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MoDELo DE pLACA DIrECIoNAL

ChApA gALvANIZADA ou EM ALuMINIo À 
Cor rAL 7037 poDErÁ SEr CoMpLEMENTA-
DA CoM uMA pLACA DE ACrILICo CoM 4MM 
E AFIXADA EM 4 poNToS DE ApoIo, DE For-
MA FICAr SuSpENSA A uMA DISTâNCIA DE 
8MM DA pLACA.
o LETTErINg DEvErÁ SEr INSCrITo EM hEL-
vÉTICA

poSToS DE pArAgEM

ALuMINo rAL 7039

e.2.1. ProJeTo De reGULaMeNTo MUNiCi-
PaL De eQUiPaMeNToS CULTUraiS 

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: projeto de regulamento Munici-
pal de Equipamentos Culturais

LEI hABILITANTE: o presente regulamento é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112º, nº 7 e 241º da Constituição da república 
portuguesa e dos artigos 23.º, n.º 2, alínea e) e 
33.º, n.º 1, alínea k), este último conjugado com 
o artigo 25.º, n.º 1, alínea g), todos do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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SÍNTESE Do CoNTEÚDo: o presente regula-
mento estabelece as normas gerais de gestão, 
utilização, funcionamento e cedência dos equi-
pamentos culturais que integram o património 
imobiliário do Município de vila Nova de gaia 
ou se encontrem sob a respetiva gestão.

MoTIvAçÃo Do proJETo: 
o acervo patrimonial do Município de vila Nova 
de gaia integra um conjunto de equipamentos 
e espaços culturais que, seja pelo seu valor in-
trínseco, seja pela localização e enquadramen-
to urbano e paisagístico e de rara qualidade de 
que beneficiam, constituem, não só, espaços 
privilegiados de difusão e fruição de atividades 
culturais como, também, de iniciativas e even-
tos de natureza social, académica, científica, 
comercial, empresarial, turística, entre outros, 
suscetíveis de contribuir para a respetiva pro-
moção e valorização. 
por outro lado, a gestão municipal deve procu-
rar harmonizar sempre que possível, a promo-
ção e salvaguarda das condições de fruição e 
acesso aos equipamentos culturais a todos os 
cidadãos, em observância ao princípio da igual-
dade, com a utilização desses mesmos espaços 
por terceiros, seja para fins culturais, nomeada-
mente por universidades e outras instituições 
de ensino superior e profissionais e por associa-
ções e coletividades de cultura e recreio, seja 
por quaisquer outras entidades para a realiza-
ção de iniciativas de natureza diversa para além 
das habituais visitas e, ou, atividades culturais 
regulares, quando as mesmas se revelem com-
patíveis com o prestígio histórico e cultural e a 
dignidade dos espaços em causa e contribuam 
para a respetiva promoção e valorização.
Acresce que os regulamentos dos equipamen-
tos culturais existentes remontam, ainda, ao 
período da gestão da empresa municipal gaia-
nima – Equipamentos Municipais, E.E.M., cuja li-
quidação foi encerrada em 30 de junho de 2015, 
razão pela qual se encontram desatualizados 
e desajustados, revelando-se, para além disso, 
face à sua fragmentação, pouco coerentes.
Importa, por fim referir, que se perspetiva, no 
futuro próximo, maior exigência e capacidade 
de intervenção por parte da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, nomeadamente, no do-
mínio da gestão, valorização e conservação do 

património cultural, que sendo classificado, se 
considere de âmbito local, aquando da efetiva 
transferência de competências do Estado para 
as autarquias locais, no setor da cultura, nos 
termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-
-quadro de transferência de competências para 
as autarquias locais e para as entidades inter-
municipais).

puBLICITAçÃo Do proCEDIMENTo, AuDIÊN-
CIA DE INTErESSADoS E CoNSuLTA pÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 98.º do Código do procedimento Admi-
nistrativo (CpA), a Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, na reunião pública realizada 
no dia 16 de abril de 2018, deliberou, por una-
nimidade, aprovar o início do procedimento e 
participação procedimental conducente à ela-
boração do projeto de regulamento Municipal 
de Equipamentos Culturais, tendo fixado o pe-
ríodo de dez dias úteis para a constituição de 
interessados com vista à subsequente apresen-
tação dos correspondentes contributos.
Findo o período de publicitação do respeti-
vo Edital, em 11 de maio de 2018, verificou-se 
a constituição como interessados, no dia 8 de 
maio de 2018, da associação sem fins lucrativos 
Amigos do Solar Condes de resende – Confra-
ria Queirosiana (ASCr-CQ) e, no dia 9 de maio 
de 2018, da associação sem fins lucrativos “os 
plebeus Avintenses”.
A Equipa Técnica de revisão dos regulamen-
tos Municipais (ETrM) constituída pelo despa-
cho n.º 70/pCM/2015, em colaboração com os 
serviços municipais, elaborou o presente proje-
to de regulamento Municipal de Equipamentos 
Municipais.

