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PORTARIA Nº 233/2022
Disciplina a utilização do “Espaço Gilberto Pedralli”

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª
REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.684 de 3 de
setembro de 1979, regulamentada pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a cessão ou locação para uso do
auditório do CRBio-04, em virtude das diversas solicitações recebidas, bem
como  seu  custo  de manutenção;

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho zelar pelos bens da entidade;

RESOLVE:

Art. 1º Fica possibilitada a utilização do “Espaço Gilberto Pedralli” para a realização
de cursos, palestras, encontros, seminários e outros eventos.

§1º. A utilização do espaço se dará por cessão gratuita quando os objetivos e
propostas do evento sejam voltados para a formação e para o aprimoramento
profissional do Biólogo e seja garantido ao CRBio-04 a reserva de pelo menos 10 %
(dez por cento) das vagas.

§2º. Nos demais casos a utilização se dará por locação.

Art. 2º Poderão solicitar a cessão gratuita do “Espaço Gilberto Pedralli” os biólogos
em situação regular, bem como entes públicos ou privados, tais como associações,
sindicatos, Instituições de Ensino Superior, dentre outros.

Parágrafo único. A solicitação deverá ser apresentada com antecedência mínima de
30 (trinta) dias da data do evento, mediante o preenchimento do formulário constante
do anexo I desta Portaria.

Art. 3º A cessão gratuita poderá ser condicionada a utilização das marcas do
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região em todo o material relacionado ao evento.

Art. 4º No pedido de cessão gratuita deverá ser indicado um responsável,
preferencialmente Biólogo devidamente registrado e em situação regular, que deverá
firmar o competente termo de responsabilidade constante do anexo II desta Portaria.
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Art. 5º. As reuniões e eventos ficarão limitados ao espaço físico da área do
auditório, não sendo permitido o acesso às demais instalações administrativas do
CRBio-04.

Art. 6º. A cessão ou locação do auditório dependerá de prévia apreciação do
pedido pela Diretoria Executiva do CRBio-04, tendo por base o presente
regulamento   e   as características da atividade que se pretende organizar.

Art. 7º. Fica instituída a cobrança de utilização do uso do auditório, diária, a
título  de locação, conforme a tabela abaixo:

a) Período diurno (manhã ou tarde) - 40% do valor fixado pelo CFBio para
anuidade de Pessoa Física.

b) Período Noturno - 50% do valor fixado pelo CFBio para anuidade de Pessoa
Física.

Parágrafo único. Quando a locação se estender por mais de um período será
concedido um desconto de 10% no valor total da locação.

Art. 8º. Em caso de aprovação da locação para uso do auditório, o
responsável será notificado a depositar o valor correspondente, cujos dados
bancários serão fornecidos pela Tesouraria do CRBio-04.

Parágrafo Único. O interessado deverá apresentar a comprovação do depósito à
Tesouraria do CRBio-04, para que a reserva do auditório seja efetivada.

Art. 9º. O CRBio-04 não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, pelo custo
de estacionamento para os locadores e/ou participantes do evento, bem como
por  qualquer outro custo ou despesa.

Art. 10. O interessado deverá zelar pelo espaço que utilizará, sendo de
sua responsabilidade qualquer dano causado durante o período.

Parágrafo único. Considera-se má utilização do espaço aquela em que:

a) Se produzam danos no mobiliário ou em equipamentos;

b) Haja utilização para fim distinto daquele para que o espaço foi cedido;

c) Seja o número de participantes excedente a capacidade máxima do auditório.

Art. 11. O interessado deverá respeitar a legislação da Prefeitura, bem como
de outros órgãos, incluindo a administração do condomínio onde está localizada a
sede do CRBio-04, em relação ao horário de entrada e saída de equipamentos e
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materiais e outras normas que possam ser relacionadas ao uso do auditório do
CRBio-04.

Art. 12. Fica proibido:

a) Afixar avisos, cartazes e/ou faixas nas paredes, sendo permitida
somente a exposição através de cavaletes ou similares na entrada e no
interior do auditório.

b) Colocar fitas adesivas ou similares nas dependências internas e externas.

c) O uso de equipamentos de áudio com som em volume excessivo.

d) O trânsito e acesso de pessoas às demais instalações administrativas do
CRBio-04.

e) Fumar.

Art. 13. Ao término do evento é de responsabilidade do interessado retirar todo
o material utilizado e/ou exposto durante o mesmo e entregar o espaço devidamente
organizado.

Art. 14. Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ad referendum do Plenário.

Art. 15. Fica revogada a Portaria CRBio-04 nº 62/2012.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 19 de abril de 2022.

Carlos Frederico Loiola CRBio 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

https://crbio04.gov.br/portal_transparencia/portaria-crbio-04-no-62-2012/
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ANEXO I
SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO DO “ESPAÇO GILBERTO PEDRALLI”

1) TÍTULO DO EVENTO:

2) IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
Nome completo / Razão social (sem abreviaturas):

Nº de Registro CRBio-04: CPF / CNPJ

Endereço para correspondência (Logradouro, nº) Bairro:

Cidade: UF: CEP: Fone Celular:

Fone Fixo:
Representante legal: Cargo que exerce:

DDD/Fone residencial: DDD/Fone comercial: E-mail:

Tipo da Instituição
◻ UNIVERSIDADE ◻ GOVERNAMENTAL ◻NÃO GOVERNAMENTAL
◻ OUTRO:

INSTITUIÇÕES CO-PARTICIPANTES:

4) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Apresentar de forma sucinta os objetivos e a relevância do evento.

DATA HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINO

5) CONTRAPARTIDA:

6) PLANO DE INFORMAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EVENTO
Especificar e estimar o público-alvo do evento.

7) DEFERIMENTO
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ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE
UTILIZAÇÃO DO “ESPAÇO GILBERTO PEDRALLI”

1) IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Nome:

CPF: Inscrição no CRBio-04:

2) IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Título:

Data: / /

Horários: Início: Término:

Pelo presente termo o responsável acima identificado recebe as chaves para a
utilização do “Espaço Gilberto Pedralli”, estando devidamente autorizada a realização
do evento acima caracterizado, declarando ter vistoriado as dependências do local e
atestando que se encontram em perfeito estado de limpeza, não existindo nenhum
dano na pintura das paredes, assentos, encostos e tampos das cadeiras, mesas e
parlatório, equipamentos elétricos e eletrônicos, instalações elétricas, hidráulicas e
sanitárias.
As chaves deverão ser devolvidas no horário acima citado, estando o local nas
mesmas condições de conservação e limpeza, respondendo o acima identificado
responsável diretamente pela efetivação destas obrigações e por eventuais danos
que sejam constatados.

Belo Horizonte,

RESPONSÁVEL

Conselho Regional de Biologia da 4ª Região


