
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA REITORIA

1.OBJETIVO:

Este  documento tem  por  obje�vo regulamentar  o  uso do Ginásio  Poliespor�vo da
Reitoria.

2.DA CARACTERIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO:

O ginásio poliespor�vo cons�tui-se de uma quadra poliespor�va, arquibancada, uma
sala, dois sanitários e um palco.

3.DOS USUÁRIOS:

3.1 Poderão u�lizar os espaços do Ginásio Poliespor�vo:

3.1.1 Servidores e prestadores de serviços (terceirizados) lotados na Reitoria;

3.1.2  Alunos do IFBA poderão u�lizar o espaço para aulas regulares ou caso
estejam  inscritos  em  projetos  ou programas  ofertados pela Pró-Reitoria de
Extensão, acompanhados por servidor par�cipante do projeto/programa.

3.1.3 Servidores de outros campi e ins�tuições, convidados por servidores da
Reitoria para jogos e treinamentos, desde que sua par�cipação seja autorizada
pelo Departamento de Administração – Reitoria.

3.1.4 Cidadãos que estejam inscritos em projetos ou programas ofertados pela
Pró-Reitoria de Extensão;

3.1.5  Público  externo  ao  IFBA  mediante  pagamento  de  taxa  de  u�lização,
conforme item 8.

 4.DA UTILIZAÇÃO:

4.1  Conforme o Art.  5º  da  Lei  6120/74,  em nenhuma  hipótese  será  permi�da  a
doação  ou  cessão  gratuita,  a  qualquer  �tulo,  de  bens  imóveis  das  ins�tuições
federais de ensino superior; 



4.2 A preferência de reserva é sempre para as a�vidades promovidas pela Reitoria do
Ins�tuto Federal da Bahia, podendo se estender aos campi, bem como a ins�tuições
públicas ou privadas;

4.3 O ginásio possui capacidade máxima para 400 pessoas;

4.4  Não serão permi�das  a�vidades  polí�co-par�dárias,  reuniões  de  en�dades  de
classe,  agremiações  de  clubes  e  torcidas  organizadas,  ou  sindicatos  de  qualquer
categoria que não sejam representantes dos servidores do IFBA;

4.5  O ginásio está  disponível  para  reserva  com antecedência mínima de  15 dias e
máxima de 60 dias para o público externo; e mínima de 5 dias e máxima de 60 dias
para o público interno;

4.6 Para toda e qualquer ação programada para o ginásio poliespor�vo da Reitoria,
deverão  estar  previamente  listados  os  seus  par�cipantes,  com nome  e  iden�dade
válida em território nacional.  A lista deverá ser encaminhada ao DEPAD-Reitoria, no
máximo 02 dias antes da u�lização, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para
o bom andamento das a�vidades;

4.7 Para eventos externos são obrigatórias vistorias prévia e pós-evento, bem como a
assinatura  dos  termos  de  responsabilidade  e  de  vistoria. A  assinatura  dos  termos
pressupõe o aceite das condições desse regulamento;

4.8 Deverá ser estabelecido e nominado um responsável pela condução e supervisão
de cada a�vidade proposta;

4.9 Nos eventos dos campi que sejam realizados no ginásio, é obrigatória a presença de
um servidor responsável pelo acompanhamento da a�vidade;

4.10 Não há vagas de estacionamento para visitantes ou servidores de outras unidades
do IFBA. Será autorizada a entrada de veículos apenas para o tempo necessário de
carga  e  descarga  de  materiais,  desde  que  seja  informado  ao  Departamento  de
Administração – Reitoria (Depad-Reitoria) com 2 (dois) dias úteis de antecedência os
dados do veículo, placa e modelo, e nome do condutor;

4.11 O IFBA não disponibiliza pessoal para carga e descarga de qualquer material e/ou
equipamento;

4.12 Todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para o ginásio, pelos
organizadores ou par�cipantes de eventos, ficará  sob a inteira responsabilidade de
quem os trouxer. O IFBA não se responsabiliza por perdas ou danos desses materiais,
os quais deverão ser re�rados imediatamente após o término do evento;

4.13 O IFBA não se responsabiliza por objetos esquecidos nas suas dependências;

4.14 O IFBA  pode suspender ou proibir  o direito  de  uso daqueles  solicitantes  que
fizeram má u�lização do espaço. O IFBA também poderá recusar a cessão do espaço
sempre que considerar conveniente;

4.15 A cada 100 par�cipantes o solicitante deve providenciar 1 segurança;



4.16 Nos eventos acima de 100 par�cipantes o requisitante deverá providenciar uma
recepcionista para orientar os par�cipantes dos eventos.

4.17 Eventuais danos, de qualquer natureza, em decorrência de a�vidades executadas
pelo  usuário caracterizarão culpa exclusiva  do usuário,  sendo o  mesmo obrigado a
arcar com os danos, isentando o Ins�tuto de qualquer responsabilidade ou reparos,
observadas as circunstâncias e respeitado o direito ao contraditório e da ampla defesa;

5.DAS PROIBIÇÕES

 

Durante a u�lização do ginásio não serão permi�dos:

5.1 Consumo de bebidas alcoólicas;

5.2 Número de usuários superior à lotação, considerando o item 4.3;

5.3  Instalação  de  qualquer  equipamento  de  iluminação,  som  ou  imagem,  sem

autorização;

5.4 Alterações das instalações elétricas de qualquer ordem (manipulação dos quadros

de distribuição);

5.5 U�lização de escadas, pra�cáveis ou andaimes, exceto quando autorizada pela Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Ins�tucional - PRODIN e realizada, via Ordem de Serviço,

pela empresa de manutenção que presta serviço ao IFBA, por profissionais capacitados

para trabalho em altura;

5.6  Fumar,  u�lizar  materiais  explosivos,  inflamáveis,  tóxicos,  nocivos  ou  qualquer

material que possa danificar a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas adjacentes;

5.7  Não será permi�do o  uso de skates, pa�ns,  chuteiras com travas, bicicletas ou

qualquer �po de equipamento fixo ou locomotor que danifique o piso da quadra ou que possa

colocar em risco a integridade �sica das pessoas;

5.8 Não será permi�da a entrada de pessoas que não constem na Lista de Par�cipantes

sob nenhuma hipótese, conforme item 4.6.

6. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

6.1 O funcionamento do Ginásio é das 8h às 21h30, de segunda a sexta-feira;

6.2 Será permi�da a u�lização do ginásio da Reitoria aos sábados, devendo nesses

casos, ser uma ação ins�tucional, ou estar previsto em projeto ou programa firmado

com o Ins�tuto  para  que sejam  providenciadas  as  condições  de  funcionamento  e

segurança;



6.3  Não serão permi�das a�vidades aos domingos ou feriados municipais, estaduais

ou  nacionais,  exceto  para  a  realização  de  manutenção predial  e  outras  a�vidades

oficiais da ins�tuição, previamente autorizadas pelo Depad-Reitoria;

6.4 Não haverá equipe de limpeza de plantão no período noturno, nem após as 11 h

do sábado.

7. DAS RESERVAS

Os pedidos de reserva deverão ser encaminhados por e-mail, para depad-reitoria@i� a.edu.br.

7.1 Tempo de Reserva: O agendamento poderá ser realizado por um período máximo e
ininterrupto de até 3 (três) dias úteis. O agendamento excepcional para eventos com
duração superior a 3 dias passará por prévia avaliação do Depad-Reitoria e autorização
do Gabinete da Reitoria;

7.2 O Depad-Reitoria terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis para dar resposta ao
pedido de reserva;

7.3 A aprovação da solicitação dependerá da disponibilidade da agenda do espaço, da
prioridade  e  cronologia  das  demandas.  Os  usuários  receberão  e-mails  sobre  a
confirmação do seu evento;

7.4 O pedido de cancelamento ou remarcação de reserva deverá  ser feito pelo e-mail
depad-reitoria@i� a.edu.br, com no mínimo, 3 (três)  dias úteis de antecedência da
data da u�lização. Nos casos onde houver cobrança de taxa de u�lização ela não será
devolvida, mas poderá ser u�lizada para uma nova reserva no prazo de 12 meses;

7.5  A  programação  deverá  iniciar  e  terminar  nos  horários  previstos  e  informados  no
momento da reserva. Em eventos com cobrança de taxa, caso a u�lização extrapole a
quan�dade de horas contratadas, será cobrado valor adicional proporcional ao período
excedido;

7.6 Para eventos externos, o solicitante deverá assinar os termos de responsabilidade e
vistoria, bem como realizar vistoria antes e após o evento;

7.7 Quando houver cobrança de taxa de u�lização o IFBA realizará o bloqueio da data
solicitada, mas a reserva somente será confirmada após o pagamento da taxa;

7.8  O  IFBA  não  se  responsabiliza  pela  não  efe�vação  da  reserva  devido  a  falta  de
pagamento da taxa de u�lização (item 7.7).



8. DA TAXA DE UTILIZAÇÃO

8.1  Conforme  a  Lei  6.120/1974,  só  é  permi�da  a  cessão  dos  bens  imóveis  das
ins�tuições  federais  de  ensino  mediante  remuneração,  dessa  forma,  quando  a
solicitação do ginásio for realizada por público externo ao IFBA haverá cobrança de taxa
de u�lização;

8.2 A taxa de u�lização será de R$  150,00 (cento e cinquenta reais) por hora;

8.3 Os recursos ob�dos com o aluguel do ginásio serão u�lizados para cobrir seu custo
de  funcionamento,  além  de  propiciar  a  manutenção  e  aquisição  de  novos
equipamentos sempre que for necessário. Caso haja saldo superior ao necessário para
as  despesas,  os  recursos  poderão  ser  u�lizados  para  ações  de  integração  dos
servidores da Reitoria, como comemoração do Dia do Servidor, Dia dos Pais, Dia das
Mães, entre outras. Os recursos também poderão ser u�lizados para outras ações de
melhoria da qualidade de vida dos servidores;

8.4 A cada 12 meses o valor da taxa será revisto;

8.5 O recolhimento dos valores a que se refere este Regulamento será efetuado na
conta única do IFBA, através da Guia de Recolhimento da União – GRU emi�da pelo
Depad-Reitoria;

8.6 Após o pagamento da GRU o Depad-Reitoria entrará em contato confirmando a
reserva para o período solicitado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  O  descumprimento  desta  norma�va  poderá  resultar  no  cancelamento  dos

agendamentos feitos pelo responsável da a�vidade;

9.2 É obrigatória a iden�ficação dos usuários pelo pessoal da vigilância, responsáveis

pelo  controle  de  acesso  à  Reitoria.  O  usuário  deverá  apresentar  documento  de

iden�ficação com nome e foto, podendo ser vetado seu acesso ao ginásio na ausência

deste;

9.3  Os  casos  omissos  e  as  outras  dúvidas  que surgirem  quanto à  u�lização serão

resolvidos pelo Depad-Reitoria em conjunto com o Gabinete da Reitoria;

9.4 Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura.