poNDErAçÃo DE CuSToS E BENEFÍCIoS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expres-
sa anteriormente não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o Município.
paços do Município de vila Nova de gaia, 28 de 
janeiro de 2020.

prEâMBuLo
os direitos à cultura bem como à fruição e cria-
ção cultural encontram-se inscritos como direi-
tos fundamentais na Constituição da república 
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portuguesa (Crp), nos seus artigos 73.º e 78.º, 
incumbindo ao Estado, em colaboração com 
todos os agentes culturais:
a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os 
cidadãos aos meios e instrumentos de acção 
cultural;
b) Apoiar as iniciativas que estimulem a criação 
individual e coletiva, nas suas múltiplas formas 
e expressões, e uma maior circulação das obras 
e dos bens culturais de qualidade; 
c) promover a salvaguarda e a valorização do 
património cultural, tornando-o elemento vivi-
ficador da identidade cultural comum (cfr. al. a) 
a c) do n.º 2 do artigo 78.º da Crp).
A proteção, valorização e divulgação do patri-
mónio cultural constituem um dever do Estado, 
das regiões Autónomas e das autarquias lo-
cais, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei de 
Bases do património Cultural (Lei n.º 107/2001, 
de 08 de setembro).
o acervo patrimonial do Município de vila Nova 
de gaia integra um conjunto de equipamentos 
e espaços culturais que, seja pelo seu valor in-
trínseco, seja pela localização e enquadramen-
to urbano e paisagístico e de rara qualidade de 
que beneficiam, constituem, não só, espaços 
privilegiados de difusão e fruição de atividades 
culturais como, também, de iniciativas e even-
tos de natureza social, académica, científica, 
comercial, empresarial, turística, entre outros, 
suscetíveis de contribuir para a respetiva pro-
moção e valorização.
Cabe, assim, ao Município de vila Nova de gaia, 
ao nível do poder Local, promover e salvaguar-
dar os direitos à cultura bem como à fruição e 
criação cultural no quadro das suas atribuições 
no domínio da cultura e das competências le-
galmente conferidas, neste setor, à sua Câmara 
Municipal, nomeadamente, de administração, 
manutenção e divulgação do património cultu-
ral, nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea e) e 
33.º, n.º 1, alínea t) do regime jurídico das autar-
quias locais (rJAL) aprovado no anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assim sendo, considerando ainda que:
Se perspetiva, no futuro próximo, maior exigên-
cia e capacidade de intervenção por parte da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, nomea-
damente, no domínio da gestão, valorização e 
conservação do património cultural, que sen-

do classificado, se considere de âmbito local, 
aquando da efetiva transferência de competên-
cias do Estado para as autarquias locais, no se-
tor da cultura, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto (Lei-quadro de transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais);  
A gestão municipal deve procurar harmonizar 
sempre que possível, a promoção e salvaguar-
da das condições de fruição e acesso aos equi-
pamentos culturais a todos os cidadãos, em 
observância ao princípio da igualdade, com a 
utilização desses mesmos espaços por tercei-
ros, seja para fins culturais, nomeadamente por 
associações e coletividades de cultura e recreio, 
seja por quaisquer outras entidades para a rea-
lização de iniciativas de natureza diversa para 
além das habituais visitas e, ou, atividades cul-
turais regulares, quando as mesmas se revelem 
compatíveis com o prestígio histórico e cultural 
e a dignidade dos espaços em causa e contri-
buam para a respetiva promoção e valorização;
os regulamentos dos equipamentos culturais 
existentes remontam, ainda, ao período da ges-
tão da empresa municipal gaianima – Equipa-
mentos Municipais, E.E.M., cuja liquidação foi 
encerrada em 30 de junho de 2015, razão pela 
qual os mesmos se encontram desatualizados 
e desajustados, revelando-se, para além disso, 
face à sua fragmentação, pouco coerentes;
Importa, pois, proceder à aprovação e publi-
cação de um novo diploma regulamentar mu-
nicipal que, de forma homogénea, estabeleça 
as condições gerais subjacentes à gestão, utili-
zação, funcionamento e cedência dos diversos 
equipamentos e espaços culturais do Município 
de vila Nova de gaia, sem prejuízo, naturalmen-
te, da legislação e regulamentação especial-
mente aplicável a cada um deles. 

