
 

REGULAMENTO INTERNO 

1) Disposições Preliminares  

1) O ESPAÇO MÚLTIPLO da Igreja Batista Jardim da Prata é constituído de infra-estrutura, 
logística e recursos humanos necessários para a prática de atividades físicas, esportivas, 
recreativas, culturais e de lazer, fazendo parte integrante de suas instalações:  

•  QUADRA: Espaço destinado a atividades físicas, esportivas, recreativas, culturais e de lazer 
da Igreja Batista Jardim da Prata. 

   COZINHA: Espaço anexo à quadra para ser usado em eventos sociais (casamentos, jantares, 
festas, etc.) 

2) As instalações do ESPAÇO MÚLTIPLO deverão ser utilizadas para fins educacionais, 
esportivos e de lazer.  

§ Único: Eventualmente, poderá haver utilização para fins sociais (festas, jantares e outros), 
mediante autorização da Coordenação Administrativa da Igreja. 

3) O ESPAÇO MÚLTIPLO encontra-se condicionado às atividades do Calendário da Igreja 
Batista Jardim da Prata, que terão prioridade de utilização, desde que devidamente 
reservadas na Secretaria da Igreja com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias de 
antecedência, a fim de se garantir o adequado gerenciamento e controle de reservas do 
espaço físico pela Igreja.  

2) Constituição e Atribuições 

2.1 A gerência do ESPAÇO MÚLTIPLO é de responsabilidade da Administração da Igreja e do 
Pastor Titular da Igreja.  

2.2 A manutenção das instalações físicas e da limpeza nos dias e horários de funcionamento é 
de responsabilidade do Administrador da Igreja; 

2.3 A compra de materiais necessários ao adequado funcionamento do ESPAÇO MÚLTIPLO é 
de responsabilidade do Administrador, autorizado pela Igreja, sendo tais materiais 
administrados e acondicionados em local destinado a este fim. 

   

 



 

3) Quanto ao Usuário  

3.1 Serão considerados usuários do ESPAÇO MÚLTIPLO, desde que devidamente identificados 
no ato do acesso às estruturas físicas:  

•  Alunos regularmente matriculados; professores, funcionários e voluntários da Igreja;  

•  Membros da Igreja e demais dependentes (cônjuges e filhos);  

•  Participantes em projetos ou de atividades periódicas de educação e treinamentos, sob a 
orientação do professor (ginástica, escolinha de futsal, etc.) ou líder de departamento. 

§ Único: Os grupos da comunidade que quiserem desenvolver projetos SOCIAIS, ou em 
benefício da comunidade, deverão apresentar os devidos projetos e fazer os protocolos no 
início de cada semestre letivo. Os projetos deverão ser SEM FINS LUCRATIVOS (inclui-se 
qualquer espécie de taxas, tais como inscrições, mensalidades, anuidades, diárias ou outras).  

Toda a utilização do espaço físico deverá ser acompanhada pelo Administrador da 
Igreja. Para este caso específico de Projetos Sociais, o ESPAÇO MÚLTIPLO providenciará uma 
listagem e carteiras de identificação dos integrantes que, mediante apresentação na portaria, 
darão direito de acesso ao ESPAÇO MÚLTIPLO, nos locais e horários determinados. A 
aprovação da atividade deverá passar pelo crivo da Igreja, que aprovará em Assembléia a 
realização do referido projeto. 

 

4) Quanto ao Acesso  

4.1 Será permitida a entrada de espectadores e público em geral, em dias de competições e 
atividades constantes do Calendário Oficial da Igreja; 

4.2 Não será permitida a entrada de animais, patins, patinetes, skates, bicicletas e veículos 
automotores; 

4.3 Os usuários das instalações esportivas do ESPAÇO MÚLTIPLO deverão, em qualquer 
circunstância, estar adequadamente vestidos para a prática da respectiva modalidade 
esportiva ou atividade.  

4.4 Os danos causados às instalações, equipamentos e materiais, por uso inadequado, são de 
responsabilidade dos infratores, devendo os mesmos ressarcir o ônus ao ESPAÇO MÚLTIPLO 
no valor de mercado de um correspondente novo e de mesmo modelo e qualidade.  

•  A Utilização do ESPAÇO MÚLTIPLO é destinada prioritariamente aos membros da Igreja, 
bem como aos eventos organizados por ela.  

 

 



 

5) Das Reservas de Instalações do ESPAÇO MÚLTIPLO 

5.1 As reservas do ESPAÇO MÚLTIPLO somente poderão ser solicitadas conforme normas 
internas específicas.  

5.2 Para Festas, casamentos, eventos de confraternização, será cobrada uma taxa antecipada 
de manutenção e limpeza de 75% do salário mínimo vigente, incluindo o uso da cozinha anexa 
e estacionamento. (Para o não membro alugar o espaço um membro da igreja terá que ficar 
responsável) 

§ Único : Os membros batizados da Igreja Batista Jardim da Prata poderão reservar o ESPAÇO 
MÚLTIPLO para eventos sociais de cunho particular com uma taxa simbólica de 25% do salário 
mínimo vigente. 

5.4 O período de utilização do ESPAÇO MÚLTIPLO para eventos sociais é até 0:00, sendo que o 
limite máximo para a utilização de SOM será até 22h (Lei do Silêncio prevê 80 decibéis – RJ Nº 
126, DE 10 DE MAIO DE 1977). 

5.5 Caso haja desistência ou cancelamento do evento por qualquer motivo será devolvida 
apenas 50% do valor pago. 

 

6) Do Regime Disciplinar  

6.1 Fica expressamente proibida a utilização de qualquer tipo de drogas (cigarro, bebidas 
alcoólicas, etc.) nas dependências ESPAÇO MÚLTIPLO, inclusive no estacionamento;  

6.2 Se for detectado o uso de drogas em flagrante, o usuário será advertido verbalmente e 
levado imediatamente a se retirar, até que atinja um estado adequado de consciência que lhe 
permita locomover-se de volta ao recinto; 

6.3 Em caso de reincidência, a direção do ESPAÇO MÚLTIPLO encaminhará o problema às 
autoridades competentes para sua adequada resolução; 

6.4 Em caso de brigas ou discussões violentas, o responsável encaminhará o mesmo ao pastor, 
ficando o infrator suspenso de freqüentar a quadra por tempo indeterminado; 

6.5 O ESPAÇO MÚLTIPLO não se responsabiliza por qualquer tipo de incidentes com usuários 
ou visitantes, decorrentes da prática esportiva ou relacionados a patologias congênitas ou 
adquiridas de qualquer natureza, estando preparado apenas para atender o usuário com os 
primeiros socorros, em caso de emergência. 

 

 



 

7) Do Horários de Funcionamento 

O horário de funcionamento do ESPAÇO MÚLTIPLO será:  

•  Para atividades regulares:  

Sábados, Domingos e Feriados: de 8:00 às 17:00 

Segunda a Sexta-feira: 19:00 às 22:00 

•  Para atividades eventuais (programas, projetos sociais e eventos temporários) serão 
respeitados os horários definidos pela Coordenação Administrativa do ESPAÇO MÚLTIPLO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2010. 


