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CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS 

REGULAMENTO INTERNO 

Enquadramento 

0 Centro Educative das Lagoas e uma institui~ao de 

ensino publico que, em resultado de um conjunto de 

valencias previstas no momenta da conce~ao, reune todas 

as condi~oes para que possa ser utilizado por indivfduos 

externos a comunidade escolar. 

Partindo destas premissas e elaborado, ao abrigo de 

competencia regulamentar propria prevista no artigo 

241!! da Constitui~ao, conjugado com alfnea k) do numero 

1 do artigo 33!! da Lei n!! 75/2013, de 12 de setembro, 

observando a legisla~ao em vigor, e aprovado o seguinte 

regulamento interne relative a sua utiliza~ao . 

Artigo 1.!! 

Ambito e gestao 

1. 0 Centro Educative das Lagoas doravante designado de 

(CEL) inclui um conjunto de instala~oes que permitem o 

desenvolvimento de campos de ferias e de outras 

atividades ludicas e de (in)forma~ao, sendo a sua gestao 

da responsabilidade da Camara Municipal de Ponte de 

Lima, adiante designada por Camara Municipal. 

2. 0 Presidente da Camara Municipal podera designar o 

responsavel pelas instala~oes e pela aplica~ao do disposto 

no presente regulamento. 

Artigo 2.~ 

Objetivo 

0 presente documento visa estabelecer as normas 

relativas a utiliza~ao e funcionamento das instala~oes do 

CEL, destinadas a realiza~ao de campos de ferias e de 

outras atividades ludicas e de (in)formac;:ao, por forma a 

que as mesmas cumpram com a legislac;:ao aplicavel e, 

decorram em harmonia e no maior respeito com os 

demais utilizadores e imposic;:oes de funcionamento do 

CEL enquanto instituic;:ao de ensino publico. 

Artigo 3.!! 

Perfodo de funcionamento 

1. As instalac;:oes do CEL funcionarao, mediante o previsto 

e exigido no presente regulamento, para efeitos do 

desenvolvimento de campos de ferias, durante 24 horas 

dia, durante os meses de julho e agosto. 

2. As instala~oes do CEL funcionarao, mediante o previsto 

e exigido no presente regulamento, para efeitos do 

desenvolvimento de atividades que pressuponham a 

pernoita de participantes provenientes de institui~oes de 

ensino, durante todo o ano, com excec;:ao para o perfodo 

referido no numero anterior. 

3. A utilizac;:ao referida no numero anterior estara sempre 

dependente da disponibilidade das instala~oes, em 

func;:ao das exigencias das atividades letivas, bern como do 

cumprimento do previsto no artigo 9.!! . 

4. As instala~6es do CEL funcionarao, mediante o previsto 

e exigido no presente regulamento, para efeitos do 

desenvolvimento de atividades ludicas e de (in)formac;:ao, 

nos seguintes perfodos e horarios: 

a) lnstala~6es destinadas a ac;:oes de formac;:ao: 

durante todo o ano, no horario das 09h:OOm as 

12h:OOm e das 14h:OOm as 17h:30m, com 

excec;:ao dos perfodos dos campos de ferias; 

b) lnstalac;:oes destinadas a ac;:oes de (in)formac;:ao: 

durante 0 perfodo letivo, das 09h:30m as 

12h:30m e das 14h:OO as 17:30m; 

c) lnstalac;:oes destinadas a atividades ludicas: i) 

perfodo escolar, das 17h:30m as 24h:OOm; ii) 

restante perfodo, no horario das 09h :OOm as 

12h:30m e das 14h:OOm as 17h:30m, com 

excec;:ao dos perfodos dos campos de ferias. 

Artigo 4.!! 

Tarifas 

1. As tarifas associadas a utilizac;:ao das instalac;:oes do CEL, 

de acordo com o tipo de atividade a desenvolver, constam 

na tabela afixada na recec;:ao do mesmo e sao as 

constantes do anexo I. 

2. As tarifas previstas no anexo I serao atualizadas, 

ordinaria e anualmente, em func;:ao da taxa de inflac;:ao 

publicada pelo Institute Nacional de Estatfstica (por 

aplicac;:ao do lndice de Pre~os ao Consumidor, sem 

habita~ao) relativa ao perfodo de novembro a outubro, 

inclusive, dos exercfcios anteriores aquele em que a 

actualiza~ao produzira efeitos. 

