
NORMAS GERAIS DE ACESSO, FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA  

PREÂMBULO 

A utilização dos equipamentos municipais está consagrada pela Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o quadro de transferências e atribuições e competências para as 

autarquias locais sendo que para o efeito do presente normativo releva o artigo 20º que 

estabelece como atribuição dos Municípios a gestão e o investimento nos equipamentos 

culturais, entre os quais “centros de cultura”, assim como, o apoio a atividades culturais de 

interesse municipal ou projetos culturais não profissionais e ainda, as alíneas o); p); u); aaa); do 

artigo 33º do mesmo diploma. 

Neste contexto, a Casa da Cultura de Beja necessita de um projeto de revitalização e adequação 

às normas atuais e necessidades e contexto socio cultural atual, da cidade. 

Se há décadas atrás se justificava acolher atividades, inda que de cariz não cultural, neste espaço 

por falta de dinâmica no sector privado, hoje, muitas ofertas já estão disponíveis no mercado 

não se justificando a intervenção do Município a não ser para repor igualdade no acesso a essas 

mesmas atividades.  

A vocação da Casa da Cultura é a cultura e essa será a prioridade que estará subjacente à gestão 

pública deste equipamento cultural, municipal, assim como, o cumprimento das normas legais 

vigentes. 

As normas que agora se definem e divulgam concorrem igualmente para a melhoria da 

transparência na relação entre o Município e os utilizadores da Casa da Cultura, a qual se quer 

próxima e acessível a todos. 

Por fim, importa referir que a conceção e divulgação das presentes NORMAS constitui um 

instrumento útil, ao dispor dos munícipes e organizações, mas também, dos trabalhadores da 

Casa da Cultura e da Câmara Municipal na prossecução das políticas públicas locais.  

 

NORMA 1 – AMBITO E OBJETO 

1. As presentes normas dispõem sobre as condições gerais de acesso, funcionamento e 

utilização das instalações da Casa da Cultura de Beja, edifício propriedade do Município de Beja, 

situado na Rua Luís de Camões, nomeadamente, espaços e salas do rés-do-chão. 

2. O 1º piso não está disponível para cedências, por motivos relacionados com projeto de 

requalificação em curso tendo de ser desocupado. 

 

 

 

 



NORMA 2 – OBJETIVO 

Definir as regras de acesso, utilização e funcionamento da Casa da Cultura de forma a garantir 

maior transparência e equidade na sua utilização, para além de todas as questões de segurança, 

legais e de bem-estar. 

 

NORMA 3 – ESPAÇOS ABRANGIDOS 

Estão abrangidas pelas presentes normas: 

a) No rés-do-chão – Sala de ballet, sala de exposições, palco, auditório, átrio/zona de 

circulação, sanitários; 

b) Cave – Sala(s) de ensaio das bandas, camarim, sanitários/balneários, arrumos, 

arrecadações; 

c) Zonas exteriores: arcadas (frente), terraço das arcadas (traseiras), anfiteatro com 

bancadas, sanitários wc exteriores, arrecadações no exterior. 

 

NORMA 4 – VOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

1. A Casa da Cultura é um equipamento municipal vocacionado para atividades de índole 

cultural e artística, aberto ao público em geral, mas com particular enfoque para a 

população juvenil, onde se desenvolvem atividades nas mais diversas áreas artísticas e 

culturais, como a dança, a música, o teatro, artes plásticas, ilustração e banda desenhada, 

artes performativas, e outras, sempre e quando seja possível acolhê-las e tenham interesse 

público e/ou municipal. 

2. Uma das vocações da Casa da Cultura é disponibilizar os seus espaços [previstos na NORMA 

3] para o desenvolvimento de atividades, projetos, espetáculos, experiências e 

experimentação artística, pelos mais jovens, ou outros, não profissionais, 

preferencialmente, ou ainda, através da cooperação com associações/organizações locais, 

ou outras, que aí queiram desenvolver atividades, culturais e recreativas, educativas, 

sobretudo se respondem à área da educação pelas artes, sociais com ação para a inclusão 

através da valência da multiculturalidade e/ou igualdade de oportunidades, e outras, 

sempre e quando sejam promotoras de atividade com interesse público e/ou municipal.  