Assim, considerando que de acordo com o pre-
ceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Câmara Municipal elaborar e 
submeter à aprovação da Assembleia Munici-
pal os projetos de regulamentos externos do 
município, a Assembleia Municipal de vila Nova 
de gaia, sob proposta da Câmara Municipal, ao 
abrigo do preceituado na alínea g) do n.º 1 do 
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artigo 25.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

CApÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

ArTIgo 1.º
LEI hABILITANTE

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da república portuguesa e dos 
artigos 23.º, n.º 2, alínea e) e 33.º, n.º 1, alínea k), 
este último conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, 
alínea g), todos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro.

ArTIgo 2.º
oBJETo

1 - o presente regulamento estabelece as nor-
mas gerais de gestão, utilização, funcionamen-
to e cedência dos equipamentos culturais, que 
integram o património imobiliário do Município 
de vila Nova de gaia ou se encontrem sob a 
respetiva gestão. 
2 - À data da publicação deste regulamento são 
considerados os seguintes equipamentos cultu-
rais:
a) Auditório Municipal de gaia;
b) Cine Teatro Eduardo Brazão;
c) Casa Museu Teixeira Lopes/galerias Diogo 
de Macedo;
d) Solar Condes de resende;
e) Biblioteca Municipal;
f) Convento Corpus Christi.
3 - os equipamentos culturais referidos nas alí-
neas a) a e) do número anterior são proprieda-
de do Município de vila Nova de gaia.
4 – As normas do presente regulamento apli-
cam-se supletivamente e com as devidas adap-
tações à utilização, funcionamento e cedência 
de espaços de equipamentos educativos ou 
outros que integrem o património municipal ou 
se encontrem sob a respetiva gestão, para as 
finalidades referidas no artigo 4.º. 
5 - o presente regulamento é complementado 
por um regulamento interno de cada um dos 
equipamentos culturais, adaptado às respetivas 
realidades, fixando, nomeadamente, a respeti-
va vocação, enquadramento orgânico, funções, 
horário e regime de acesso público, bem como 

as normas de gestão, técnicas, logísticas e de 
segurança a adotar em cada situação, designa-
damente, ao nível de montagem de estruturas, 
movimentação de pessoas e viaturas e planos 
de emergência.

ArTIgo 3.º
âMBITo DE ApLICAçÃo

1 – No âmbito do presente regulamento, compe-
te à Câmara Municipal de gaia, doravante CMg:
a) A gestão, conservação e beneficiação dos 
equipamentos culturais, bem como a sua pro-
moção e valorização;
b) A coordenação da atividade regular a desen-
volver nos equipamentos, incluindo a progra-
mação de atividades culturais, artísticas, cien-
tíficas, lúdicas, de carácter social, académico, 
científico, comercial, empresarial, turístico, ou 
outras, nomeadamente aquelas que contem 
com a prestação de artistas, grupos de artistas, 
oradores, conferencistas ou outros;
c) A autorização da cedência e utilização dos 
equipamentos culturais a terceiros para os fins 
referidos no artigo seguinte.
2 – As normas do presente regulamento apli-
cam-se a todos os utilizadores dos equipamen-
tos culturais, bem como a todas as entidades 
a quem possam ser cedidos os espaços cultu-
rais neles integrados, designadamente os audi-
tórios, Foyers, salas, jardins ou outros espaços 
interiores ou exteriores.

