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DECRETO Nº 0108/2022 
             Em, 09 de maio  de 2022 

 

  
REGULAMENTA A OCUPAÇÃO DA 
CASA DO BUTIÁ. 

  
 
 

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

 
    DECRETA:  
 

  
  Art. 1°- Fica aprovado, com base no Art. 2º da Lei Municipal nº 3.709/2022 de 23 

de março de 2022, o Regulamento para ocupação da Casa do Butiá. 
 
  Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.            
  

  
                                    
 
 
 

                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                               Em, 09 de maio de 2022. 
 
 
 
                                             DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                                 Prefeito Municipal 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 09 de maio de 2022. 
 
 
 
       VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
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 REGULAMENTO PARA OCUPAÇÃO DA CASA DO BUTIÁ 
  
  
   A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ, nos limites de sua base territorial, 
promovendo sob sua inteira responsabilidade, através da Equipe de Desporto, Turismo e Cultura 
(EDTC) e Casa da Cidadania, regulamenta a ocupação da Casa do Butiá, nas condições fixadas neste 
regulamento. 
 

 
1. OBJETIVO 
Compreende este objeto a formalização de uso e vendas de produtos na Casa do Butiá, edificação 
localizada na Praça Dr. Roberto Cardoso, em Butiá/RS, por artistas, empresas, entidades e artesões 
butiaenses. 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3. Artistas: 

 2.1.1. Os artistas poderão participar individualmente ou de forma coletiva, onde as propostas 
inscritas deverão ser representadas por um único artista tornando-se responsável no ato da inscrição; 
 2.1.2. Cada participante poderá apresentar propostas em: música, dança, pintura, escultura, 
teatro, artes visuais, artes plásticas, cultura tradicionalista, cultura afrodescendente, cultura popular, 
literatura e fotografia desde que as propostas inscritas sejam relacionadas a produtos produzidos em 
Butiá ou relacionados a eventos turísticos, culturais e do patrimônio municipal; 
 2.1.3. Os artistas inscritos, uma vez selecionados, deverão ter disponibilidade para realizar as 
exposições propostas logo que inscritos através de edital publicado; 

 
4.  Empresas com sede neste município, mediante comprovação: 

 2.2.1. As empresas poderão participar desde que as propostas inscritas sejam relacionadas a 
produtos produzidos com a fruta butiá ou relacionados a eventos turísticos, culturais e do patrimônio 
municipal; 
 2.2.2. As empresas inscritas uma vez selecionadas, deverão ter disponibilidade para realizar as 
exposições propostas logo que inscritas através de edital publicado; 
 2.2.3. O enquadramento das propostas no que se relaciona a produtos com a fruta Butiá ou 
relacionados a eventos turísticos, culturais e do patrimônio municipal, será avaliado pela Comissão 
Julgadora conforme item 4.1. 

 
5. Entidades com ou sem fins lucrativos com sede neste município, mediante comprovação: 

 2.3.1. As entidades poderão participar desde que as propostas inscritas sejam relacionadas a 
produtos produzidos com a fruta butiá ou relacionados a eventos turísticos, culturais e do patrimônio 
municipal; 
 2.3.2. As entidades inscritas uma vez selecionadas, deverão ter disponibilidade para realizar as 
exposições propostas logo que inscritas através de edital publicado; 
 2.3.3. O enquadramento das propostas no que se relaciona a produtos com a fruta Butiá ou 
relacionados a eventos turísticos, culturais e do patrimônio municipal, será avaliado pela Comissão 
Julgadora conforme item 4.1. 
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6. Artesões: 

 2.4.1. Os artesões poderão participar individualmente ou de forma coletiva, onde as propostas 
inscritas deverão ser representadas por um único artista tornando-se responsável no ato da inscrição; 
 2.4.2. Os artesões poderão participar desde que as propostas inscritas sejam relacionadas a 
produtos produzidos em Butiá. 
 2.4.3. Os artesões inscritos uma vez selecionados, deverão ter disponibilidade para realizar as 
exposições propostas logo que inscritos através de edital publicado; 

 
 

7. DAS INSCRIÇÕES 
 

8. As inscrições deverão ser realizadas no período a ser determinado por edital, no setor de 
Protocolo municipal, no horário das 08 horas às 12 horas, com a apresentação dos seguintes 
documentos conforme qualificação do proponente: 
 
3.1.1. Artistas: 

 a) Documento contendo a apresentação da proposta, objetivo, identificação do proponente e 
descrição dos produtos objeto deste projeto devidamente assinado pelo responsável. 
 b) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado de todos envolvidos no projeto; 
 c) Cópia do registro profissional ou portifólio contendo material comprobatório da atividade no 
município de no mínimo 2 anos; 
 d) Dados Bancários do artista ou responsável pelo coletivo se no objetivo da proposta 
constar o interesse em comercialização fixa de produtos na Casa do Butiá. 

