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REGULAMENTO PARA CESSÃO E/OU LOCAÇÃO DO ESPAÇO 
MULTICULTURAL DO SINDIQUINZE 

 
 
Título I - Das finalidades 
Art. 1º – O Espaço Multicultural do Sindiquinze é mais um serviço oferecido aos 
associados do Sindiquinze, cedente, que terão a preferência na sua utilização, e para 
entidades sociais e outras, para realização de reuniões, festas, recepções e eventos 
similares, cessionários e/ou locatários, mediante cessão e/ou locação. 
§ 1º – Aos associados será cobrada uma taxa de manutenção, que será estabelecida 
pela Diretoria Executiva. 
§ 2º - As entidades sociais pagarão, além da taxa de manutenção, um valor de locação 
que será estabelecido pela Diretoria Executiva. 
§ 3º – A critério da Diretoria Executiva poderá haver isenção para entidades sociais. 
 
Título II - Da concessão e/ou locação e suas restrições 
 
Art. 2º – Os interessados deverão requisitar por escrito, à Diretoria Executiva do 
Sindiquinze, com o mínimo de 15 (quinze) dias, a cessão e/ou locação, informando 
obrigatoriamente: data, horário de início e término da atividade e, a finalidade da 
utilização. 
§ 1º - Em caso de sobreposição de datas: 
I – entre associados, terá preferência o associado cessionário e/ou locatário mais 
antigo. 
II – entre entidades sociais e outras, será observada a ordem cronológica de entrada 
dos pedidos. 
§ 2º - A utilização da churrasqueira e forno é de responsabilidade dos cessionários 
e/ou locatários, devendo referidos equipamentos serem deixados sem sobras, ou 
acesos. 
§ 3º - A cessão e/ou locação do Espaço do Sindiquinze limita-se ao seu próprio prédio, 
não havendo responsabilidade quanto a estacionamento de automóveis 
§ 4º - Os cessionários e/ou locatários deverão observar a legislação municipal vigente 
quanto ao som e correlatos. 
§ 5º - O controle de acesso e de manutenção do local durante a cessão e/ou locação é 
de inteira responsabilidade dos cessionários e/ou locatários. 
Art. 3º - A Diretoria Executiva do Sindiquinze poderá negar a cessão e/ou locação do 
Espaço Multicultural do Sindiquinze ou cassar a qualquer momento a cessão e/ou  
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locação concedida, uma vez constatado o descumprimento deste regulamento ou 
desvirtuamento da finalidade indicada para reunião, evento ou festa. 
Art. 4º - A cessão e/ou locação será feita mediante o pagamento antecipado do valor 
constante do Art. 1º e seus parágrafos. 
§ 1º - Em caso de desistência, sem motivo justificado, a critério da Diretoria Executiva, 
não será devolvida a taxa de locação.  
 
Art. 5º - Os cessionários e/ou locatários não poderão levar utensílios e móveis do 
Espaço Cultural do Sindiquinze em hipótese alguma.  
§ 1º - Em casos de decorações especiais, os cessionários e/ou locatários não poderão 
utilizar pregos, alfinetes, cola quente ou percevejos para a fixação de balões, faixas ou 
qualquer outro tipo de adereço de enfeite nas paredes do Espaço Multicultural do 
Sindiquinze 
§ 2º - Fica a cargo dos cessionários e/ou locatários a responsabilidade de cuidar para 
que não ocorram quaisquer ações, atividades e comportamentos que comprometam o 
decoro e o bom nome do Sindiquinze, sob pena de imposição de sanções a serem 
definidas pela Diretoria Executiva. 
§ 3º- Fica a cargo dos cessionários e/ou locatários a responsabilidade pelo controle do 
consumo de bebidas alcoólicas, bem como também quanto ao eventual uso de 
quaisquer substâncias não permitidas por lei, também sob pena de imposição de das 
sanções legais, sem prejuízo daquelas a serem definidas pela Diretoria Executiva. 
§ 4º - É proibido mexer e deslocar os móveis e instalações fixas do local.  
§ 5º - São proibidas atividades desportivas nas dependências do Espaço Multicultural 
do Sindiquinze. 
 
Art. 6º - É facultado aos membros da Diretoria Executiva, ou prepostos por ela 
autorizados, o direito de comparecer ao local, durante o horário cedido, verificando o 
cumprimento este Regulamento. 
 
Título III – Da responsabilidade do cessionário e/ou locatário  
 
Art. 7º - Toda e qualquer responsabilidade moral e material, resultante da cessão e/ou 
locação do Espaço Multicultural do Sindiquinze, dentro ou fora dele, recairá sobre os 
cessionários e/ou locatários, inclusive quanto aos presentes na reunião, evento ou 
festa. 
 
§ 1º - É obrigatória a permanência dos cessionários e/ou locatários no local, durante o 
horário cedido. 
Art. 8º - Os cessionários e/ou locatários informarão à Diretoria Executiva, o número de 
participantes no evento, os objetos e áreas do Espaço Multicultural do Sindiquinze que 
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serão usados, devidamente conferidos por um dos membros da Diretoria Executiva ou 
funcionário do Sindiquinze.  
 
Art. 9º - A data da devolução da chave para a Diretoria Executiva ou funcionário 
Sindiquinze será previamente acordada, momento em que será feita a vistoria e 
conferência do local e dos utensílios, notadamente quanto à existência de eventuais 
danos ou extravio, sendo os cessionários e/ou locatários responsáveis por qualquer 
irregularidade encontrada, devendo saná-los ou restituí-los, dentro de prazo 
determinado pela Diretoria Executiva do Sindiquinze.  
 
Art. 10º - Quaisquer cessionários e/ou locatários que venham a desrespeitar este 
Regulamento ficarão sujeitos à suspensão do direito ao uso do Espaço Multicultural do 
Sindiquinze, por prazo a ser arbitrado pela Diretoria Executiva. No caso de recusa a 
pagar e/ou restituir os danos materiais verificados, a referida suspensão perdurará até 
que se indenize o dano causado.  
 
Art. 11º - Nenhum cessionário e/ou locatário poderá invocar desconhecimento de 
qualquer item deste regulamento, que será considerado perfeitamente conhecido por 
todos aqueles que fizerem a solicitação do uso do Espaço Multicultural do Sindiquinze. 
 
Art. 12º - É vedada a cessão do Espaço M. Sind. para eventos que promovam conteúdo 
que afrontem o Estado Democrático de Direito, com teor racista ou homofóbico, bem 
como aqueles que contrariem os interesses da categoria e de todo serviço público. 
 
Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do Sindiquinze de 
cuja decisão não haverá recurso. 
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