3. A atualiza~ao a que alude o numero anterior devera ser 

feita nos documentos previsionais. 



4. Os valores resultantes da atualiza~ao efetuada nos 

termos do numero 2 serao arredondados para a segunda 

casa decimal para 0 multiplo de 0,05 € mais proximo. 

5. Sem prejufzo das atualiza~5es anuais previstas no 

numero 2, o Municipio pode proceder a atualiza~ao dos 

valores das Tarifas sempre que o considere justificado. 

Artigo 5.!! 

lnstala~oes para campos de Ferias 

1. Em cumprimento com o disposto na Portaria numero 

586/2004, de 2 de junho, o CEL disp5e e disponibiliza, de 

acordo com o previsto no artigo 8.!! do presente 

regulamento, as seguintes instala~5es : 

a) Sala de entrada/rece~ao, para atendimento e 

informa~6es; 

b) Gabinete do coordenador; 

c) Sala de estar/convfvio; 

d) Sala de refei~5es ; 

e) lnstala~5es sanitarias para participantes, 

divididas por sexos; 

f) lnstala~5es sanitarias para pessoal; 

g) Quartos para utentes, divididos por sexos; 

h) Quartos para pessoal; 

i) Cozinha, copa e despensa; 

j) Arrecada~ao . 

2. Para aiE~m destas instala~6es, sera ainda disponibilizado 

um conjunto de outros espa~os, como sejam : 

a) Pavilhao; 

b) Sala gfmnica; 

c) Salas de apoio; 

d) Espa~o exterior. 

3. As instala~5es referidas nos pontos anteriores 

a) Em perfodo escolar, dada a necessidade da 

confe~ao de refei~5es para os alunos que frequentam 

a institui~ao de ensino, o servi~o de confe~ao e 

disponibiliza~ao das refei~5es aos participantes do 

campo de ferias sera assegurado pela entidade 

gestora da cantina do CEL; 

b) No restante perfodo devera a entidade 

promotora/organizadora, no processo de consulta 

aos prestadores de servi~os de confe~ao e 

disponibiliza~ao das refei~5es aos participantes do 

campo de ferias, consultar a entidade gestora da 

cantina do CEL, a quem foi entregue a gestao da 

cantina, equipamentos e espa~os associados. 

8. Nos termos da alfnea a) do numero anterior, o pre~o a 

praticar pelo servi~o devera ter como referencia o valor 

praticado para os alunos do CEL. 

9. A montagem e desmontagem do mobiliario a que se 

refere o numero 4, incluindo eventual mobiliario existente 

nos espa~os a utilizar, sao da responsabilidade da 

empresa promotora/organizadora dos campos de ferias. 

Artigo 6.!! 

lnstala~oes para Atividades ludicas e de (in)forma~ao 

1. 0 CEL disp5e e disponibiliza, de acordo com o previsto 

no artigo 8.!!, as seguintes instala~5es : 

a) Salas de forma~ao; 

b) Salas de apoio a forma~ao; 

c) Sala de entrada/rece~ao, para atendimento e 

informa~6es; 

d) lnstala~5es sanitarias para participantes, 

divididas por sexos; 

e) Pavilhao, com acesso a balnearios e instala~5es 

encontram-se identificadas na planta em anexo II . sanitarias, divididas por sexos; 

4. As instala~6es estao afetos o mobiliario e equipamento 

constante no anexo Ill. 

5. Observando ao disposto nos numeros 11 e 12 da 

Portaria n.!! 586/2004, de 2 de junho, os campos de ferias, 

a realizar nas instala~5es do CEL, podem acolher, em 

simultaneo, ate um numero maximo de 120 participantes. 

6. Ainda nos termos do numero anterior, a capacidade 

maxima, por quarto, e de 5 participantes. 

7. No que respeita a cozinha, copa e dispensa: 

f) Sala gfmnica, com acesso a balnearios e 

instala~5es sanitarias, divididas por sexos; 

g) Salas de apoio ao pavilhao e sala gfmnica . 

