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Normas de utilização da residência artística  

 

1. As Residências têm por missão contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade de Beja através do 

acolhimento temporário, em residência artística, de agentes culturais, nacionais ou estrangeiros, não 

residentes em Beja, que estejam em processo de criação artística no concelho.  

2. As Residências serão ocupadas por pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras que 

pretendam desenvolver, individual ou coletivamente, um projeto artístico relacionado com o concelho de 

Beja ou com as organizações culturais do concelho.  

3. O pedido de utilização das unidades de alojamento é efetuado mediante envio de mensagem eletrónica 

para cultura@cm-beja.pt. 

4. As unidades de alojamento serão ocupadas por proposta da Divisão de Cultural, da Câmara Municipal de 

Beja. 

5. A ocupação das unidades de alojamento é efetuada mediante celebração de acordo de ocupação 

temporária, para o qual deverá ser enviada a documentação legalmente adequada.  

 

6. Consideram-se ocupantes as pessoas singulares ou coletivas que, em virtude dos acordos estabelecidos, 

se encontrem a ocupar cada uma das unidades de alojamento.  

7. No conceito de Entidade Ocupante incluem-se os utilizadores não enquadráveis na previsão do número 

anterior, que utilizem efetivamente as unidades de alojamento, aqui designados hóspedes.  
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(Ocupação) 

 

1. O acesso às Residências é garantido 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o período de 

ocupação.  

 

2. Na data da cessação da ocupação, as Entidades Ocupantes deverão proceder ao devido check-out, entre 

as 8h e as 12h, salvo se acordado outro horário.  

 

3. As Residências são cedidas por noite, pelo prazo máximo, seguido ou interpolado, de dois meses por 

ano.  

4. Em casos devidamente fundamentados e autorizados, as unidades de alojamento poderão ser cedidas 

por período superior ao previsto no número anterior.  

 

 

(Aposentos) 

 

1. As unidades de alojamento estão mobiladas e equipadas com os equipamentos básicos, nomeadamente 

eletrodomésticos, conforme inventário próprio que será anexo ao respetivo acordo de ocupação 

temporária.  

2. O mobiliário, os equipamentos e demais recheio constante dos referidos inventários são propriedade do 

Municipio de Beja.  

 

(Utilização) 

 

1. O uso de cada uma das unidades de alojamento deve ser efetivo e sempre, exclusivamente, para os fins 

consignados no acordo celebrado.  

2. É proibido às Entidades Ocupantes:  

a) Dar à unidade de alojamento cedida uso diverso do fim a que é destinada;  

b) Praticar quaisquer atos ou atividades que não estejam definidas e determinadas no acordo, salvo 

autorização expressa por escrito do Municipio de Beja;  

c) Instalar hóspedes na unidade de alojamento em número superior ao da lotação definida em acordo;  

d) Deslocar mobiliário, como camas, roupeiros, mesas ou sofás, nomeadamente, alterando o fim a que se 

destina cada uma das divisões, sem autorização do Município;  
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e) Remover, danificar ou destruir qualquer elemento do recheio das Residências, incluindo livros, revistas, 

instrumentos de trabalho técnico-artístico, meios de transporte ou quaisquer outros elementos que aí se 

encontram para utilização de todos os ocupantes;  

f) Sublocar ou ceder a unidade de alojamento, quer onerosa, quer gratuitamente, a qualquer título a 

terceiros;  

g) Ceder posição contratual no acordo celebrado com o Municipio de Beja para a utilização da unidade de 

alojamento;  

h) Ocupar a unidade de alojamento sem utilização efetiva;  

i) Realizar quaisquer obras ou alterações na unidade de alojamento, mesmo que de pequena monta, 

nomeadamente escrever, riscar, fazer colagens ou furos;  

j) Adotar comportamentos suscetíveis de causar risco de prejuízo ou prejuízo efetivo para a segurança, 

estabilidade, estética e uniformidade dos imóveis;  

k) Praticar atos que atentem contra o bem-estar dos restantes ocupantes, visitantes e vizinhança das 

Residências, nomeadamente, no que respeita à emissão de ruído;  

l) Manter animais nas unidades de alojamento, exceto se acompanhantes de invisuais;  

m) Duplicar as chaves das unidades ou das portas comuns, sem autorização do Municipio de Beja;  

n) Facultar quaisquer códigos de acesso ou de segurança que lhe sejam atribuídos, a qualquer pessoa 

singular ou coletiva que não seja ocupante;  

o) Praticar atos ilícitos ou que atentem contra o bom nome e imagem do Municipio de Beja;  

p) Desrespeitar as presentes normas de utilização e as demais normas de funcionamento aplicáveis.  

 

3. É da responsabilidade das Entidades/Pessoas ocupantes: 

a) Assegurar a limpeza durante o período de ocupação, incluindo do logradouro, se aplicável;  

b) Zelar pela boa conservação, organização, arrumo e segurança das Residências;  

c) Na data do termo da ocupação entregar a unidade de alojamento, livre e devoluta de pessoas e dos 

bens não pertencentes ao Municipio de Beja, no estado de conservação em que a receberam, salvo higiene 

e limpeza mais profunda resultante do uso normal e prudente;  

d) Facilitar o acesso de trabalhadores do Município e os trabalhos que eventualmente, se venham a 

efetuar no edifício que impliquem, nomeadamente, a utilização de qualquer parte da unidade de 

alojamento;  
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e) A responsabilidade por danos provocados por utilização em violação do disposto nas alíneas anteriores 

e das unidades cedidas, do respetivo equipamento e do demais recheio, pertence exclusivamente à 

Entidade/Pessoa Ocupante respetiva, pelo que lhe caberá na íntegra o ressarcimento ao Município de Beja 

dos prejuízos daí decorrentes.  

f) Cumprir as demais solicitações que lhe sejam comunicadas pelo Município, bem como as obrigações 

específicas decorrentes da legislação aplicável e do acordo de utilização celebrado. 

 

4. Outras disposições: 

a) O uso das Residências inclui os serviços de internet, água, eletricidade e limpeza geral antes do início da 

ocupação; 

b) O Município de Beja não se responsabiliza por quaisquer bens das Entidades Ocupantes, dos hóspedes 

ou de visitantes, nomeadamente, em caso de furto ou roubo; 

c) O Município de Beja pode recusar o acesso às Residências a quem perturbe o seu normal funcionamento 

e/ou desrespeite a ordem pública, incumprindo preceitos de urbanidade, funcionamento e ruído, e demais 

regras aplicáveis; 

d) As presentes normas entram em vigor em 01 de janeiro de 2021. 

 

Na data da cessação da ocupação e antes do check-out, será realizada visita conjunta entre os serviços do 

Município e da Entidade/Pessoa Ocupante, para verificação do estado da unidade de alojamento. 

Qualquer situação não prevista nas presentes normas será decidida pelo Município e nos termos da lei.  

 

 Observação: Face ao cenário de pandemia COVID 19 que vivemos, os hóspedes deverão vir preparados 

com roupas de cama e casa de banho necessários ao seu período de Estadia.  

 