3. Pode a Casa da Cultura ser utilizada por pessoas singulares de direito privado, sempre e 

quando apresentem projetos ou atividades na área das artes e cultura, ou outras, desde que 

consideradas de interesse público e/ou municipal.  

 

 

 



NORMA 5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 

1. O período normal de abertura e encerramento ao público da Casa da Cultura é o fixado pelo 

Município de Beja, nomeadamente pelo Presidente da Câmara Municipal que tem competência 

própria para o efeito. 

2. A Casa da Cultura funciona semanalmente entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h e as 23h00 

e aos sábados entre as 14h30 e as 20h30, entre 02 de janeiro e 15 de julho de cada ano civil e 1 

de setembro e 31 de dezembro. 

3. A partir de 15 de julho e em agosto a Casa da Cultura funciona apenas semanalmente, entre 

as 9h00 e as 12h30 e as 14h e as 17h30. Encerra aos sábados. 

4. Os ateliers/hobby funcionam em qualquer hora de funcionamento da Casa da Cultura exceto 

no encerramento que é, obrigatoriamente, às 22h30 em dias úteis, e às 20h aos sábados, isto é, 

meia hora antes do encerramento do equipamento. 

5. As exceções aos horários referidos nos pontos anteriores, têm de ser, obrigatoriamente, 

sujeitas a parecer técnico dos trabalhadores da Casa da Cultura, para aprovação pelo 

responsável pela Casa da Cultura, ao nível do Executivo ou da Chefia de Divisão, em caso de 

delegação de competências. 

 

NORMA 6 – DESTINATÁRIOS DAS NORMAS 

São destinatários das presentes normas, ficando sujeitos às mesmas, os seguintes destinatários 

externos ao Município: 

a) Os utilizadores/visitantes em geral da Casa da Cultura; 

b) Os promotores de atividades na Casa da Cultura, e respetivos participantes, sejam 

pessoas coletivas ou singulares de direito privado. 

 

NORMA 7 – COMPETÊNCIA, RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO 

1. A gestão da Casa da Cultura compete ao Município, através da Divisão da Cultura, ou em 

caso de alteração de macroestrutura, à unidade orgânica que em termos do Regulamento 

de Organização dos Serviços Municipais tenha essa atribuição. 

2. São objetivos de gestão consagrados nas presentes normas: 

a) Garantir transparência e igualdade de acesso aos espaços da Casa da Cultura; 

b) Definir as regras de acesso, funcionamento e utilização dos espaços da Casa da Cultura 

de acordo com a legislação em vigor para as diferentes atividades a desenvolver, aí; 

c) Dar resposta aos pedidos externos de apoio a iniciativas culturais que pretendam 

integrar a programação cultural da Casa da Cultura. 



3. As atividades e projetos, eventos e espetáculos, a realizar na Casa da Cultura, estão integrados 

na Programação Cultural do Município, a quem compete definir prioridades de agenda, quanto 

às temáticas, cronograma e/ou duração das mesmas, através da Divisão de Cultura, evitando 

sobreposições com atividades de outros equipamentos culturais, potenciando a 

complementaridade entre os mesmos, e assim, maior diversidade da oferta cultural do 

concelho. 

4. A programação deve ser elaborada e apresentada tendo por base critérios de qualidade, 

diversidade, acesso em igualdade de oportunidades, sendo aprovada pelo eleito com 

competências próprias ou delegadas e subdelegadas na área da cultura. 

