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Regulamento de Utilização dos Espaços Colectivos 

 

Nota Justificativa 

 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte dispõe de um Auditório, duma Sala de Formação e 

dum Salão Polivalente, que coloca ao serviço dos cidadãos, permitindo a sua utilização, para 

diversos eventos. 

Para que se verifique uma correcta e racional utilização destes espaços, é importante a 

existência de um conjunto de regras e princípios, a que se deve obedecer e que devem ser 

regularmente actualizados em função das necessidades de cada momento. 

Assim, à luz do disposto no nº2 do art. 4º da Lei Geral Tributaria, considerando a natureza da 

prestação que serve de contrapartida tendo em conta as finalidades de ordem pública 

subjacentes à prestação destes serviços pela Freguesia, bem como a existência de 

concorrência privada neste domínio, justifica-se o pagamento a título de preço a retribuições 

devidas, por conta da utilização deste bem. 

Partindo destas premissas, foi elaborado o Regulamento de Utilização dos Espaços Colectivos, 

que foi aprovado em Reunião de Executivo a 12-12-2011 e aprovado em Assembleia de 

Freguesia de 22-12-2011.      
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Artigo 1.º 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1- O presente regulamento visa estabelecer as condições gerais de utilização e cedência do 

Auditório, Sala de Formação e Salão Polivalente. 

2- O Auditório destina-se à realização de congressos, conferências, reuniões, seminários e 

demais eventos socioculturais, técnico-científicos ou outros, promovidos pela autarquia, por 

pessoa singular ou colectiva, entidade pública ou privada, desde que se adeqúem às 

instalações e não sejam incompatíveis com a utilização de um espaço público. 

3 – A Sala de Formação destina-se à realização de formações, conferências, reuniões, e 

demais eventos socioculturais, técnico-científicos ou outros, promovidos pela autarquia, por 

pessoa singular ou colectiva, entidade pública ou privada, desde que se adeqúem às 

instalações e não sejam incompatíveis com a utilização de um espaço público. 

4 – O Salão Polivalente destina-se à realização de reuniões, e demais eventos socioculturais, 

técnico-científicos ou outros, promovidos pela autarquia, por pessoa singular ou colectiva, 

entidade pública ou privada, desde que se adeqúem às instalações e não sejam incompatíveis 

com a utilização de um espaço público. 

5- A cedência dos espaços colectivos está condicionada pelos objectivos determinados pela 

Freguesia na observância e aplicação das regras exigidas à boa conservação dos 

equipamentos e espaços, à imagem pública do serviço autárquico e do respeito pelas normas 

públicas de civismo. 

 

Artigo 2.º 

CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO 

1- A utilização dos espaços colectivos carece de prévia autorização do Presidente da Junta de 

Freguesia ou do Vogal com competências delegadas para o efeito. 

2- Os pedidos de utilização deverão ser dirigidos, por escrito ao Presidente da Junta de 

Freguesia e entregues na secretaria da Junta de Freguesia. 

3- Os pedidos de utilização dos espaços colectivos deverão ser formulados com uma 

antecedência mínima de 10 dias em relação à data do Evento. 

4- Pedidos formulados fora deste prazo poderão ser considerados em função da 

disponibilidade do espaço e dos recursos humanos necessários à realização do evento. 
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5- Do pedido deverá constar: 

a) Identificação da entidade promotora do evento; 

b) Indicação do responsável pela acção; 

c) Indicação do fim a que se destina utilização; 

d) Indicação das datas e horários de utilização; 

e) Indicação das datas e horários necessários à utilização do espaço para ensaios, 

montagem/ desmontagem de equipamentos; 

f) Indicação de eventuais elementos decorativos, mobiliário, equipamentos, meios e 

esquemas técnicos que se pretendam afectar ao evento; 

6- Eventuais indicações prestadas “in loco” ou via telefónica, acerca da disponibilidade de datas 

para a utilização dos espaços colectivos, não constituirão, por si só, uma garantia da respectiva 

reserva. 

7- Só com a notificação da autorização de utilização prevista no número um, e respectivo 

pagamento ficará oficializada a reserva do espaço. 