2. As instala~5es referidas no ponto anterior encontram

se identificadas na planta em anexo IV. 

3. As insta la~5es estao munidas do mobiliario e 

equipamento constante no anexo V. 



Artigo 7.2 

lnstala~5es para Atividades de (in)forma~ao 

1. 0 CEL disp5e de uma sala, designada por Espa~o 

Ciencia Divertida (ECD), para a realiza~ao de atividades de 

(in)forma~ao, nomeadamente associadas a explora~ao 

dos temas Agua, Geologia, Corpo Humano, Sistema Solar, 

e Biodiversidade . 

2. Durante as utiliza~5es do ECD sera disponibilizado o 

acesso a instala~5es sanitarias. 

3. As instala~5es referidas nos numeros anteriores 

encontram-se identificadas na planta em anexo VI. 

4. 0 equipamento informatica, mobiliario, modelos, 

utensflios, documenta~ao, incluindo propostas de 

protocolos, disponfveis no ECD, estao identificados no 

anexo VII. 

Artigo 8.2 

Direito de utiliza~ao das instala~oes 

1. 0 direito de utiliza~ao das instala~5es do CEL, para o 

desenvolvimento das atividades previstas no presente 

regulamento, estara sempre dependente do 

cumprimento do disposto no artigo seguinte . 

2. Estara ainda condicionado a rece~ao, por parte do 

interessado, de autoriza~ao escrita enviada pela Clmara 

Municipal. 

3. 0 disposto no numero anterior nao se aplica, para 

utilizadores da comunidade escolar do CEL, as instala~5es 

referidas no artigo 7.9. 

4. A Camara Municipal reserva-se o direito de recusar o 

pedido de utiliza~ao das instala~5es do CEL, sempre que 

tal tenha como motivo assegurar o normal funcionamento 

do mesmo enquanto institui~ao de ensino publico. 

Artigo 9.2 

Reserva de lnstala~oes 

1. Aceitam -se reservas para as instala~5es do CEL, 

destinadas ao desenvolvimento de campos de ferias e as 

actividades ludicas e de (in)forma~ao, mediante o 

pagamento das tarifas previstas no anexo I, bem como a 

apresenta~ao dos documentos exigidos no artigo 12.9. 

2. A reserva pode ser antecedida de visita as instala~5es, 

de acordo com o disposto no artigo seguinte. 

3. Os pedidos de reservas serao sempre efetuados por 

escrito, via e-mail ou fax, para a Camara Municipal, 

atraves dos contactos identificados no anexo XI. 

4. As reservas s6 se consideram efetivas ap6s o 

pagamento das tarifas correspondentes a utiliza~ao da(s) 

instala~ao(5es) e da entrega da documenta~ao exigida . 

5. Nos termos do numero anterior a Camara Municipal, 

atraves de servi~o competente, comunicara, por escrito, a 

efetiva~ao da reserva . 

6. A utiliza~ao tera que ocorrer na(s) data(s) prevista(s), 

nao conferindo a reserva qualquer direito a ocupa~ao 

noutras datas. 

7. Para as instala~5es referidas no artigo 7.9, no caso de 

utiliza~5es de elementos da comunidade escolar do CEL, 

incluindo utiliza~5es promovidas por esta institui~ao de 

ensino, isentas do pagamento da tarifa de utiliza~ao do 

ECD, o procedimento de reserva consiste no envio de e

mail, para a conta identificada no anexo XI , fazendo 

referencia a(s) data(s) e horario(s) previsto(s) para a 

utiliza~ao, bem como ao docente responsavel pela 

utiliza~ao . 

8. Nos termos do numero anterior, confirmada a 

disponibilidade do ECD, estao reunidas as condi~5es para 

que se processe a utiliza~ao solicitada . 

Artigo 10.2 

Visita as instala~oes 

1. As visitas as instala~5es do CEL nao assumem um 

caracter obrigat6rio. 

2. Nos termos do numero anterior, nao sendo realizada a 

visita, por op~ao do interessado na reserva, a Camara 

Municipal nao podera ser: 

a) Exigida qualquer responsabilidade pela nao 

reuniao das condi~5es necessarias ao desenvolvimento 

das actividades previstas; 

b) Exigida a restitui~ao de importancias pagas no 

acto da reserva . 

