
TERRA RICA DA HUMAN! DADE 

EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
-- FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 20 de janeiro 

de 2014, aprovou o Regulamento Municipal de Utiliza((ao e Cedencia de 

Audit6rios Municipais, anexo ao presente edital como sua parte integrante. _ 

__ Mais torna publico que o regulamento em questao entrara em vigor a 21 

de fevereiro de 2014. -----------------

--- Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo. _____________ _ 

___ Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 4 de fevereiro de 2014. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

~\.-
Eng. 0 Victor Mendes 
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CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

REGULAMENTO DE UTILIZACAO E CEDENCIA 
DE AUDITORIOS MUNICIPAlS 

Nota Justificativa 
Os audit6rios municipais constituem espagos privilegiados de promogao e difusao de 

actividades culturais essenciais para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso de uma 
sociedade que nao s6 nao dispensa a pratica cultural, como a reconhece como uma condigao 
elementar da educagao e vivencia social do cidadao. 

Para que se verifique uma correcta e racional utilizagao do seu espago e importante a 
existencia de um conjunto de regras e principios a que deve obedecer essa utilizagao, que 
devem ser regularmente actualizados em fungao das necessidades de cada momento. 

Na cedencia dos Audit6rios Municipais tem o Municipio utilizado como criterio principal 
para atribuigao daquele espago, o conhecimento previo da entidade que pretende realizar a 
actividade, bem como a finalidade a que se destin a. 

Partindo destas premissas e elaborado, ao abrigo de competencia regulamentar propria 
pre vista no artigo 241° da Constituigao, conjugado com alinea k) do n° 1 do artigo 33° da Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, o Regulamento de Utilizagao e Cedencia dos Audit6rios 
Municipais. 

Artigo 1° 
DISPOSICCES GERAIS 

1- 0 presente regulamento visa estabelecer as condigoes gerais de utilizagao e cedencia dos 
seguintes Audit6rios Municipais: 

a) Audit6rio Municipal sediado no edificio que integra os Pagos do Concelho; 
b) Audit6rio Municipal Rio Lima sediado no Centro Comercial Rio Lima; 
c) Audit6rio Municipal sediado no Edificio da Biblioteca Municipal; 
d) Audit6rio Municipal do Centro de lnterpretagao Ambiental da Area Protegida. 

2- 0 Audit6rio destina-se a realizagao de espectaculos, congresses, conferencias, seminaries e 
demais eventos socioculturais, artisticos, tecnico-cientificos ou outros, desde que se adequem as 
instalagoes e nao sejam incompatfveis com a utilizagao de um bem publico. 
3- A cedencia do Audit6rio esta condicionada pelos objectives determinados pela Camara 
Municipal na observancia e aplicagao das regras exigidas a boa conservagao dos equipamentos 
e espagos, a imagem publica do servigo autarquico e do respeito pelas normas publicas de 
civismo. 

----------------------------------Art~~~--------------------------~~ 

CEDENCIA E UTILIZACAO 
1- A utilizagao do Audit6rio carece de previa autorizagao da Camara Municipal. 
2- Os pedidos de utilizagao do Audit6rio deverao ser dirigidos, por escrito, ao Presidente da 
Camara Municipal. 
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3- Os pedidos de utilizagao do Audit6rio deverao ser formulados com uma antecedencia minima 
de 20 dias seguidos em relagao a data do evento. 
4- 0 prego a pagar pela cedencia devera ser liquidado ap6s o ato de deferimento do pedido ate 
cinco dias antes da realizagao do evento. 
5- Pedidos formulados fora deste prazo poderao ser considerados em fungao da disponibilidade 
do espago, dos recursos humanos e tecnicos necessarios a realizagao do evento. 
6- Do pedido deverao constar: 
a) ldentificagao da entidade promotora do evento; 
b) ldentificagao do responsavel pela acgao; 
c) lndicagao do tim a que se destina a utilizagao; 
d) lndicagao das datas e horarios de utilizagao; 
e) lndicagao das datas e horarios necessarios a utilizagao do espago para ensaios, montagem I 
desmontagem de equipamentos; 
D lndicagao de eventuais elementos decorativos, mobiliario, equipamentos, meios e esquemas 

· tecnicos que se pretend am afectar ao evento; 
7- Eventuais indicagoes prestadas in loco ou par via telef6nica, acerca da disponibilidade de 
datas para a utilizagao do Audit6rio, nao constituirao, par si s6, uma garantia da respectiva 
reserva. 
8- 86 com a notificagao da autorizagao de utilizagao prevista no numero um, ficara oficializada a 
reserva do Audit6rio. 

