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DECRETO  Nº 0166/2018  
Em 22 de agosto de 2018. 

 
 

ALTERA O DECRETO N° 0005/2011, 
QUE REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DO 
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE 
GASTÃO HOFF. 

 
 

   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais, 

 
  D E C R E T A: 
 

 
DA FINALIDADE: 
 

  Art. 1° - O Ginásio Municipal de Esportes Gastão Hoff será utilizado para fins 
educacionais, esportivos, recreativos, artísticos e culturais, de acordo com este regulamento. 
 
   Art. 2° - Este regulamento visa disciplinar a utilização do Ginásio Municipal, garantindo 
o acesso a toda à comunidade e a preservação do patrimônio público municipal. 
 
 
 DA ADMINISTRAÇÃO: 
 
   Art. 3° - A gestão do Ginásio Municipal será compartilhada pela Secretaria Municipal 
de Educação – SMED, e pela Equipe de Desporto, Turismo, Comunicação e Cultura- EDTC. 
 
 
   Art. 4° - O dirigente da EDTC está autorizado a assinar Contratos de Locação do 
Ginásio Municipal, nos termos deste regulamento, conforme modelo em anexo, em nome do 
Município de Butiá.  
 
 
DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: 
 
   Art. 5° - De Segunda-Feira à Sexta-Feira, das 8 horas às 18 horas, a SMED utilizará o 
Ginásio Municipal para atividades esportivas com alunos do Município de Butiá e para o 
desenvolvimento de projetos integrados com a comunidade, conforme planejamento próprio. 
 
 
   Art. 6° - Durante a utilização do Ginásio pela SMED, o acesso será restrito a alunos, 
professores e demais pessoas envolvidas nas atividades, não sendo permitido o acesso de outras 
pessoas.  
 
 
DAS ATIVIDADES SOCIAIS: 
 
   

Art. 7° - O Ginásio Municipal poderá ser utilizado em outros horários para prática de 
atividades de cunho social organizada pela administração municipal e de manifesto interesse da 
comunidade.  
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DA LOCAÇÃO PARA PRÁTICA ESPORTIVA: 
 
   Art. 8° - Às Segundas-feiras, Quarta-feiras e Sextas-feiras, entre às 19 horas e 23 
horas, e nas Terças-ferias e Quintas-feiras, das 21 horas às 23 horas,  o Ginásio Municipal estará 
disponível para locação para prática de esportes,  locado por hora, conforme tabela de valores 
constante no ANEXO I. 
 
   Art. 9° - Durante as atividades esportivas, o acesso será restrito à quadra esportiva, 
arquibancadas e banheiros. 
 
   Art. 10° - O agendamento será feito com a EDTC, no Ginásio Municipal e outros locais 
determinados pela EDTC, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da Taxa de 
Locação, devidamente autenticado, com a indicação do nome e telefone do responsável pela 
locação. 
 
   Art. 11° - O pagamento da taxa deverá ser feito na rede bancária, com guia de 
recolhimento, ou no caixa da Prefeitura.  
 
   Art. 12° - O agendamento poderá ser realizado com antecedência máxima de 15 dias, 
sem possibilidade de alteração. 
 
   Art. 13° - A não utilização do horário agendado não gera direito a novo horário ou 
restituição do valor pago. 
     

   Art. 14° - Os servidores públicos municipais terão direito a utilização gratuita de 3 
(três) horas semanais do Ginásio Municipal, mediante agendamento prévio na EDTC, vetada a 
participação de pessoas alheias ao funcionalismo público municipal. 
 
 
DA LOCAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS: 
 
   Art. 15º - O Ginásio poderá ser utilizado por terceiros, pessoa física ou jurídica, para 
realização de eventos diversos.  
 
   Art. 16° - O agendamento será feito com a EDTC, mediante a apresentação do 
comprovante de pagamento da Taxa de Locação e da Caução,  conforme valores constantes no 
ANEXO I, devidamente autenticado, e assinatura do Contrato de Locação, devidamente preenchido, 
conforme modelo do ANEXO II. 
 
   Art. 17° - Imediatamente após o evento, o Ginásio deverá ser devolvido limpo e em 
condições de utilização, sem prejuízos à utilização no dia seguinte. 
 
   Art. 18° - Para locação do Ginásio será exigido depósito de valor referente a Caução, 
para garantia da limpeza e preservação das instalações. 
 
   Art. 19° - Caso seja verificado algum dano no Ginásio ocorrido durante a locação, sem 
reparo do locador, o recurso da caução será utilizado para saná-lo, se não for suficiente, deverá  ser 
complementado pelo Locador. 
 
   Art. 20° - Após o evento, mediante laudo de vistoria da EDTC, o valor da Caução será 
restituído ao Locador, observadas as condições previstas neste artigo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
   Art. 21° - Não será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas no interior do 
Ginásio Municipal durante as atividades esportivas. 
 
   Art. 22° - O Município não se responsabiliza por bens materiais ou eventuais danos 
pessoais aos usuários do Ginásio Municipal durante o período de Locação. 
 
   Art. 23° - Os recursos financeiros decorrentes da Locação do Ginásio Municipal, serão 
utilizados na manutenção das instalações e em melhorias no Ginásio Municipal. 
 
   Art. 24° - O Município reserva-se o direito de cancelar locações agendadas, restituindo 
os valores ou transferindo a data.  
 