3. Os interessados em reservar as instala~5es do CEL, para 

os fins previstos no presente documento, poderao visitar 

as instala~5es no horario das 09h :OOm as 12h:30m e das 

14h:00m as 17h30m, utilizando os contactos identificados 

no anexo XI. 



4. As visitas as instala~oes terao que ser agendadas com 

pelo menos 24 horas de antecedencia . 

5. No ambito da visita sera assinada, pelo interessado na 

reserva, uma declara~ao que fara referencia ao facto das 

instala~oes reunirem todas as condi~oes para o 

desenvolvimento das actividades previstas. 

6. Nos termos do numero anterior, serao descritas com 

detalhe as condi~oes existentes. 

Artigo 11.!! 

Restitui~ao de importancias pagas 

1. Havera Iugar a restitui~ao das importancias pagas no 

ambito do artigo 9.!!, em caso de : 

a) Ocorrencia de situa~oes excecionais, como morte 

ou acidente de indivfduos que inviabilizem o 

desenvolvimento das atividades previstas e, 

consequentemente a utiliza~ao das instala~oes 

de acordo com o reservado; 

b) Constata~ao, no momenta da reuniao referida no 

artigo 13.!!, de que as instala~oes nao 

apresentam as condi~oes existentes no 

momenta da visita referida no artigo 10.!!. 

2. De acordo com o previsto no numero anterior, havera 

Iugar a restitui~ao de 50% das importancias pagas, nos 

casos em que se aplique a aliena a), e de 100%, nos casos 

em que se aplique a alfnea b) . 

3. Nos termos do numero anterior, o responsavel pela 

reserva obriga-se ao envio do pedido de restitui~ao, 

devidamente fundamentado, por escrito, via e-mail ao 

fax, para os contactos identificados no anexo XI. 

4. As restitui~oes estao sempre dependentes de 

despacho, nesse sentido, do Presidente da Camara 

Municipal. 

Artigo 12.!! 

Documenta~ao exigida no ambito da reserva 

1. A reserva das instala~oes do CEL implica a apresenta~ao 

da seguinte documenta~ao : 

a) ldentifica~ao do responsavel pela reserva, de 

acordo como modelo do anexo VIII; 

b) C6pia do Certificado do Registo Criminal dos 

Gerentes/Administradores da empresa ou do 

responsavel pela reserva, exceto para reservas 

em nome de institui~oes de ensino; 

c) C6pia da Certidao da Seguran~a Social com 

situa~ao contributiva regularizada ou autoriza~ao 

para consulta on-line, nos casos em que se 

aplique; 

d) C6pia da Certidao das Finan~as em como nao e 

devedor a Fazenda Publica por Contribui~oes e 

Impastos ou autoriza~ao para a consulta on-line, 

nos casos em que se aplique; 

e) C6pia da certidao da conservat6ria do Registo 

Comercial ou c6digo do C6digo da Certidao 

Permanente, nos casos em que se aplique; 

f) Documento em que a empresa ou o responsavel 

pela reserva, se compromete a entregar a 

Camara Municipal, ate 2 dias uteis antes da data 

de infcio da utiliza~ao das instala~oes, a listagem 

dos participantes, responsaveis, monitores e 

formadores que pretendem ver autorizados a 

utilizar as mesmas, de acordo com modelo anexo 

IX, excepto para reservas de institui~oes de 

ensino; 

g) Nos termos da alinea anterior sera ainda 

entregue ou enviado, em formato digital, o 

registo criminal da totalidade dos responsaveis, 

monitores, formadores e outros adultos que 

pretendem ver autorizados a utilizar as 

instala~oes . 

2. A reserva das instala~oes do CEL, para o 

desenvolvimento de campos de ferias implica ainda, a 

apresenta~ao da seguinte documenta~ao : 

a) Alvara de Anima~ao Turistica, emitido pelo 

Turismo de Portugal; 

b) Alvara de organiza~ao de campos de ferias, 

emitido pelo Institute Portugues da Juventude; 

c) Documento em que a empresa se responsabiliza 

pelo cumprimento do disposto no Decreto-Lei 

numero 304/2003, de 9 de dezembro, de acordo 

como modelo do anexo X. 