 
3.1.2. Empresas: 

 a) Documento contendo a apresentação da proposta, objetivo, identificação do proponente e 
descrição dos produtos objeto deste projeto devidamente assinado pelo responsável. 
 b) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com descrição de 
atividade correspondente a atividade ao objeto do contrato;  
 c) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado de todos sócios; 
 d) Certidão Negativa Municipal; 
 e) Cópia do alvará de funcionamento; 
 f) Dados Bancários da empresa se no objetivo da proposta constar o interesse em 
comercialização fixa de produtos na Casa do Butiá. 

 
    3.1.3. Entidades: 
 a) Documento contendo a apresentação da proposta, objetivo, identificação do proponente e 
descrição dos produtos objeto deste projeto devidamente assinado pelo responsável. 
 b) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com descrição de 
atividade correspondente a atividade ao objeto do contrato;  
 c) Cópia da última ata de eleição da diretoria; 
 d) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado de todos membros da diretoria; 
 e) Certidão Negativa Municipal; 
 f) Cópia do estatuto social e das suas alterações; 
 g) Cópia do alvará de funcionamento; 
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 h) Dados Bancários da entidade se no objetivo da proposta constar o interesse em 
comercialização fixa de produtos na Casa do Butiá. 

 
3.1.4. Artesões: 

 a) Documento contendo a apresentação da proposta, objetivo, identificação do proponente e 
descrição dos produtos objeto deste projeto devidamente assinado pelo responsável. 
 b) Cópia da carteira do artesão válida; 
 c) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado; 
 d) Dados Bancários se no objetivo da proposta constar o interesse em comercialização fixa 
de produtos na Casa do Butiá. 

 

9. O candidato poderá se inscrever com até duas (02) propostas, sendo uma (01) individual e 
uma (01) coletiva, podendo ser selecionado apenas em uma (01) das propostas; 
10. A inscrição é gratuita; 
11. A administração disponibilizará um formulário padrão para os proponentes que desejarem 
inscrever suas propostas que poderá ser retirado na Casa da Cidadania ou na EDTC. Porém é 
permitido que cada proponente apresente seu projeto de acordo com a proposta que venha a ser 
apresentada, não sendo obrigatório a apresentação do formulário padrão. 
12. A efetivação da inscrição implica na automática e plena concordância, por parte do artista, com os 
termos deste regulamento. 
13. O descumprimento de quaisquer itens do presente regulamento e seus sub itens dão o 
pleno direito à Comissão de Seleção, desclassificar as propostas inscritas; 
14. Não serão aceitos produtos: 
a) Que configurem cópias ou plágios; 
a) Que não possuam informações técnicas e ou materiais utilizados; 
b) Que prejudiquem a integridade do local ou do público. 
c) Que não observem quando necessário pelas leis vigentes os critérios da Vigilância Sanitária e 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
15. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
16. As propostas serão julgadas em etapa única por uma Comissão Julgadora composta por 3 
(três) membros nomeados através de Decreto pelo Prefeito Municipal que não poderão participar do 
processo de seleção; 
17. O conjunto de obras de cada participante poderá ser aceito total ou parcialmente pela Comissão 
Julgadora; 
18. São critérios para a seleção dos projetos, sem ordem hierárquica e com pesos iguais: pesquisa e 
produção artística, apresentação e proposta de montagem, qualidade técnica, estética, conceito e 
adequação ao contexto turístico, cultural e patrimonial da cidade de Butiá; 
19. A Comissão Julgadora é soberana, portanto, não caberão questionamentos, recursos ou 
reconsiderações às suas decisões; 
20. Os selecionados ficam impedidos de modificar o projeto apresentado tendo que aguardar novo 
edital de chamamento; 
21. A publicação do resultado da seleção das propostas ocorrerá 05 dias após o encerramento do 
prazo de inscrições; 
22. Os projetos selecionados poderão ocorrer no exercício do ano conforme edital publicado. 
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23. DIREITOS DE USO DE IMAGEM 
24. Os proponentes, através da inscrição, autorizam à Prefeitura de Butiá o uso das imagens das 
obras e dos artistas que compõem os projetos selecionados para fins de divulgação; 
25. Ao participar o proponente declara a inexistência de plágio dos trabalhos ou do projeto, assim 
como se responsabiliza inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não 
autorizado de imagens, obras ou produtos. 

