotes “Nega Tide” - Camarote especial 1° pi so (diária); 
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XI - Camarotes “Nega Tide” - Camarote especial 2° p iso 
(diária); 

XII - Camarotes “Nega Tide” - Camarote especial 3° piso 
(diária); 

XIII - Camarotes “Nega Tide” - área de serviços fundos 
camarotes 

XIV - Camarotes da CASA DA LIBERDADE (diária) 
XV - Camarotes vão arquibancadas. B e C (diária) 
XVI - Camarotes vão arquibancadas C e D (diária) 
XVII - Iluminação (5hs /fração) 
 
Art. 3º  A utilização das instalações deverá considerar e limitar-

se às seguintes especificações técnicas: 
 
I – Camarote Nega Tide, composto de: 
  
a) Camarotes: 28 (vinte e oito) camarotes localizados no andar 

térreo, 1° e 2° piso, cobertos e com varanda, com d imensões de 6,50m por 
8,m e capacidade par 50 pessoas cada; e  

b) Camarotes Especiais: 3(três) Camarotes cobertos e com 
varanda, localizados no 1° e 2° pisos e no Ático, c om dimensões de 14,00m 
por 6,50, capacidade para até 100 pessoas cada. 

 
II – Camarote Casa da Liberdade: composto de: 16 (dezesseis) 

camarotes cobertos e com varanda, sob a Arquibancada A, com dimensões de 
6,0m, capacidade par até 25 pessoas cada.    

III – Frisas, em número de 3 (três), parcialmente cobertas, sob 
as arquibancas B, C e D, com dimensões de 60,00m por 9,00m e capacidade 
para até 540 pessoas cada. 

IV – Camarotes Especiais Arquibancadas, compreendendo 2 
(dois) camarotes, sendo um deles situado no vão entre as arquibancadas C e 
D, com dimensões de 10,00m por 6,00m e capacidade para até 60 pessoas 
cada. 

 
Art. 4º A cessão provisória de uso das instalações da 

Passarela Nego Quirido será efetuada, necessariamente, através de Termo de 
Cessão Onerosa de Uso, celebrando entre o Município, como cedente, e o 
interessado, como cessionário. 

 
§ 1ª. Somente poderão ser cessionários de uso da Passarela 

as pessoas jurídicas que apresentarem, na oportunidade da assinatura do 
termo de Cessão Onerosa de Uso, em original oi cópia autentica, os seguintes 
documentos: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou      
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CGC ou CNPJ); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contato social em vigor, 
devidamente registrado , em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata 
arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa Atividade da 
União, expedido pelo órgão competente; 

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual 
do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; f.1) No 
caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, 
deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos 
cadastros; 

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS; 
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS; 
i) Declaração de que a cessionária cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme  Anexo IV do Edital; 
 

§ 2°.  Havendo mais de um interessado na cessão da 
Passarela, para o mesmo período; terá preferência o que o primeiro tiver 
apresentado proposta ou requerimento de uso. Em caso de não se poder aferir 
a anterioridade, até procedido sorteio em ato público, para o qual todos os 
interessados serão convocados, definindo-se dessa forma a ordem de 
preferência para cessão, vedado qualquer outro processo. 

 
Art. 5º O interessado na cessão das instalações da Passarela 

Nego Quirido deverá prestar garantia prévia à celebração do Termo de Cessão 
de Uso, no valor correspondente a 30%  (trinta por cento) do valor da cessão 
de uso  

 
§ 1°. A garantia poderá ser prestada pelo cessionár io na 

modalidade de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. 
 

§ 2°. A garantia prestada pelo cessionário será lib erada ou 
restituída após o encerramento do Termo de Cessão de Uso, deduzida das 
indenizações cabíveis por eventuais danos causados ao patrimônio, quando for 
o caso. 
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§ 3°. No caso da garantia não ser suficiente para c obrir as 
despesas de recuperação patrimonial em decorrência de eventuais danos 
verificados durante o período de cessão, o saldo será lançado em dívida ativa 
do Município, para fins de Execução Fiscal. 

 
Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Obras, através de 

Portaria, estabelecer e ajustar os valores a serem pagos pelos cessionários em 
razão da cessão temporária e onerosa das instalações da Passarela Nego 
Quirido, conforme especificadas no artigo 2°, deste  Decreto, mantendo-os 
atualizados a preços de mercado. 

 
Art. 7º Fica aprovado o modelo do Termo de Cessão 

Temporária e Onerosa de Uso de Instalações d Passarela Nego Quirido, 
constante do anexo I ao presente Decreto, que deverá ser ajustado às 
instalações da Passarela que estarão sendo cedidas. 

 
Art. 8º O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

Publicação. 
 

 
Florianópolis, aos. 14 de abril de 2010. 
 
