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RESOLUÇÃO nº 07/15 

 

Dispõe sobre a utilização do Auditório da AMMVI, e da outras providências.  

 

PAULO ROBERTO WEISS, Presidente da Associação dos Municípios do 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Estatuto Social; e 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - O Auditório “Lino Grützmacher”, localizado no 1º pavimento da sede 

da AMMVI, à rua Alberto Stein, nº 466 – bairro Velha, neste Município, destina-se, 

prioritariamente, para realização de seminários, congressos, reuniões e eventos 

similares, de natureza técnica e educativa. 

 

Art. 2º - Na utilização do Auditório será dada preferência aos Municípios 

filiados à AMMVI, estendendo-se posteriormente às demais entidades 

conveniadas/consorciadas a esta, ou não, e dar-se-á mediante prévia solicitação 

formalizada, constando à data, horário, temática e número de participantes. 

 

Parágrafo Único - Compete à Secretaria Executiva o controle da utilização 

do Auditório, podendo, no entanto, ser delegada esta competência. 

 

Art. 3º - O horário de utilização do Auditório, de 2ª à 6ª feira, compreende: 
 

I – Período matutino: 08:00 às 12:00 horas; 

 

II – Período vespertino: 13:00 às 17:00 horas; 
 

III – Período noturno: 18:00 às 22:00 horas. 

 

Parágrafo Único - Excepcionalmente o Auditório poderá ser utilizado aos 

sábados, domingos e feriados, obedecendo aos horários estabelecidos neste artigo. 
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Art. 4º - Para atender às despesas de manutenção do Auditório, serão 

cobrados os seguintes valores: 
 

Espaço 

Durante a semana  Final de semana 
(sábado e domingo) 

ou Feriados 
matutino ou 
vespertino 

noturno 

80 lugares R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00 

140 lugares R$ 300,00 R$ 375,00 R$ 450,00 

250 lugares R$ 500,00 R$ 600,00 R$ 700,00 
 

§ 1º - Os Municípios filiados a AMMVI estão isentos do pagamento de que 

trata este artigo. 

 

§ 2º - O valor estabelecido neste artigo corresponde ao período de 04 

(quatro) horas de utilização, nos termos do art. 3º desta Resolução. 

 

§ 3º - O pagamento dar-se-á através de cheque nominal à AMMVI, depósito 

bancário ou espécie, e far-se-á com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas da data de realização do evento pretendido, exceto quando se tratar-se de 

ente da Federação, para o(s) qual(is) será concedido prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas após a realização do evento. 

 

§ 4º - As entidades comprovadamente de saúde, assistenciais e sem fins 

lucrativos poderão ser isentadas do pagamento dos valores mencionados neste 

artigo, mediante apresentação de requerimento constando a natureza de suas 

atividades e a pertinência do uso pretendido, com a anuência expressa da 

Presidência da AMMVI. 

 

Art. 5º - A utilização do Auditório será acompanhada e fiscalizada por 

empregado da AMMVI, designado pela Secretaria Executiva, o qual se 

responsabilizará pela abertura e fechamento do recinto, além do preenchimento de 

formulário específico a cada evento. 
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§ 1º - Igualmente, obrigar-se-á o empregado designado, a relatar por escrito, 

quaisquer ocorrências que impliquem em advertência aos usuários do Auditório, ou 

em danos, avarias ou utilização irregular do recinto e dos objetos e equipamentos 

nele dispostos. 

 

§ 2º - Quando a utilização ocorrer fora do horário regular de funcionamento 

da AMMVI, ou seja, no período noturno – de 2ª à 6ª feira, ou nos sábados, domingos 

e/ou feriados, nos períodos matutino, vespertino e/ou noturno, o empregado 

designado fará jus à remuneração extraordinária ou a compensação de horário. 

 

§ 3º - Compete à Secretaria Executiva determinar, em cada evento realizado 

no Auditório, a forma de remuneração ou compensação do empregado responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do recinto. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogada 

a Resolução nº 05/09, e demais disposições em contrário. 

 

Blumenau, SC, em 06 de abril de 2015; 45º Ano de Fundação. 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS 

Presidente da AMMVI 