5. A programação das atividades da Casa da Cultura preconiza os seguintes objetivos: 

a) Contribuir para a definição de uma programação cultural eclética, de qualidade, 

diversificada e abrangente, devidamente enquadrada no contexto sociocultural do 

concelho, integradora das dimensões de programação generalista, de criação cultural, 

fidelização e criação de públicos, democratização cultural, valorização e mobilização 

de dinâmicas culturais locais, potenciadoras da preservação do património cultural do 

concelho, capaz de incentivar a participação de populações menos familiarizadas com 

as artes e com a cultura; 

b) Desenvolver ações de incentivo e estímulo à participação e ao desenvolvimento 

cultural da população, com particular enfoque para os mais jovens; 

c) Apoiar e/ou promover iniciativas de inequívoco interesse cultural e/ou municipal, 

propostas e organizadas por agentes culturais, destinatários das presentes normas, 

para além das iniciativas promovidas pelo Município. 

 

NORMA 8 – CRITÉRIOS DE ACESSO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

1. Critérios e condições gerais de acesso: 

a) A definição dos termos e condições gerais de utilização da Casa da Cultura verifica-se 

segundo o disposto nas presentes normas, tendo em consideração uma criteriosa 

aplicação dos recursos humanos existentes e dos meios materiais subjacentes aos 

espaços, ponderando os fatores e regras técnicas exigidas para a sua conservação e 

manutenção, bem como dos respetivos equipamentos; 

b) Para efeitos das presentes normas, encontram-se abrangidos pelo conceito de utilização 

da Casa da Cultura o modo e uso do espaço, o equipamento técnico-material e os 

recursos humanos; 

c) São priorizadas atividades que se destinem a iniciativas de inequívoco caracter cultural, 

designadamente, para ateliers, colóquios e palestras, exposições e mostras de artes 



plásticas, artes performativas, teatro, banda desenhada/ilustração, música ou 

colecionismo, hobby, artesanato, design, entre outras; 

d) Podem solicitar a utilização de espaços na Casa da Cultura quem está incluído num dos 

destinatários previstos na NORMA 6 ou outros que, não estando, solicitem 

acesso/utilização de espaços na Casa da Cultura; 

e) Desenvolver a atividade de acordo com o estabelecido nas presentes normas; 

f) Estar habilitado para desenvolver a atividade que se propõe e cumprir a legislação em 

vigor que se lhe aplique. 

2. Documentos necessários: 

a) Apresentar REQUERIMENTO, através de e-mail cultura@cm-beja.pt ,  até 15 dias antes 

da utilização do espaço; 

b) Não ter historial de incumprimento das presentes normas ou de utilização indevida da 

Casa da Cultura; 

c) Apresentar Declaração de Honra, a disponibilizar pelo Município, em como cumpre a 

legislação em vigor que enquadra a prática da atividade que se propõe promover na 

Casa da Cultura; 

d) Celebrar Acordo de Cedência com o Município para utilizações não pontuais, até 10 

meses [15 de setembro a 15 de julho do ano civil imediatamente seguinte]; 

e) Entregar Declaração de tomada de conhecimento e aceitação das presentes normas. 

 

NORMA 9 – TIPOLOGIA DE UTILIZAÇÃO E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

1. A cedência dos espaços na Casa da Cultura pode ser pontual para realização de uma 

atividade/evento em concreto cessando com o término desse evento/atividade; 

2. A cedência pode ser prolongada até ao máximo de 10 meses (entre 15 de setembro e 15 de 

julho do ano civil imediatamente seguinte, caducando aí); 

3. No caso das cedências prolongadas os utilizadores/beneficiários têm de entregar o espaço no 

final da cedência limpo e livre de qualquer material ou equipamento, não se responsabilizando 

a autarquia por qualquer dano ou desaparecimento de materiais e equipamentos. 

 

NORMA 10 – CEDÊNCIAS PROLONGADAS – TIPOLOGIA DE ATELIER E HOBBY 

1. No caso de pedidos de cedência prolongada, para ateliers e/ou hobby, cada beneficiário tem 

direito a utilizar o espaço/sala de acordo com a seguinte disponibilidade semanal – até 2 dias na 

semana e até 4h/semana [Ex: 4 aulas de 1h cada, 4h por semana]; 
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2. No final de cada aula/sessão o utilizador deve deixar o espaço pronto para que outro utilizador 

o possa usar, numa perspetiva de partilha dos espaços por vários utilizadores, recolhendo todos 

os seus pertences. 