   Art. 25° - Na ocorrência de falta de energia, o Locador poderá reagendar seu horário. 
 
   Art. 26° - Este regulamento deverá ser fixado em local visível no Ginásio Municipal. 

 
   Art. 27º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.  

 
   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                Em, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 
                                                                                                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                 Prefeito Municipal 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 22 de agosto de 2018. 
 

 

 

     VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração Interino 
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Tabela de valores para utilização do Ginásio Municipal 

 
 
LOCAÇÃO PARA PRÁTICA ESPORTIVA POR HORA UTILIZADA 

Atividade Tempo de duração Valor R$ 

Prática esportiva / por 
hora 

1 hora 30,00 

 
 
 

LOCAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS 
 

Tipo de Evento Tempo de 
duração 

Valor R$ Valor da Caução 
R$ 

Evento sem fim lucrativo: 
filantrópico, festa de 
aniversário, casamento, 
formatura e afins. 

8 horas 500,00 300,00 

Evento desportivo sem fim 
lucrativo: campeonatos, 
torneios e afins. 

8 horas 500,00 300,00 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, em consonância com o Decreto Municipal nº 
XXX, as partes abaixo identificadas avençam entre si o que abaixo segue: 
 
 
DAS PARTES: 
 
   Art. 1° - Município de Butiá, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Administração, com sede à Rua do Comércio, 590, Butiá/RS, denominado LOCADOR. 
 
e 
 
Nome da Entidade:  ____________________________________________________________  
Representante da Entidade:  _____________________________________________________  
CPF do representante:  _________________________________________________________  
Cargo que exerce:  _____________________________________________________________  
Endereço da Entidade:  _________________________________________________________  
Denominado LOCATÁRIO. 
 
 
DO OBJETO: 
 
                         Art. 2° - A Locação do Ginásio Municipal de Esportes Gastão Hoff,  para realização de evento 
............................................. 
 
    Art. 3° - Esta Locação, refere-se aos espaços da quadra-esportiva, palco, arquibancadas, 
cozinha e banheiros. 
   
  Art. 4 – Em caso de Eventos Esportivos não será permitido o uso das dependências da 
cozinha. 
 
 
 
DO PERÍODO: 
 
                       Art. 5° - A Locação inicia-se às ______________ horas do dia  ______________  e encerra-se às 
_____________ horas do dia  ____________________________________________________  
 
A não utilização do período agendado não gera direito a novo horário ou restituição do valor pago. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: 
 
                           Art. 6° - Disponibilizar as instalações do Ginásio Municipal: quadra-esportiva, palco, 
arquibancadas e banheiros, no período agendado, em boas condições de utilização, com água e energia 
elétrica, durante a vigência do presente contrato. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO: 
 
                          Art. 7° - Efetuar o pagamento referente à Taxa de Locação e o depósito da Caução. 
    
   Art. 8° - Imediatamente após o evento, devolver o Ginásio Municipal limpo e em condições de 
utilização, sem prejuízos à utilização no dia seguinte. 
 
   Art. 9° - Responder administrativa e juridicamente por qualquer demanda decorrente da 
utilização do Ginásio Municipal durante o período de Locação. 
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   Art. 10° - Reparar qualquer dano material ocorrido no Ginásio Municipal durante o período de 
Locação. 
 
 
DA TAXA DE LOCAÇÃO: 
 
   Art. 11° - O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, a título de Taxa de Locação o valor de R$ 
...........(.................Reais). 
 
 
   Art. 12° - O pagamento deverá ser efetuado à vista e no momento da assinatura deste.  
 
  
DA CAUÇÃO: 
 
   Art. 13° - Para Locação do Ginásio será efetuado depósito bancário de valor referente a 
Caução, para garantia da  limpeza e preservação dos equipamentos e instalações do Ginásio Municipal, no 
valor de R$ ..................... (.......................... Reais). 
 
   Art. 14° - Caso seja verificado algum dano no Ginásio ocorrido durante a utilização, sem reparo 
do usuário, o recurso da caução será utilizado para saná-lo, se não for suficiente  deverá  ser complementado 
pelo Locador. 
 
   Art. 15° - Após o evento, mediante laudo de vistoria da EDTC, o valor da Caução será 
restituído ao Locador, observadas as condições previstas neste contrato. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
   Art. 16° - O Município não se responsabiliza por bens materiais, danos pessoais, obrigações 
trabalhistas ou contratuais decorrentes da utilização do Ginásio Municipal durante o período de Locação. 
 
   Art. 17° - O Município reserva-se o direito de cancelar Locações agendadas, restituindo os 
valores ou transferindo a data.  
 
   Art. 18° - Na ocorrência de falta de energia que impossibilite a utilização do Ginásio Municipal, 
o LOCADOR poderá reagendar seu horário. 
 
   Art. 19° - O Locador declara estar ciente do  conteúdo do Decreto Nº 0166/22018, que 
regulamenta a utilização do Ginásio Municipal de Esportes Gastão Hoff. 
 
   Art. 20° - E por estarem justos e contratados elegem o Foro de Butiá para dirimir qualquer 
divergência decorrente deste contrato. 
 
 
                  Butiá, ___ de _______________de ________ . 
 
 
 
 
 
LOCATÁRIO                   Município de Butiá 

   
 
 
 

 