 

Artigo 3.º 

CRITÉRIOS E PRIORIDADES 

1- A Junta de Freguesia reserva-se ao direito de prioridade sobre a marcação de utilização dos 

espaços, para realização de actividades próprias ou por si apoiadas. 

2- Em caso de concorrência entre entidades, verificando-se pedidos simultâneos para datas 

coincidentes, será dada preferência à entidade sediada na Freguesia de Baguim do Monte e 

considerar-se-á a ordem da data de entrada do pedido. 

 

Artigo 4.º 

IMPEDIMENTOS 

Os espaços não poderão ser cedidos para as seguintes realizações: 

a) Iniciativas que pelas suas características possam colocar em perigo a segurança do 

espaço, dos seus equipamentos e do público; 

b) Iniciativas que apelem ao desrespeito dos valores constitucionais, nomeadamente no 

âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; 
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Artigo 5.º 

REGIME DE CEDÊNCIA 

1- O regime de cedência será gratuito para as organizações sem fins lucrativos, bem como 

aqueles com quem a Junta de Freguesia de Baguim do Monte tenha protocolo, para o 

desenvolvimento de actividades que se enquadrem na missão desta instituição. 

2- Às entidades às quais tenha sido cedida a utilização dos espaços, não é permitida a 

cobrança de inscrição ou de entrada, salvo com a autorização da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 6.º 

REGIME DE ARRENDAMENTO 

1- O regime de arrendamento pode ser aplicado a pessoas singulares ou colectivas, públicas, 

privadas ou cooperativas, exteriores à Junta de Freguesia. 

2- A utilização em regime de arrendamento está sujeita aos custos previstos na tabela de 

preços em vigor. 

 

Artigo 7.º 

PAGAMENTO  

1- O pagamento deverá ser efectuado após a notificação de autorização de utilização, e até ao 

último dia útil anterior à realização do evento, na tesouraria da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 8.º 

ISENÇÕES 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, poderão ser isentas parcial ou totalmente de 

pagamento, por deliberação da Junta de Freguesia, as actividades de manifesto interesse para 

a Freguesia. 
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Artigo 9.º 

OBRIGAÇÕES DOS UTILIZADORES 

1- As entidades utilizadoras dos espaços colectivos obrigam-se a não ultrapassar a lotação 

permitida para lugares sentados, para não porem em risco a segurança de pessoas e bens e 

para darem cumprimento à legislação em vigor. 

2- São da responsabilidade das entidades utilizadoras dos espaços colectivos quaisquer 

danos, furto ou desaparecimento de bem ou material deixado nos espaços que lhes tenham 

sido cedidos para a realização dos eventos. 

3- As despesas com a reparação ou reposição de equipamentos danificados, furtados ou 

desaparecidos serão imputadas às entidades responsáveis pela sua utilização. 

4- As entidades utilizadoras dos espaços colectivos são responsáveis por quaisquer infracções 

à legislação em vigor sobre espectáculos e realização de eventos públicos. 

5- É da responsabilidade dos utilizadores o pagamento de todas as verbas relativas a licenças 

adicionais, no respeito pelos direitos de terceiros, como os Direitos de Autor e outros fixados na 

lei, relativos à produção de espectáculos. 

 

Artigo 10.º 

CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS COLECTIVOS 

Características do Auditório:  

- 54 Lugares sentados; 

- Palco; 

- Mesa de Palco 

- Púlpito; 

- Projector (data show); 

- Leitor de CD, DVD e VHS; 

- Computador portátil; 

- Acesso à internet sem fios (wireless) 

Características da Sala de Formação:  

- 24 Lugares sentados; 

- 12 Mesas; 

- Mesa do Formador (2 lugares); 

- Quadro branco; 

- 12 Computadores com acesso à Internet; 
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Características do Salão Polivalente:  

- Espaço amplo com 90 m2; 

Material facultativo: 

- 40 Cadeiras de plástico; 

- 1 Mesa em U de 7 lugares; 

- 4 Mesas (8 lugares sentados); 

 