3. Os pedidos de utilização (REQUERIMENTO) serão analisados em função da data de entrada e 

critérios definidos nas presentes normas. 

 

NORMA 11 – DO REQUERIMENTO 

Os requerimentos devem conter a seguinte informação obrigatória, sem prejuízo de outras que 

os requerentes considerem relevantes para a apreciação do mesmo. 

1. Utilização pontual: 

a) Pedidos de utilização pontual dos espaços, por exemplo do auditório, da sala de 

exposições/formação ou do palco e camarins, devem ser enviados por escrito através 

do e-mail cultura@cm-beja.pt com 15 dias de antecedência, com indicação do 

promotor, breve descrição da atividade a desenvolver, nome da pessoa responsável e 

de contacto, data e horário de utilização e outras necessidades/apoios; 

b) Devem incluir sempre o pedido de isenção do pagamento de taxas e tarifas que carece 

de autorização; 

c) E compromisso em como no final da cedência, deixam o espaço limpo e pronto para 

outra utilização; 

d) Anexar a Declaração de Honra a disponibilizar pelo Município, serviços da Casa da 

Cultura, em como cumpre todas as obrigações legais para a promoção e execução da 

atividade e outras gerais, como por exemplo, as medidas sanitárias de prevenção do 

COVIDE 19. 

2. Pedidos de utilização por organizações representativas dos trabalhadores: 

a) No caso de pedidos de utilização por organizações representativas dos trabalhadores os 

requerimentos/informação deve observar a legislação enquadradora de tais pedidos. 

3. Requerimento para utilizações não pontuais: 

a) Quem queira utilizar os espaços da Casa da Cultura, por período que não seja pontual, 

mas de caracter regular, até ao máximo de 10 meses de utilização, deve, 

obrigatoriamente, apresentar proposta de utilização através de REQUERIMENTO, 

dirigido ao Presidente da Câmara, através do e-mail cultura@cm-beja.pt com indicação 

da seguinte informação: 

i. Identificação completa do requerente; 

ii. Indicação do responsável pelo pedido e atividade/projeto a desenvolver; 
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iii. Descrição da atividade a desenvolver e fundamentação do interesse 

público/municipal da mesma e respetivo enquadramento no equipamento em 

apreço; 

iv. Número máximo de participantes na atividade; 

v. Indicação do(s) espaço(s) que pretende utilizar; 

vi. Indicação dos dias e horário, por semana, que pretende utilizar; 

vii. Indicação do período de utilização anual (a cedência é feita por um período 

máximo de 10 meses, (15 de setembro a 15 de julho do ano civil imediatamente 

seguinte), caducando imediatamente, com data de início e de término da 

atividade; 

viii. Declaração de Honra em como tem seguro de atividade e cumpre todas as 

normas legais vigentes para a prática da atividade que pretende realizar na Casa 

da Cultura; 

ix. Informação sobre a gratuitidade da atividade ou, a ser paga, sobre o custo a 

cobrar a cada participante; 

x. Informação sobre outros apoios ou necessidades que pretenda da parte da Casa 

da Cultura/Município se aplicável.  

xi. Inclusão no requerimento de pedido de isenção de taxas e tarifas de utilização 

do espaço/equipamento municipal. 

b) Os serviços municipais reservam-se o direito de solicitar toda a informação complementar 

que considerem adequada para emissão de parecer. 

 

NORMA 12 – RESPOSTA AO PEDIDO/REQUERIMENTO 

1. A seleção dos pedidos apresentados é efetuada com base em critérios de interesse público, 

fundamentalmente tendo em atenção o seu relevo cultural e de acordo com parâmetros de 

qualidade, diversidade e igualdade de acesso/oportunidades; 

2. No caso de pedidos coincidentes no que respeita à data de utilização e disponibilidade dos 

espaços é dada preferência às entidades/organizações sediadas no Município de Beja, da área 

da cultura e, se observadas todas as premissas das presentes normas, em função da data de 

entrada do requerimento. 