3. A nao apresenta<;:ao da documenta<;:ao exigida nos 

numeros 1 e 2 implicara 0 indeferimento do pedido de 

reserva . 

4. Nos termos do numero anterior, serao igualmente 

indeferidos os pedidos de reserva cuja informa<;:ao 

decorrente da apresenta<;:ao dos documentos referidos da 

alfnea b) a e) do numero 1, suscite duvidas sobre o 

cumprimento das obriga<;:oes associadas ou sobre o 

comportamento e conduta dos responsaveis e restantes 

indivfduos a envolver na utiliza<;:ao das instala<;:oes do CEL. 

5. Nos termos dos numeros 3 e 4, nao havera Iugar a 

restitui<;:ao importancias pagas. 

Artigo 13.!! 

Entrega das instala~oes 

1. No seguimento do previsto e exigido nos artigos 

anteriores e, reunidas todas as condi<;:oes para o efeito, 

processa-se a entrega das instala<;:oes para OS fins 

contratualizados. 

2. A entrega das instala<;:oes processa-se atraves de uma 

reuniao, nas mesmas, entre o representante designado 

pelo Presidente da Camara Municipal eo responsavel pela 

reserva . 

3. A reuniao referida no numero anterior contempla no 

mfnimo os seguintes procedimentos : 

a) Confirmar, por meio de assinatura em lista de 

verifica<;:ao, o estado de conserva<;:ao e limpeza 

das instala<;:oes reservadas e a utilizar; 

b) Confirmar, por meio de assinatura em lista de 

verifica<;:ao, a existencia de todo o equipamento 

e mobiliario constante nos anexos Ill e/ou V, bern 

como o seu estado de conserva<;:ao e, nos casos 

em que se aplique, o seu estado de limpeza; 

c) Entrega do plano de circula<;:ao, conforme anexos 

II, IV, VI, com eventuais altera<;:oes introduzidas 

em virtude do desenvolvimento de atividades 

nao previstas, por parte da institui<;:ao de ensino; 

d) Entrega de chaves das instala<;:oes reservadas e a 

utilizar; 

e) Defini<;:ao do horario de utiliza<;:ao das instala<;:oes 

de uso comum com a comunidade escolar da 

institui<;:ao de ensino, nomeadamente refeit6rio, 

pavilhao e sala gfmnica. 

4. Se o fim contratualizado for o desenvolvimento de 

campos de ferias, no ambito da reuniao referida no n.!! 2, 

sera ainda : 

a) Entregue das chaves do portao e da porta de 

exterior de acesso as instala<;:oes do CEL; 

b) Conferida forma<;:ao para maneio da central de 

intrusao e consequentemente, atribui<;:ao de 

c6d igo da mesma; 

c) Definido o responsavel, por parte da empresa, 

pela vigilancia das instala<;:oes do CEL, nos 

momentos em que nao estiver pessoal do CEL ao 

servi<;:o. 

Artigo 14.!! 

Utiliza~ao das instala~oes 

1. Sem prejufzo do cumprimento de eventuais 

regulamentos e outros documentos similares, da autoria 

do responsavel pela reserva/utiliza<;:ao, os responsaveis 

pela reserva das instala<;:oes do CEL, obrigam-se a cumprir 

com o disposto no presente regulamento, bern como a 

garantir o cumprimento do mesmo por parte dos 

participantes envolvidos nas atividades promovidas. 

2. A utiliza<;:ao das instala<;:oes do CEL ocorrera unica e 

exclusivamente sobre as instala<;:oes reservadas . 

3. A utiliza<;:ao das lnstala<;:oes do CEL nao pode, em caso 

algum, ser cedida a terceiros; 

4. A utiliza<;:ao das instala<;:oes do CEL encontra-se 

interdita a indivfduos: 

a) Que tenham sido alvo do previsto no artigo 21.!! 

e 22.!! do presente regulamento; 

b) Que de qualquer forma possam prejudicar a 

ordem sanitaria do CEL; 

c) Em estado de embriaguez; 

d) Que, pelo comportamento, possam prejudicar os 

outros utilizadores ou a boa harmonia e ordem 

publ ica do CEL. 