ArTIgo 4.º
FINALIDADE

1 – A utilização dos equipamentos e espaços 
culturais está condicionada pelos objetivos de-
terminados pela autarquia e pela observância e 
aplicação dos meios, fatores e regras exigidas 
pela boa conservação dos equipamentos e es-
paços, pela imagem pública do serviço autár-
quico e pelas normas públicas de civismo.
2 – para além das suas atividades regulares e, 
ou, programadas, nos espaços dos equipamen-
tos culturais cuja utilização para o efeito seja 
autorizada pela Câmara Municipal, podem de-
correr colóquios, seminários, conferências, con-
gressos, reuniões, formações, exposições, de 
índole cultural, ou outra, bem como, particular-
mente no Auditório Municipal e no Cine Teatro 
Eduardo Brazão, a apresentação de quaisquer 
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outros eventos nos vários domínios da arte do 
espetáculo (dança, música, teatro e cinema).
3 – Sem prejuízo das atividades referidas no 
número anterior os espaços dos equipamentos 
culturais podem ainda ser utilizados mediante 
autorização expressa da Câmara Municipal, a 
requerimento dos interessados, em iniciativas e 
eventos de natureza social, académica, cientí-
fica, comercial, empresarial, turística, ou outra, 
nas condições previstas no presente regula-
mento, desde que os mesmos sejam compatí-
veis com o prestígio histórico e cultural e, ou, a 
dignidade do espaço ou equipamento em cau-
sa e contribuam para a respetiva valorização e 
promoção. 

CApÍTuLo II
NorMAS gErAIS DE uTILIZAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo DoS EQuIpAMENToS CuLTurAIS

ArTIgo 5.º
pErÍoDo E horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo

1 - o período e o horário de funcionamento dos 
equipamentos culturais são afixados em local 
próprio no respetivo equipamento e divulgados 
no sítio institucional do Município (http://www.
cm-gaia.pt).
2 - Sempre que se realizem iniciativas munici-
pais ou eventos apoiados pelo Município, pode 
ser adotado um horário diferenciado, sendo o 
mesmo divulgado no respetivo equipamento 
e sempre que possível no sítio institucional do 
Município.
3 – os equipamentos culturais podem encer-
rar total ou parcialmente por motivos de força 
maior, para a realização de trabalhos de manu-
tenção ou no âmbito de iniciativas municipais, 
sendo o período de encerramento divulgado 
nos termos dos números anteriores. 

ArTIgo 6.º
CoNDIçÕES gErAIS DE ACESSo

1 – o acesso aos equipamentos culturais obriga 
ao respeito pelas regras de civismo e higiene e 
um comportamento respeitador da ordem pú-
blica.
2 – A CMg reserva o direito de selecionar, nos 
termos da lei, a entrada ou permanência de 
pessoas que pelo seu comportamento e apre-
sentação possam atentar contra a moral e or-

dem pública ou que possam perturbar os de-
mais utilizadores ou causar prejuízos e impedir 
o funcionamento normal do equipamento ou 
evento em causa. 
3 – Nos equipamentos culturais em geral e nos 
recintos de espetáculos de natureza artística, 
em particular, não é permitida a entrada com 
animais, salvo as exceções legalmente previs-
tas, nem com objetos suscetíveis de perturbar 
a segurança, a realização do espetáculo ou o 
público, nomeadamente, guarda-chuvas, sacos, 
mochilas ou equiparados.
4 – Nos equipamentos culturais em que decor-
ram espetáculos de natureza artística não é 
permitida a entrada após o início dos espetá-
culos, salvo indicação dos assistentes de sala, 
nem a utilização de telemóveis, devendo todos 
os sinais sonoros daqueles ou de quaisquer ou-
tros equipamentos dos espectadores ser desli-
gados, no decurso dos mesmos.
5 – Sem prejuízo de autorização prévia da CMg 
é expressamente proibido o registo de imagens 
ou sons nos equipamentos culturais.
6 – Nos equipamentos culturais não é permitido 
fumar.
7 – o consumo de alimentos e bebidas fica cir-
cunscrito aos espaços destinados para o efeito, 
caso seja aplicável.