3. O Município tem o direito de exigir o pagamento de um preço expressamente previsto na 

Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Beja, bem como, a prestação de caução. 

4. A concretização de iniciativas/atividades propostas depende, na sequência de parecer técnico 

da Unidade Orgânica competente, da aprovação pelo eleito com competências próprias ou 

delegadas, ou subdelegadas na área da cultura, nos termos do presente normativo. 



9. Sem prejuízo do disposto nas normas anteriores, a Assembleia Municipal de Beja, a Câmara 

Municipal de Beja, as Assembleias de Freguesias das Uniões de Freguesias de Beja e as Uniões 

de Freguesias de Beja, gozam, pela ordem indicada, do direito de preferência na marcação das 

salas objeto de cedência para atividades próprias ou quando integrem a sua organização. 

 

NORMA 13 – COMUNICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO E DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

DAS PRESENTES NORMAS, OU DO INDEFERIMENTO, E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO 

1. Compete aos serviços municipais da Casa da Cultura, através da Divisão de Cultura, 

comunicar pela mesma via a resposta ao requerimento, em tempo útil à concretização do 

mesmo, sendo que pode complementar esta informação escrita com contacto telefónico, 

mas não a pode substituir. 

2. A Câmara Municipal reserva-se o direito, para os convidados institucionais e em qualquer 

situação enquadrada nas presentes normas gerais de funcionamento e utilização, por 

sessão, a reservar 10 lugares no auditório e 5 lugares por sala, noutras atividades, onde pode 

indicar utilizadores com base em critérios sociais e de igualdade de oportunidades. 

3. Na comunicação do deferimento são remetidas as presentes Normas, [que serão afixadas 

nos serviços da Casa de Cultura], assim como, Declaração de Aceitação que deve ser 

entregue nos serviços da Casa da Cultura, o mais tardar no dia da atividade, antes do seu 

início, ou enviada em pdf, devidamente assinada pela pessoa responsável pelo 

pedido/atividade.   

4. O indeferimento é enviado em resposta ao requerimento com a devida fundamentação.  

 

NORMA 14 – DO DEFERIMENTO DO PEDIDO 

1. A Declaração de Honra e a Declaração de Aceitação das presentes normas e condições de 

cedência são elaboradas pelos serviços da Casa da Cultura/Divisão de Cultura e remetidas para 

os requerentes. 

2. No caso de aceitação do pedido mas sem isenção do pagamento de Taxas e de caução, a 

utilização fica condicionada ao pagamento do preço constante na Tabela de Taxas e outras 

Receitas do Município de Beja e à prestação de caução, até ao dia da iniciativa que se pretende 

realizar, sem prejuízo da eventual isenção ou redução prevista nas normas. 

3. Sem embargo da responsabilidade civil nos termos gerais que compete ao promotor da 

iniciativa/atividade, a caução, de valor correspondente a 30% do montante do preço, destina-se 

a garantir o cumprimento das obrigações de limpeza, higiene, conservação e manutenção 

corrente do espaço cedido, por parte do utilizador. 



4. A liberação da caução por parte da Divisão de Administração Financeira é efetuada na 

sequência de informação do serviço municipal responsável pela Casa da Cultura, quanto ao 

estado do espaço, prestada no prazo de 3 dias úteis sequentes ao termo do evento, e após 

deferimento superior. 

5. Os equipamentos existentes nas salas objeto de cedência, designadamente, luminotécnico, 

sonoro e informático ou outro, que sejam propriedade da Câmara Municipal de Beja, só podem 

ser manuseados por técnicos da autarquia ou excecionalmente por técnicos indicados pela 

entidade requerente, mediante autorização da Câmara Municipal, através do serviço 

responsável e de acordo com os procedimentos e regras técnicas indicadas pela unidade 

orgânica gestora da Casa da Cultura. 

6. A montagem e a desmontagem de quaisquer equipamentos e demais material que pertençam 

às organizações/requerentes a quem é cedido o espaço é da inteira responsabilidade das 

mesmas, decorrendo, no entanto, tais operações sob a supervisão da unidade orgânica gestora 

da Casa da Cultura, ficando o utilizador obrigado a respeitar os horários de utilização e a deixar 

o espaço pronto para uma nova utilização, no caso de utilização partilhada de salas. 