 

 
DÁRIO ELIAS BERGER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

CARLOS ROBERTO DE ROLT 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 
 
 
 

 
REINALDO DE ALMEIDA FERNANDES 

ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN O 
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ANEXO I 
 
TERMO DE CESSÃO TEMPORÁRIA E ONEROSA DE 
USO DE INSTALAÇÕES DA PASSARELA NEGO 
QUIRIDO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - PMF , 

com sede na Rua Conselheiro Mafra n° 656, Centro, n a cidade de 
Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob no 82.892.282/0001-43, neste 
ato  presente por seu representante designado, infra assinado, doravante 
denominada CEDENTE e <PESSOA/ENTIDADE QUE RECEBE AS INSTALAÇÕES >, 
neste ato presente por <QUALIFICAÇÃO > seu representante para o ato, ao 
final identificado,  doravante  designada CESSIONÁRIA,  celebram o 
presente Termo, cuja execução se regerá na conformidade das cláusulas 
adiante estabelecidas.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 
1.1 O presente Termo tem por objeto a cessão de uso 

temporária e onerosa, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA  das seguintes 
instalações da Passarela Nego Quirido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PRAZO  
 
2.1. O prazo de vigência do presente Termo de Cessão é 

compreendido no período de <DATA INÍCIO>  até <DATA FIM>. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CESSIONÁRIA  
 
3.1. O mobiliário e equipamentos eventualmente instalados 

pela CESSIONÁRIA, deverão ser adequados para o local, considerando 
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a higidez e segurança das  instalações prediais e economia dos recursos 
disponíveis (elétricos e hidráulicos);  

3.2. A CESSIONÁRIA encarregar-se-á pela manutenção 
das dependências, efetuando higienização, limpeza e conservação de 
todos os componentes das instalações que integram o objeto da presente 
cessão de uso;  

3.3. A CESSIONÁRIA reparará ou indenizará, na extensão 
e dentro do prazo acordado com o Município, todas e  quaisquer avarias 
ou danos causados aos bens do Município localizados nas instalações 
objeto da presente cessão, que deverão ser desocupados no mesmo 
estado em que foram cedidos.  

3.3 Deve a CESSIONÁRIA : 
a) Manter a área e edificações em perfeitas condições de 

segurança, conservação e limpeza, arcando com  as despesas para tanto 
necessárias;  

b) Afastar, de imediato, qualquer pessoa a quem tenha 
proporcionado acesso às instalações cedidas, que pratique ato 
inadequado, atentatório à segurança ou aos bons costumes, bem como 
qualquer pessoa que  descumpra as normas e/ou instruções de que trata 
este instrumento;  

c) Desocupar, de imediato, a área cedida, restituindo-a em 
perfeitas condições de uso, quando findo o prazo, dissolvido ou 
rescindido o contrato; 

3.4. A cessão das instalações não inclui quaisquer 
equipamentos ou mobiliários ou serviços.   

3.5 Sob nenhum pretexto será admitida a transferência de 
responsabilidade da CESSIONÁRIA para quaisquer outras pessoas/ 
entidades que não integrem o presente Termo.  

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 

CEDENTE  
 
5.1 Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa 

execução do ajuste; 
5.2. Possibilitar o ingresso de equipes de montagem de 

instalações e equipamentos, no local, em tempo hábil para a realização 
de suas atividades. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E FORMA DE 
PAGAMENTO E GARANTIA 

 
6.1. Pelo objeto deste Termo a CESSIONÁRIA deverá 

comprovar no ato da asinatura do presente o pagamento, ao Município, 
do valor de  R$ <VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO>.  

6.2 Deve a CESSIONÁRIA comprovar, ainda, a prestação 
de garantia no valor de 30% do preço, na forma prevista no Decreto 
regulamentador da cessão de uso.  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
 
7.1. O CEDENTE poderá considerar rescindido o presente 

Termo, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à CESSIONÁRIA, direito a qualquer 
indenização, no caso de desatendimento de qualquer obrigação pactuada 
ou prevista na legislação aplicável.  

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
CLÁUSULA OITAVA   
 
8.1. Compete exclusivamente à CESSIONÁRIA a obtenção 

de Alvarás, licenças, autorizações, recolhimento de tributos ou taxas e o 
pagamento de premios de seguros de responsabilidade civil, 
relacionados a atividades ou eventos que promova ou realize nas 
instalações da Passarela Nego Quirido, durante o período de vigência 
deste Termo de Cessão de Uso. 

 
8.2. Os casos omissos neste Termo de Cessão serão 

resolvidos mediante aplicação subsidiária dos preceitos relacionados aos 
Contratos Administrativos, previstos na Lei 8.666/93.  

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO  
 
9.1. É competente o foro da cidade de Florianópolis, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.  
 



 

 
Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Gabinete do Prefeito Municipal 

 

Visite nosso site: www.pmf.sc.gov.br  - e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br  
Fones: (048) 3251-6066 e Fax: 3251-6067 

 

 

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, 
ajustado e contratado, assinam o   presente, em duas vias de igual teor e 
forma.  

 
 
Florianópolis, __ de ________ de ______.  
 
 
 

__________________________  _______________________________ 
CEDENTE       CESSIONÁRIA 
 
 
 
 
Testemunhas 
 
 
_________________________  __________________________________ 
 
 
 