ArTIgo 7.º
prEçoS

1 – o preçário de acesso do público aos equi-
pamentos culturais é aprovado pela CMg e en-
contra-se afixado nos respetivos equipamentos 
em local visível, bem como no site institucional 
do Município.
2 - A disponibilização a terceiros dos espaços 
culturais para atividades ou eventos por si pró-
prios promovidos e organizados, nos termos 
e condições previstos neste regulamento, está 
sujeita ao pagamento do valor definido em ta-
bela de preços a fixar pela Câmara Municipal, os 
quais não devem ser inferiores aos custos que, 
direta e indiretamente, sejam, por esta, supor-
tados com tal disponibilização.
3 - Se, nas atividades ou eventos promovidos 
e organizados por terceiros, houver lugar a co-
brança de bilheteira, ou se os mesmos derem 
origem a remuneração por trabalho suplemen-
tar de trabalhadores municipais ou a quais-
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quer outras despesas extraordinárias ao nível 
de equipamentos, mobiliário, pessoal técnico, 
reforço de segurança, higiene ou serviços de 
apoio, tal utilização ficará sujeita, não só ao pa-
gamento do valor definido em tabela de pre-
ços, como ao pagamento, à Câmara Municipal, 
de um valor variável, a definir por esta, median-
te orçamento, caso a caso.
4 – Quando, nos casos mencionados no número 
anterior, sejam cobradas entradas e a Câmara 
Municipal proceda à emissão e venda dos res-
petivos bilhetes, as receitas de bilheteira serão 
repartidas entre a CMg e os respetivos promo-
tores na proporção de 30% e 70%, respetiva-
mente, salvo alteração em contrário devida-
mente justificada.
5 - A Câmara Municipal pode fixar preços dife-
renciados, com fundamento na promoção das 
correspondentes atividades por razões sociais, 
culturais, educativas ou de apoio às atividades 
culturais, bem como dispensar total ou parcial-
mente o respetivo pagamento, no âmbito da 
atribuição de benefícios públicos, nos termos 
das suas competências legais ou regulamenta-
res. 

ArTIgo 8.º
BILhETEIrA

1 – Na realização de atividades ou eventos com 
entrada paga, compete à Câmara Municipal a 
emissão e venda dos respetivos bilhetes, salvo 
acordo em contrário no âmbito da realização 
de parcerias com entidades externas ou aquan-
do da cedência de espaços.
2 – o pagamento dos bilhetes pode ser feito em 
dinheiro ou por multibanco, caso seja aplicável.
3 – As reservas de bilhetes podem ser efetua-
das via telefone, correio eletrónico e fax.
4 – As reservas sem pagamento são válidas até 
48 horas antes da atividade.
5 – Se, por motivos de força maior, a data da 
atividade ou do evento for alterada, o bilhete 
será válido para a nova data.
6 – Caso seja aplicável, será restituída aos visi-
tantes ou espetadores a importância das respe-
tivas entradas sempre que 
a) Seja impossível agendar nova data;
b) Exista alteração ao programa.
7 – o bilhete deve ser conservado até ao final 
do espetáculo ou da visita, caso seja aplicável.

8 – Não se aceitam trocas ou devoluções de bi-
lhetes, caso seja aplicável.

ArTIgo 9.º
MEIoS TÉCNICoS

1 – os meios técnicos existentes nos espaços 
culturais são propriedade do Município de vila 
Nova de gaia e fazem parte integrante dos es-
paços, não podendo ser, a qualquer título, cedi-
dos ou utilizados autonomamente. 
2 – Entende-se por meios técnicos todos os 
equipamentos de iluminação, iluminação céni-
ca, som e microfones existentes nos espaços 
culturais.
3 – Nos casos em que os meios disponíveis não 
sejam suficientes para a realização de determi-
nada atividade ou evento, a entidade utilizado-
ra pode solicitar a instalação de meios técnicos 
suplementares, mediante pedido a formular 
para o efeito, que será apreciado e decidido, 
pela unidade orgânica competente, em cada 
caso. 
4 – As entidades utilizadoras são inteiramente 
responsáveis por todos os meios técnicos que 
instalem, cabendo-lhes acautelar pela compati-
bilização com os meios existentes.
5 – os meios técnicos dos espaços culturais de-
vem ser utilizados sempre sob a supervisão dos 
seus responsáveis técnicos, apenas podendo 
ser manipulados por pessoal técnico especiali-
zado externo, em casos necessários e justifica-
dos e sempre mediante autorização.
6 – Em caso de perda ou dano de qualquer ma-
terial ou equipamento durante o período de 
manipulação por técnico especializado externo 
aos espaços culturais, compete à entidade uti-
lizadora o pagamento da reparação ou reposi-
ção do mesmo, por outro de igual marca, mo-
delo e características.
7 – A verificação de uso indevido ou inadequa-
do do espaço pela entidade utilizadora confere 
à Câmara Municipal o direito à imediata deci-
são de cessação da utilização, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou de outra natureza em 
que legalmente a mesma possa incorrer.