Artigo 15.!! 

Rece~ao das instala~oes 

1. Findo perfodo de utiliza<;:ao, processa -se a rece<;:ao das 

instala<;:6es utilizadas, atraves de uma reuniao nas 



mesmas, entre o representante da Camara Municipal e o 

responsavel pela reserva/utilizac;ao . 

2. A reuniao referida no numero anterior contempla no 

minima os seguintes procedimentos: 

a) Confirmar, por meio de assinatura em lista de 

verificac;ao, o estado de conservac;ao e limpeza 

das instalac;6es reservadas e utilizadas; 

b) Confirmar, por meio de assinatura em lista de 

verificac;ao, a existencia de todo o equipamento 

e mobiliario constante nos anexos Ill e/ou V, bem 

como o seu estado de conservac;ao e, nos casas 

em que se aplique, o seu estado de limpeza; 

c) Confirmar o cumprimento do disposto no n.Q 9 

do artigo S.Q; 

d) Devoluc;ao das chaves das instalac;6es entregues 

de acordo com as alineas d) do n.Q 3 e a) do n.Q 4 

do artigo 13.Q. 

Artigo 16.Q 

Direitos dos responsaveis pela reserva 

1. Os responsaveis pela reserva das instalac;6es do CEL e 

os participantes nas atividades inerentes a mesma, tem 

direito a utilizar em perfeitas condic;6es as instalac;6es 

reservadas, bem como todo o equipamento e mobiliario 

existente nas mesmas. 

2. Os responsaveis pela reserva das instalac;6es do CEL, 

tem ainda direito a: 

a) Conhecer previamente as instalac;6es e as tarifas 

praticadas; 

b) Exigir a emissao do documento respeitante as 

despesas efectuadas; 

c) Exigir a apresentac;ao do presente regula menta; 

d) Manter inviolavel as instalac;6es reservadas, 

designadamente impedindo a entrada nestas de 

pessoas estranhas as atividades promovidas; 

e) Exigir a apresentac;ao do livro de reclamac;6es 

adequado a atividade promovida . 

Artigo 17.Q 

Deveres e obriga~oes dos responsaveis pela 

reserva/utiliza~ao 

1. Os responsaveis pela reserva/utilizac;ao das instalac;6es 

do CEL, bem como aos participantes envolvidos nas 

atividades desenvolvidas, obrigam-se: 

a) A acatar, no interior do CEL ou nas imediac;6es do 

mesmo, a autoridade dos responsaveis pelo seu 

funcionamento; 

b) A cumprir os preceitos de higiene adoptados no 

CEL, especialmente os referentes aos destines do 

lixo e limpeza das instalac;6es; 

c) A fazer uma racional utilizac;ao da agua e da luz, 

de forma a evitar gastos exagerados ou 

desnecessarios; 

d) A notificar alterac;6es, que por motives 

imprevistos, sejam efectuadas a listagem a que 

se refere a alinea f) do numero 1 do artigo 12.Q. 

e) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer 

situac;ao que corresponda a acontecimentos que 

alterem substancialmente 0 normal 

desenvolvimento da sua atividade . 

2. Nos termos da alinea d) do numero anterior, fica o 

responsavel pela reserva/utilizac;ao obrigado a pronta 

apresentac;ao do registo criminal de novas utilizadores. 

3. Os responsaveis pela reserva/utilizac;ao das instalac;6es 

do CEL, bem como aos participantes envolvidos nas 

atividades desenvolvidas, devem ainda abster-se de: 

a) Praticar quaisquer atos suscetfveis de incomodar 

os demais utilizadores do CEL; 

b) Usar de linguagem, vocabulario e atos que se 

afastem das normas de boa educac;ao e civismo; 

c) Mudar o local e a disposic;ao de todo e qualquer 

mobiliario e equipamento existente e afeto as 

instalac;6es, sem consentimento da Camara 

Municipal; 

d) Afixar qualquer escrita ou desenho, fora dos 

locais destinados a esse fim, sem consentimento 

previa da Camara Municipal; 

e) Fazer ostensivamente propaganda 

politica ou religiosa . 