7.Quando não seja possível, no caso de atividades pontuais, desmontar tudo no final da 

atividade/iniciativa, essa desmontagem tem de ocorrer no dia imediato ao términus das 

iniciativas, as entidades organizadoras devem levantar os equipamentos e demais material que 

lhes pertençam. 

8. No caso de cedências até 10 meses e findo o término das mesmas, as organizações têm até 2 

dias úteis para proceder à remoção de todo o material/equipamento e limpeza dos espaços 

cedidos.  

3. No caso do equipamento e demais material não vir a ser levantado no prazo atrás referido as 

entidades são responsáveis por todas as despesas efetuadas, referentes à remoção do 

equipamento e seu depósito, em armazém. 

4. O Município de Beja declina qualquer responsabilidade sobre os equipamentos e demais 

material referido nos números anteriores, designadamente por qualquer dano ou deterioração 

dos mesmos, não havendo lugar a qualquer indemnização por esse facto. 

5. A remoção, depósito do bem e as respetivas despesas serão notificadas à entidade através de 

carta registada com aviso de receção até 15 dias úteis decorridos sobre a operação, devendo 

constar da mesma a discriminação dos montantes já despendidos pela Autarquia e o montante 

da taxa diária de depósito, prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Beja. 

6. A restituição do bem pode ser expressamente solicitada à Câmara Municipal de Beja, no prazo 

de 15 dias úteis, após a notificação prevista no número anterior, formalizada através de 



requerimento dirigido ao presidente da Câmara, sendo pagas aquando da apresentação do 

mesmo, todas as quantias devidas com a remoção e o depósito. 

7. Caso a entidade/requerente não proceda à diligência referida no número anterior dentro do 

prazo, verifica-se a perda do bem a favor do Município de Beja o qual lhe dará, consoante o caso, 

o destino que for mais adequado. 

8. Para ressarcir das dívidas com a remoção e o depósito, caso não sejam voluntariamente pagas, 

aplicam-se os meios coercivos constantes do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Beja. 

 

NORMA 15 – RESPONSABILIDADE PELAS ATIVIDADES 

1. É da inteira e exclusiva responsabilidade da entidade utilizadora, tendo em vista a realização 

das iniciativas, requerer as respetivas licenças à Câmara Municipal de Beja, bem como e 

quando necessário, aos demais organismos competentes para o efeito. 

2. A entidade/requerente utilizadora é, igualmente, responsável pelo cumprimento das 

normas aplicáveis à atividade a desenvolver, designadamente no âmbito dos espetáculos e 

divertimentos públicos e do ruído, seguros de atividade, código do trabalho, código tributário, 

e de mais legislação aplicável. 

3. A entidade/requerente obriga-se a devolver o espaço, cuja utilização foi cedida, em bom 

estado de conservação e manutenção, com ressalva das deteriorações decorrentes de uma 

utilização prudente. 

 

NORMA 16 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

1. Compete à entidade/requerente utilizador do espaço promover as suas próprias iniciativas, 

devendo fazer constar em suporte de papel, no caso de divulgação impressa, e digital, os 

logotipos da Câmara Municipal de Beja, de acordo com as normas gráficas de utilização 

fornecidas pela Unidade Orgânica competente pela comunicação e relações públicas da 

Autarquia. 

2. Nos quinze dias subsequentes ao termo do evento deverão ser entregues na CC três 

exemplares de material de divulgação utilizado, bem como fotocópias dos recortes de imprensa, 

se aplicável. 

3. O Município de Beja, sempre que o entenda por conveniente, pode, em simultâneo, promover 

as iniciativas das entidades/requerentes. 

 

 

 



NORMA 17 – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

1. Na utilização da Bedeteca os utilizadores devem encontrar-se inscritos e munidos do cartão 

de utilizador a emitir pela Biblioteca Municipal que passará a assegurar este serviço. 