CApÍTuLo III
CEDÊNCIA DE ESpAçoS A ENTIDADES EX-

TErNAS
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ArTIgo 10.º
prINCÍpIoS gErAIS

1 – o presente capítulo aplica-se a todas as si-
tuações de cedência de espaços nos equipa-
mentos culturais a entidades externas à CMg.
2 – Todas as atividades e eventos a desenvolver 
devem obrigatoriamente respeitar o prestígio 
histórico e cultural do espaço cedido.
3 – Serão rejeitados os pedidos que colidam 
com a dignidade dos equipamentos ou que per-
turbem o acesso e circuito de visitantes, bem 
como as atividades planeadas ou já em curso.

ArTIgo 11.º
proCEDIMENTo

1 – os pedidos de cedência devem ser formula-
dos, em regra, salvo motivo justificado e acei-
te pela Câmara Municipal, com a antecedência 
mínima de 60 dias úteis relativamente à data 
pretendida, estando a marcação de datas e ho-
rários condicionada pela programação regular 
dos equipamentos.
2 – os pedidos de cedência dos espaços são 
formalizados por escrito para o presidente da 
Câmara Municipal, e devem conter:
a) A identificação da entidade promotora do 
evento/atividade;
b) A identificação do responsável pelo evento/
atividade;
c) A descrição detalhada das atividades a de-
senvolver;
d) A indicação do (s) espaço (s) a ceder;
e) A indicação das datas e horários pretendidos, 
incluindo os dias que pretendam para ensaios, 
preparações, montagens e desmontagens de 
equipamentos;
f) A indicação da necessidade de equipa técni-
ca de apoio, recursos humanos ou meios técni-
cos;
g) A indicação de todas as necessidades espe-
cíficas do evento, caso seja aplicável;
h) A indicação da existência de cobrança de 
entradas por parte da entidade promotora do 
evento/atividade.
3 – os serviços podem solicitar esclarecimentos 
ou documentos complementares, sempre que 
os considerem necessários para a emissão de 
parecer com vista à respetiva decisão.

ArTIgo 12.º
DECISÃo

1 – A decisão sobre o pedido implica uma apre-
ciação do tipo de atividade ou evento projeta-
do pelo requerente, em função da missão e ca-
racterísticas do espaço cultural cuja utilização 
é pretendida.
2 – Compete ao presidente da Câmara, ou ao 
vereador com competência delegada decidir 
sobre o pedido, devendo sempre comunicar, 
por escrito, a decisão tomada e as condições a 
aplicar. 
3 – pode ser autorizada a utilização simultânea, 
por várias entidades utilizadoras que a requei-
ram, desde que as características e condições 
técnicas das instalações assim o permitam, e 
daí não resulte prejuízo para qualquer utilizador 
ou para o Município

ArTIgo 13.º
CoNDIçÕES DE uTILIZAçÃo

1 – Nos espaços culturais não pode ser efetuada 
nenhuma alteração estrutural ou de decoração, 
sendo designadamente proibido afixar, perfu-
rar, pregar ou colar quaisquer objetos nas pare-
des, pavimentos, pilares e tetos. 
2 – É da responsabilidade de todas as entida-
des utilizadoras a contratação de serviços su-
plementares tais como, coffee-break, tradução 
simultânea, videoconferência e/ou outros, bem 
como águas e arranjos florais, mediante autori-
zação prévia e caso seja aplicável.
3 – São imputados às entidades utilizadoras 
quaisquer custos adicionais decorrentes de al-
terações às atividades programadas, ao nível 
de equipamentos, mobiliário, pessoal técnico, 
reforço de segurança, higiene ou serviços de 
apoio, que devem ser comunicadas, atempada-
mente. 
4 – As entidades utilizadoras não podem ceder 
esse direito de utilização a terceiros, salvo acor-
do prévio, expresso e escrito da CMg.
5 – As entidades utilizadoras para além do pa-
gamento do preço deverão prestar, aquando do 
deferimento do seu requerimento, uma caução 
correspondente a uma percentagem de 30% do 
valor global a pagar pela utilização, destinada a 
cobrir a responsabilidade por eventuais danos 
ou despesas acrescidas, podendo essa obriga-
ção ser dispensada pela Câmara Municipal em 
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função do tipo de atividade ou evento a realizar.  