4. E estritamente proibido comer e beber nas instala~5es 

do ECD e de alojamento. 

Artigo 18.!! 

Responsabilidade dos responsaveis pela 

reserva/utiliza~ao 

1. E da responsabilidade dos responsaveis pela 

reserva/utiliza~ao todo e qualquer acidente de natureza 

pessoal ou material ocorrido nas instala~5es do CEL 

durante a sua utiliza~ao. 

2. Os responsaveis pela reserva/utiliza~ao das instala~5es 

do CEL sao responsaveis pelo pagamento, de acordo com 

o valor de repara~ao/aquisi~ao, de todo e qualquer 

mobiliario e equipamento avariado/danificado. 

3. Os responsaveis pela reserva/utiliza~ao das instala~5es 

do CEL sao ainda responsaveis pela reposi~ao das 

condi~5es das instala~5es, antecedentes a utiliza~ao, caso 

venham a verificar-se danos ou avarias nas mesmas. 

4. Nos termos dos numeros 2 e 3, caso nao seja viavel a 

reposi~ao da situa~ao e estado inicial pelo responsavel 

pela reserva/utiliza~ao das instala~5es do CEL, a Glmara 

Municipal encarregar-se-a dessa mesma reposi~ao 

enviando, posteriormente, notifica~ao ao responsavel 

pela reserva para que proceda ao pagamento do custo 

total da reposi~ao . 

Artigo 19.!! 

Objetos achados e material abandonado 

1. Todos os objetos achados, durante a utiliza~ao das 

instala~5es do CEL ou no decorrer da reuniao referida no 

numero 2 do artigo 14.2, serao entregues ao responsavel 

pela reserva/utiliza~ao. 

2. Terminado o procedimento previsto no artigo 14.2, 

todos os objetos achados serao considerados como 

material abandonado. 

3. Nos termos do numero anterior, todo o material 

abandonado ficara ao dispor da Glmara Municipal. 

Artigo 20.2 

Fiscaliza~ao 

Sem prejuizo das competencias atribuidas por lei a outras 

entidades, a fiscaliza~ao do cumprimento do disposto no 

presente documento compete a Camara Municipal ou 

servi~o competente . 

Artigo 21.!! 

Contraordena~oes 

1. Constitui contraordena~ao a viola~ao do disposto no 

presente documento. 

2. As contraordena~5es previstas no numero anterior sao 

punidas com a coima entre o minimo equivalente a um 

decimo do salario minimo nacional, e o maximo 

equivalente a cinco sa Iarios minimos nacionais. 

3. A moldura abstrata eleva-se para o dobro quando o 

arguido for uma pessoa coletiva, ou quando, sendo uma 

pessoa singular exista reincidencia, no respeito pelos 

limites legais. 

4. A tentativa e a negligencia sao puniveis. 

5. 0 produto das coimas aplicadas constitui receita da 

entidade exploradora . 

Artigo 22.!! 

Processo de contraordena~ao e aplica~ao de coimas 

1. A decisao sobre a instaura~ao do processo de 

contraordena~ao e aplica~ao das coimas e da 

competencia do Presidente da Camara . 

2. 0 produto das coimas, mesmo quando estas sejam 

fixadas em juizo, constitui receita do Municipio. 

Artigo 23.!! 

Responsabilidade solidaria 

Sao considerados solidariamente responsaveis como 

arguidos, nos processes de contraordena~ao instaurados 

por viola~ao das normas do presente Regulamento, 

aquele que e 0 proprietario do animal e 0 seu possuidor, 

ainda que eventual. 

Artigo 24.!! 

Medida da coima 

1. A determina~ao da medida da coima far-se-a em 

fun~ao da gravidade da contraordena~ao, da culpa, da 

situa~ao economica do agente e do beneficia econ6mico 

que este retirou da pratica da contraordena~ao; 

2. Sem prejuizo do disposto no Regime Geral de 

Contraordena~5es e dentro da moldura abstratamente 

aplicavel, referida no artigo 20.2, a coima deve exceder o 

beneficia econ6mico que o agente retirou da pratica da 

contraordena~ao . 