Artigo 11º 

INTERDIÇÕES 

Nos espaços colectivos não é permitido: 

a) Fumar ou foguear; 

b) Comer e beber no interior dos espaços colectivos, excepto no Salão Polivalente; 

c) Transportar objectos para o interior dos espaços colectivos que pela sua configuração 

possam danificar o equipamento ou as instalações ou ainda pôr em risco a segurança de 

pessoas e bens; 

d) A entrada de animais, excepto cães-guia; 

e) Perfurar, pregar, colar, pintar ou alterar seja o que for nas paredes, chão, equipamentos 

e estruturas das instalações cedidas, sem prévio consentimento, por escrito, da Junta de 

Freguesia; 

f) Qualquer comportamento indigno que afecte o normal decurso de um evento ou que 

viole a integridade de pessoas e bens; 

g) Deixar as instalações sujas ou sem as condições mínimas para a sua utilização após o 

evento realizado.  
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Artigo 12.º 

SUPERVISÃO 

1- As entidades que irão usufruir dos espaços colectivos obrigam-se a certificar-se previamente 

de que as instalações se encontram em condições condignas de utilização, o que deverá ser 

efectuado em conjunto com um funcionário da Junta de Freguesia;  

2- A verificação de qualquer conduta que, singular ou colectivamente praticada, seja 

susceptível de afectar ou perturbar o normal funcionamento dos serviços, de desrespeitar a 

tranquilidade pública, ou de utilizar o espaço para práticas ilícitas, desonestas ou diversas das 

solicitadas e concedidas, dará à Junta de Freguesia o direito de exercer ordem de expulsão 

das instalações ou de revogar a autorização de utilização do espaço (e, neste caso, a 

suspender o evento previsto ou em curso). 

 

Artigo 13.º 

DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 

A afixação e exposição de cartazes ou outros materiais publicitários ou de divulgação 

pertencentes às entidades utilizadoras, dentro das instalações da Junta de Freguesia, carece 

de autorização prévia desta e está condicionada ao espaço que para o efeito for indicado em 

função da organização do mesmo. 

 

Artigo 15.º 

OMISSÕES 

Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regulamento serão 

resolvidos por despacho do Presidente da Junta Freguesia. 

 

Artigo 16º 

ENTRADA EM VIGOR 

O presente regulamento iniciará a sua vigência após 8 dias úteis da sua aprovação em 

Assembleia de Freguesia. 
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ANEXO I 

Custos de Utilização 

Tabela de preços – Regime de Cedência 

Dias úteis (9h00-17h30):  

 Valor Hora 1 Dia (8 horas) 

Auditório 10,00€ 70,00€ 

Sala de Formação 10,00€ 70,00€ 

Salão Polivalente 5,00€ 35,00€ 

 

Dias úteis das (17h30-24h00), Sábados, Domingos e Feriados: 

 Valor Hora 1 Dia (8 horas) 

Auditório 15,00€ 105,00€ 

Sala de Formação 15,00€ 105,00€ 

Salão Polivalente 7,50€ 52,50€ 

 

Tabela de Preços – Regime de arrendamento 

Dias úteis (9h00-17h30):  

 Valor Hora 1 Dia (8 horas) 

Auditório 5,00€ 35,00€ 

Sala de Formação 5,00€ 35,00€ 

Salão Polivalente 2,50€ 17,50€ 
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Dias úteis das (17h30-24h00), Sábados, Domingos e Feriados:  

 Valor Hora 1 Dia (8 horas) 

Auditório 7,50€ 52,50€ 

Sala de Formação 7,50€ 52,50€ 

Salão Polivalente 3,75€ 26,25€ 

 

 

Nota:  

O custo incide sobre o horário efectivamente utilizado pelo evento e não sobre o horário 

previsto. 

 

 

Aprovado pelo Executivo em 12.12.2011:             Aprovado em ASSEMBLEIA DE FREGUESIA de 22.12.2012:                                                   

O Presidente: _____________________  O Presidente:______________________ 

O Secretario :______________________  O 1º Secretario:____________________ 

O Tesoureiro:______________________  O 2º Secretário:____________________                                                                                         

O Vogal:__________________________                                                                                                                                                                                                                          

O Vogal:__________________________ 

 