ArTIgo 14.º
TAXAS, LICENçAS E SEguroS

1 – É da responsabilidade de todas as entidades 
utilizadoras requerer as autorizações e o paga-
mento das taxas e licenças legalmente necessá-
rias à realização das atividades, nomeadamen-
te, licença de representação e direitos de autor, 
não se imputando, por isso, à CMg eventuais 
sanções que daí advenham. 
2 – Todas as entidades utilizadoras dos espaços 
culturais devem providenciar a contratação dos 
seguros legalmente necessários, bem como 
a presença de forças de segurança e bombei-
ros, quando exigível, no âmbito da atividade 
ou evento que organizem, disso devendo fazer 
prova, perante o Município, previamente à res-
petiva utilização.

ArTIgo 15.º
rESpoNSABILIDADE pELA uTILIZAçÃo

1 – As entidades utilizadoras são integralmen-
te responsáveis pelas perdas e danos causados 
nos espaços durante o período de utilização.
2 – A CMg não se responsabiliza por danos ou 
extravio de bens deixados no interior das insta-
lações objeto de cedência.
3 – o não cumprimento do presente regulamen-
to pode implicar, para além da responsabilida-
de civil a que houver lugar, a inibição, a título 
de sanção, de futuras utilizações dos espaços 
culturais por parte das entidades utilizadoras 
incumpridoras por um período de 6 meses a 5 
anos.

ArTIgo 16.º
CANCELAMENTo DA CEDÊNCIA

1 - Sempre que a entidade requerente pretenda 
cancelar o pedido de cedência do espaço deve 
informar a CMg, por escrito, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias úteis, relativamente ao 
primeiro dia da data pretendida. 
2 – Sendo o cancelamento comunicado com 
respeito pela antecedência referida no n.º 1, 
será devido pelo cancelamento o valor corres-
pondente a 20% do preço que seria devido pela 
utilização.
3 – Sendo o cancelamento comunicado sem 
respeito pela antecedência referida no n.º 1, 

será devido pelo cancelamento o valor previsto 
para a respetiva utilização.

ArTIgo 17.º
TErMo DE rESpoNSABILIDADE

A utilização dos espaços culturais depende, 
sempre, da assinatura de um Termo de respon-
sabilidade - cujo modelo se junta como Anexo 
I - e da obrigação de cumprimento do presen-
te regulamento, sem prejuízo de estipulações 
adicionais aplicáveis à atividade ou evento em 
apreço. 

CApÍTuLo Iv
DISpoSIçÕES FINAIS

ArTIgo 18.º
ELogIoS, SugESTÕES E rECLAMAçÕES

A CMg disponibiliza a todos os utentes que o 
solicitem o acesso a livro de reclamações, bem 
como a meio para registo de sugestões e elo-
gios, nos termos da legislação em vigor.

ArTIgo 19.º
oBJEToS ou vALorES pErDIDoS

1 - os objetos ou valores perdidos nos equi-
pamentos, quando identificados os respetivos 
proprietários, são restituídos aos mesmos.
2 - os objetos ou valores encontrados cuja ti-
tularidade não seja possível apurar, são regis-
tados em auto e publicitados pelo modo mais 
conveniente no equipamento cultural respetivo, 
e quando tal se justifique, nomeadamente aten-
dendo ao seu valor, avisadas as autoridades po-
liciais.
3 - Caso os objetos ou valores referidos no nú-
mero anterior não sejam reclamados pelo dono 
dentro do prazo de um ano, a contar da data 
indicada no auto e publicitação referidos no 
número anterior, os mesmos são declarados 
perdidos a favor do Município podendo ser en-
tregues, nomeadamente, a Instituições de Soli-
dariedade Social.

ArTIgo 20.º
INTErprETAçÃo E INTEgrAçÃo DAS LACu-

NAS
os casos omissos e as dúvidas suscitadas na in-
terpretação e aplicação das presentes normas 
serão resolvidos com recurso aos critérios le-
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gais de interpretação e integração de lacunas.

ArTIgo 21.º
NorMA rEvogATÓrIA

São revogadas quaisquer outras normas regu-
lamentares do Município que contrariem o dis-
posto no presente regulamento.

ArTIgo 22.º
ENTrADA EM vIgor

o presente regulamento entra em vigor 30 dias 
após a sua publicação no Diário da república.

ANEXo I