Artigo 25.!! 

San~oes 

1. Sera impedida a permanencia nas instalac;:oes do CEL a 

todo aquele que, depois de advertido, nao observe 0 

disposto no presente regulamento ou demais disposic;:oes 

legais vigentes, sem prejufzo da aplicac;:ao das 

contraordenac;:oes que ao caso couberem . 

2. A Gimara Municipal ou o servic;:o competente podem 

solicitar o auxflio das autoridades policiais para fazer 

cumprir as determinac;:6es impostas nos termos do 

numero anterior. 

Artigo 26.!! 

Casos omissos 

Os casos omissos serao resolvidos pela Glmara Municipal, 

tendo em atenc;:ao os princfpios expresses no presente 

documento e na legislac;:ao em vigor, podendo o 

Presidente da Camara Municipal ou quem este designar, 

estabelecer provisoriamente as regras a adoptar no 

sentido do uso adequado das instalac;:oes, quando tal se 

mostre necessario para assegurar a ordem interna e o 

respeito pelos objectives e princfpios expresses no 

presente regulamento . 

Artigo 27.!! 

Entrada em Vigor 

0 presente regulamento, depois de aprovado pela 

Camara Municipal, entra em vigor no prazo de quinze dias 

seguidos ap6s a sua publicitac;:ao nos termos legais. 



ANEXO I 
TARIFARIO 

UTLIZAc,;:AO DAS INSTALAc,;:OES DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS 

I -CAMPOS DE FERIAS 
Turno de 7 dias sem limpeza Turno de 7 dias com limpeza 

747,ooe 1.242,ooe 

II. PERNOITA (de acordo como numero 2 do artigo 3.!!) 
8,5€/noite/participanteL 

Ill - ATIVIDADES LUDICAS E DE (IN)FORMAc,;:AO 
Semana Fins-de-Semana e Feriados 

Dia 6 Meio Dia 7 Dia6 Meio Dia 7 

Sala de Forma~aoj 60,00€ 30,00€ 90,00€ 45,00€ 

Pavilhao
4 

85,00€ 42,50€ 115,00€ 57,50€ 

Sala Gimnica
4 

50,00€ 25,00€ 80,00€ 40,00€ 

IV- Espa~o Ciencia Divertida
5 

Escolas Visitantes em geral 

Com acompanhamento 30,00€ 60,00€ 

Laborat6rio 7,50€ 25,00€ 

Notas 
Valores isentos de IVA ou com IVA incluido a taxa legal em vigor 
1 

Valor minimo. Acresce 3,45€/dia/crian~a acima dos 30 participantes (valor com IVA) 
lnclui acesso e utiliza~ao de: 

a) Sala de entrada/recep~ao, para atendimento e informa~oes ; 

b) Gabinete do coordenador; 
c) Gabinete medico; 

d) Sala de reunioes; 
e) Zona de alimenta~ao ; 

f) lnstala~oes sanitarias para participantes, divididas por sexos; 
g) lnstala~oes sanitarias para pessoal; 
h) Quartos para utentes, divididos por sexos; 
i) Quartos para monitores; 
j) Sala de arrumos; 
k) Sala de arquivo; 
I) Pavilhao; 
m) Sala gimnica; 
n) Salas de apoio; 
o) Espa~o exterior. 

2 
Minimo: 20 participantes; Maximo: 30 participantes 

lnclui acesso e utiliza~ao de: 
a) Gabinete medico; 
b) Zona de a limenta~ao; 
c) lnstala~oes sanitarias para participantes, divididas por sexos; 
d) lnstala~oes sanitarias para pessoal ; 
e) Quartos para utentes, divididos por sexos; 

f) Quartos para monitores; 
g) Sala de arrumos; 
h) Espa~o exterior. 

3 
lnclui sala de recep~ao/informa ~ao e acesso a instala~oes sanitarias 

4 
lnclui acesso a balnearios 

5 
Grupo ate 30 participantes (lnclui acesso a instala~oes sanitarias) 

6 
Periodo de 7 horas (no aluguer do pavilhao acresce 10,00€ por hora extra de utiliza~ao) 

7 
Periodo de 3,5horas 