2. O custo do bilhete de ingresso para assistir às iniciativas a realizar na Casa da Cultura, 

promovidas pela Câmara Municipal, que não sejam gratuitas, é fixado pelo Município de 

Beja, sendo que, iniciativas e eventos promovidos por outros, na Casa da Cultura, com 

pagamento de prestação/mensalidade, não pode ser superior a 15€ mensais, ou a 20€ no 

caso de iniciativas únicas e pontuais com bilhete de acesso, vendido na Bilheteira do Pax 

Júlia. 

3. O Bar encontra-se concessionado e cumprirá as normas previstas no respetivo contrato de 

concessão. 

4. Sem prejuízo no disposto na legislação em vigor é expressamente proibido: 

a) Praticar quaisquer atos que perturbem o normal funcionamento da Casa da Cultura; 

b) Utilizar qualquer efeito com fogo nos espetáculos ou em outras iniciativas, ensaios ou 

montagens; 

c) Serrar, soldar, pintar ou executar quaisquer outras atividades oficinais no interior das 

salas; 

d) Fazer furos ou fixar pregos nas paredes e no soalho; 

e) Transportar bebidas e comidas para o interior das salas, com exceção dos eventos cujo 

objeto inclua essa atividade; 

f) Fazer uso de telemóveis no interior do auditório ou salas durante a realização de 

iniciativas; 

g) Vender artigos no decorrer das iniciativas, exceto quando a venda seja devidamente 

autorizada; 

h) Deitar lixo fora dos locais apropriados; 

i) A entrada de animais nos espaços da CC, salvo os cães de assistência e nas situações 

em que os mesmos façam parte do próprio evento, no caso de não pôr em causa o 

normal funcionamento da CC e a segurança das pessoas; 

j) Provocar ruído que possa prejudicar o espetáculo ou a iniciativa, que incomode o 

público, ou lese o trabalho dos artistas ou dos técnicos; 

k) Utilizar fontes de ignição ou fumar dentro do equipamento; 

l) Qualquer comportamento suscetível de afetar o evento e o seu pleno usufruto pela 

assistência. 

5. Não são também permitidas ações por parte dos utilizadores ou entidades que: 

a) Violem a integridade de pessoas e bens 



b) Possam pôr em causa a segurança do espaço ou dos seus equipamentos; 

c) Apelem ao desrespeito da legislação vigente; 

d) Transmitam mensagens de carácter discriminatório, designadamente em função da 

raça ou género ou outros. 

6. A realização dos eventos com animais referidos na alínea i) deve ser obrigatoriamente 

antecedida do parecer obrigatório e vinculativo do Médico Veterinário Municipal. 

 

NORMA 18 – FISCALIZAÇÃO, INCUMPRIMENTO E SANÇÕES 

1. A verificação do cumprimento das presentes normas gerais de funcionamento e utilização 

da Casa da Cultura compete ao município através dos serviços competentes a quem 

compete zelar pelo cumprimento das presentes normas e das normais legais e orientações 

do Executivo.  

2. A infração reiterada das presentes normas é suscetível de impedimento do acesso às 

instalações da Casa da Cultura, mediante informação técnica e despacho favorável.   

 

NORMA 19 – UTILIZADORES ATÉ MARÇO de 2020 

1. Os utilizadores dos espaços até março de 2020 não gozam de nenhuma preferência ou 

prioridade face às presentes normas, e devem devolver as chaves de acesso ao equipamento, 

ao qual só podem ter acesso por via dos trabalhadores do Município. 

2. Devem desocupar os espaços de forma a que fiquem livres para novas utilizações, ou para 

intervenções do Município com vista à requalificação do equipamento, ou ainda por interesse 

do Município, que prevalece, mediante informação do Município, caso ainda não o tenham feito. 

3. Podem requerer nova utilização nos termos previstos nas presentes normas.  

 

NORMA 20 – VIGÊNCIA E OMISSÕES 

As Normas entram em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Câmara Municipal e os 

casos ou situações omissas aplica-se a legislação em vigor.  