 
26. RESPONSABILIDADES 
 
27. Da Prefeitura de Butiá: 
6.1.1. Tornar público o resultado da seleção no mural e site oficial da Prefeitura de Butiá; 
6.1.2. Comunicar o resultado aos selecionados e convocá-los para assinatura do Contrato de 
Concessão de  Direito de Uso da Casa do Butiá. 
6.1.3. Estabelecer a programação das exposições, reservando a cada uma o período máximo de 
sete (7) dias de duração; 
6.1.4. Disponibilizar informações para divulgação das exposições, através da elaboração de release, 
bem como das imagens cedidas pelos artistas ou grupos selecionados, para os veículos de 
comunicação da prefeitura de Butiá; 
6.1.5. Efetuar o pagamento dos valores arrecadados com a venda dos produtos. 
6.1.6. Convocar o responsável pelo projeto para assinar o Contrato de Concessão de Direito de Uso 
da Casa do Butiá, no prazo de dez dias, após a publicação do resultado. 
 
28. Do artista ou grupo 
6.2.1. Assinar, quando convocado pela Prefeitura de Butiá, o Contrato de Concessão de Direito de 
Uso da Casa do Butiá, no prazo de dez dias, a contar da comunicação, sob pena de perder o 
direito de efetivar o referido contrato; 
6.2.2. Fornecer mobiliário, equipamentos, materiais e ferramentas para montagem e desmontagem 
das exposições, sendo de sua total responsabilidade a operacionalização e manutenção dos 
mesmos sendo de sua responsabilidade eventuais danos às obras em decorrência desta 
operação; 
6.2.3. Cumprir o cronograma estipulado para montagem e desmontagem das exposições, que é de 
dois dias antes da data de abertura e o primeiro dia subsequente ao término da exposição, 
respectivamente; 
6.2.4. Providenciar o transporte, a embalagem e, a seu critério, o seguro das obras a serem 
expostas; 
6.2.5. Disponibilizar-se para entrevistas aos veículos de comunicação que desejarem produzir   
matérias jornalísticas e outra referente às exposições em cartaz; 
6.2.6. Realizar no dia da abertura da exposição breve diálogo com os visitantes acerca do seu 
trabalho de pesquisas e sobre as experiências vivenciadas ao longo da sua produção ou carreira 
artística; 
6.2.7. Ressarcir a Prefeitura de Butiá caso ocorra algum sinistro na estrutura do prédio ou bens 
correlatos durante a responsabilidade de uso. 

 
29. DA VENDA PERMANENTE NA CASA DO BUTIÁ 
30. As propostas para venda permanente de produtos na CASA DO BUTIÁ julgadas de acordo 
deverão seguir os parâmetros abaixo relacionados: 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 
 
 

 a) Os produtos devem ser entregues com uma lista específica descrevendo as características 
dos produtos, técnica, material utilizado, validade e valor; 
 b) Somente serão expostos produtos de acordo com a proposta apresentada no ato da inscrição 
e contendo as especificações exigidas por este regulamento; 
31. Os valores recolhidos através das vendas será destinado ao Fundo Municipal de Cultura de 
Butiá e repassado às organizações após 30 dias da venda sem nenhum acréscimo do valor, juros 
ou rendimento de aplicações. 
32. Os valores serão depositados na conta bancária informada no projeto conforme item 3.1 deste 
regulamento. 
33. Todos os produtos fixados para venda na Casa do Butiá serão etiquetados com a marca da 
casa; 
34. A retirada dos produtos da exposição após a entrega poderá ser feita com pedido por escrito 
justificando as razões e no prazo de 48 horas anteriores à retirada; 
35. Os produtos que contenham prazo de validade devem ser obedecidos às normas de vigilância 
sanitária e devem ser retirados em até 05 dias antes do vencimento; 
36. O produto com vencimento excedido e não retirado até a data será descartado sem nenhum 
ressarcimento ao expositor. 

 
37. DISPOSIÇÕES GERAIS 
38. Caso as obras não forem retiradas por seus responsáveis em um prazo máximo de trinta (30) 
dias a Prefeitura de Butiá dará o melhor destino a estas sem necessidade de consulta ao 
responsável e ficará isenta de ônus em face da inércia do mesmo; 
39. As datas das exposições poderão ser alteradas mediante acordo entre as partes ou 
unilateralmente pela Prefeitura de Butiá, por motivos de conveniência e oportunidade, ressalvando-
se a comunicação expressa ao artista, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 
para abertura das exposições; 
40. Não serão aceitas propostas que não estejam de acordo com os termos deste regulamento; 
41. A Prefeitura não se responsabilizará por danos que os trabalhos eventualmente possam sofrer 
em decorrência de ação de terceiros, no entanto, tomará as medidas possíveis para a vigilância e o 
resguardo das obras e produtos expostos.  
42. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão dirimidos pela 
Assessoria Jurídica da Prefeitura de Butiá, mediante processo administrativo devidamente instruído; 

 
 
 
 
 

______________________________ 
     Matheus de Souza Espinoza 

                Coordenador da EDTC 
 

______________________________ 
     Caroline Azambuja 

                Coordenadora da Casa da Cidadania 
 
 
 


