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REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CARTOGRAFIA E INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA 
 
 
 

Preâmbulo 
 
A cobertura cartográfica do concelho é um instrumento indispensável na análise espacial do 
território para determinação dos objectivos de ordenamento e gestão do território e, ainda, a 
numerosas actividades potenciadoras do desenvolvimento económico e social. 
Com vista à prossecução destes objectivos há a necessidade de criação de um conjunto de normas de 
utilização, cedência e manutenção de cartografia detida pela Câmara Municipal, o que permite, 
também, enquadrar e melhorar as intervenções dos diferentes agentes que actuam sobre o 
território. 
Nestes termos, e tendo em consideração o poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo 
disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, submete-se à aprovação da 
Câmara Municipal o presente projecto de Regulamento Municipal de Cedência e Utilização de 
Cartografia e Informação Geográfica para que, após submetido a discussão pública, seja proposto a 
sua aprovação pela Assembleia Municipal ao abrigo do disposto no artigo 53º, nº 2 alínea a) e artigo 
64º, nº 6, alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
 

Artigo 1º 
Lei habilitante 

O presente Regulamento Municipal de Cedência e Utilização de Cartografia e Informação Geográfica, 
adiante designado por Regulamento, é aprovado nos termos do artigo 241º da Constituição da 
República Portuguesa e nos termos e para os efeitos previstos no artigo 53º, nº 2 alínea a) e artigo 
64º, nº 6, alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 

Artigo 2.º 
Objecto 

O presente regulamento determina os critérios e procedimentos para a cedência, a título gratuito ou 
oneroso, de cartografia digital e informação temática de propriedade do Município, ou por ele 
detida, bem como as condições da sua utilização. 
 

Artigo 3.º 
Direitos de autor 

1 — À propriedade e cedência da informação aplicam-se o disposto na lei em vigor quanto aos 
direitos de autor. 
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º anterior e demais legislação aplicável, é proibido a qualquer 
entidade, pública ou privada, utilizar para fins próprios, ceder a terceiros a qualquer título, incluindo 
o gratuito, reproduzir, divulgar por qualquer forma, ou comercializar, mesmo que sem fins lucrativos, 
a produção cartográfica ou dados técnicos, originais ou transformados, que façam parte da produção 
cartográfica propriedade de outra entidade, sem que a qual tenha sido devidamente autorizada. 
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Artigo 4.º 
Entidade Utilizadora 

Considera-se Entidade Utilizadora quem pretenda adquirir directamente a informação cartográfica à 
Câmara Municipal de Beja, por qualquer dos modos e condições ora regulados. 
 

Artigo 5.º 
Termos de utilização 

1 – O fornecimento da informação cartográfica efectua-se após aceitação do disposto no presente 
Regulamento por parte da Entidade Utilizadora, através da assinatura do termo de responsabilidade 
cujo modelo consta do Anexo I. 
2 – A cedência de informação fica dependente do pagamento dos preços referidos no artigo 7.º. 
 

Artigo 6.º 
Suporte e Formatos da Informação 

1 – Os suportes da informação a fornecer são: papel, CD-ROM ou DVD-ROM e correio electrónico. 
2 – Os formatos de cedência de informação são: dwg, shp, tiff, pdf ou jpg. 
3 – A CMB não se responsabiliza pelo resultado da conversão para outros formatos, acrescendo 
custos de preparação. 
 

Artigo 7.º 
Custo da Informação 

1 — Sem prejuízo do disposto nos pontos seguintes, a cedência de informação cartográfica está 
sujeita ao pagamento dos custos fixados no Regulamento e Tabela de Preços e Tarifas do Município 
de Beja. 
2 — A informação poderá ser cedida gratuitamente, nas seguintes situações: 
a) Para fins académicos, mediante a apresentação de documento justificativo da instituição de 
ensino e dos alunos envolvidos no projecto e cumprimento do disposto do artigo 5.º; 
b) Para entidades que colaborem com a Câmara, mediante despacho prévio do Presidente da Câmara 
e cumprimento do artigo 5.º; 
c) Para outros fins considerados relevantes sempre que a CMB assim o entenda, mediante 
deliberação expressa. 
3 — A cartografia pode ainda ser cedida gratuitamente com base em protocolo a firmar entre a 
Câmara Municipal de Beja e a entidade utilizadora, sempre que isso se afigure útil, ao que neste caso 
a disciplina de cedência e utilização da cartografia será a que resultar do próprio protocolo. 
 

Artigo 8.º 
Responsabilidade da CMB 

A CMB disponibiliza a informação solicitada de acordo com a última versão disponível e não se 
responsabiliza por quaisquer dificuldades de manipulação da mesma. 
 

Artigo 9.º 
Direitos e Obrigações da Entidade Utilizadora 

1 – A Entidade Utilizadora obriga-se a reservar a informação para uso exclusivo e para a finalidade 
expressa na declaração do Anexo I, não a podendo nunca divulgar a terceiros, tanto onerosa como 
gratuitamente, podendo no entanto utilizá-la pelo tempo que entender. 
2 – A Entidade Utilizadora obriga-se, nas cópias completas, parciais ou derivadas que fizer, dentro 
dos fins autorizados, a fazer referência à origem da informação, indicando na fonte “base 
cartográfica proveniente da Câmara Municipal de Beja”. 
 

Artigo 10.º 
Fiscalização 

Compete à CMB fiscalizar e dar cumprimento às disposições constantes no presente Regulamento. 



 3/3 

 
Artigo 11.º 

Contra ordenações e coimas 
1 – A informação cedida goza da protecção prevista na lei relativamente a direitos de autor, sendo 
exclusivamente cedido o direito à sua utilização para a finalidade indicada no termo de 
responsabilidade respectivo. 
2 – Quando não especialmente previstas neste Regulamento ou na Lei, as infracções ao presente 
Regulamento constituem contra-ordenações puníveis nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 
433/82, de 27 de Outubro. 
 

Artigo 12.º 
Dúvidas e Omissões 

Os casos omissos e as dúvidas que se venham a suscitar na interpretação das disposições do presente 
Regulamento são resolvidos por decisão do Presidente da Câmara, com recurso às regras gerais de 
direito aplicáveis à interpretação e integração de normas. 
 

Artigo 13.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação. 
 
 

ANEXO I 
 

Termo de Responsabilidade 
 
............................................................................................................................. (Entidade Utilizadora), 
com morada em.............................................................................................................................., 
NIF............................................, recebeu da Câmara Municipal de Beja a informação cartográfica 
referente a……………......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
contra o pagamento de …………..........€ (........................................................................................ 
......................................................................................... Euros), declara que tomou conhecimento do 
“Regulamento Municipal de Cedência e Utilização de Cartografia e Informação Geográfica” e que fará 
uso da referida informação apenas para …………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................  (descrição da finalidade), 
comprometendo-se a cumprir as condições abaixo indicadas. 
A entidade utilizadora compromete-se a utilizar a informação cartográfica digital única e 
exclusivamente para execução e apoio do âmbito da solicitação. 
A entidade utilizadora compromete -se a não utilizar a informação para fins diversos dos acima 
indicados, bem como a não comercializar, facultar, transmitir ou ceder a terceiros, no todo ou em 
parte, a título gratuito ou oneroso. 
A entidade utilizadora compromete -se a indicar a fonte da informação cedida em qualquer tipo de 
comunicação ou divulgação dos estudos desenvolvidos sob a informação requerida. 
 
Beja, .........de...................................de 20...... 
 
 
___________________________________________________________________ 