Artigo 3° 
CRITERIOS E PRIORIDADES 

1- A Camara Municipal reserva-se o direito de prioridade sabre a marcagao de utilizagao do 
Audit6rio, para realizagao de actividades pr6prias ou par si apoiadas. 
2- Em caso de interesse entre entidades, verificando-se pedidos simultaneos para datas 
coincidentes, cabera ao Presidente da Camara ou ao Vereador com competencias delegadas 
propor a Camara a decisao, a qual devera ponderar de acordo com o interesse publico das 
iniciativas propostas. 
3- Nao se verificando aquele factor de ponderagao, que habilite mais uma entidade em relagao 
as restantes, sera dada preferencia a entidade sediada no concelho de Ponte de Lima e, par 
ultimo, utilizar-se-a o criteria do pedido formulado em primeiro Iugar. 
4 - Para OS Partidos Politicos ou Grupos de Cidadaos lndependentes de ambito politico podera 
ser autorizada a cedencia do audit6rio no maximo de duas vezes par ana. 

Artigo 4° 
IMPEDIMENTOS 

0 Audit6rio nao podera ser cedido para as seguintes realizagoes: 
a) lniciativas que, pelas suas caracteristicas, possam colocar em perigo a seguranga do espago, 
dos seus equipamentos e do publico; 
b) lniciativas que apelem ao desrespeito dos valores constitucionais, nomeadamente no ambito 
dos direitos, liberdades e garantias dos cidadaos. 
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Artigo 5° 
PAGAMENTOS 

1- Os pre9os das cedencias constam do regulamento a aprovar pela Camara. 
2- Em fun9ao do interesse cultural do acontecimento, ou quando se trate de atividades merit6rias 
e sem fins lucrativos, pode a Camara Municipal reduzir ou isentar o valor do Pre9o. 

Artigo 6° 
RESPONSABILIADES DOS UTILIZADORES 

1- As entidades utilizadoras do Audit6rio obrigam-se a nao ultrapassar a lotagao estipulada, com 
vista a salvaguarda da seguranga de pessoas e bens e ao cumprimento da legislagao em vigor. 
2- E da inteira responsabilidade da entidade a qual foi cedido o audit6rio assegurar os meios 
necessaries a seguranga de equipamentos e de pessoas, incluindo da assistencia. 

3- A incorreta utilizagao do audit6rio fara incorrer em responsabilidade civil a entidade a qual 
estiver cedida a utiliza9ao do mesmo, nos termos previstos no C6digo Civil. 

4- Qualquer dano ou furto verificado nos equipamentos e da inteira responsabilidade da entidade 
a quem se encontra cedido o audit6rio, devendo proceder de imediato a reparagao dos danos ou 
as substituigoes necessarias. 

5- A Camara Municipal de Ponte de Lima, nao se responsabiliza por qualquer dano, furto ou 
desaparecimento, bern como do material deixado no espa9o do audit6rio que seja propriedade 
da entidade a quem o mesmo se encontra cedido. 

6- As entidades as quais e cedido o audit6rio deverao contratar seguros de responsabilidade civil 
para os utilizadores do espa9o durante o periodo da cedencia. 

Artigo 7° 
INTERDICCES 

Nas instalar;oes do Audit6rio nao e permitido: 
a) Transportar bebidas alco61icas, recipientes de vidro ou alimentos para o interior do Audit6rio, 
assim como objectos que pela sua configurar;ao possam danificar o equipamento ou as 
instalar;oes ou ainda por em causa a seguran9a de pessoas e bens; 
b) Fumar e utilizar telem6veis no interior do Audit6rio; 
c) A entrada de animais, exceto caes-guia a acompanhar os invisuais; 
d) Perfurar, pregar, colar, alterar seja o que for nas paredes, palco, camarins ou realizar 
quaisquer outras alterar;oes sobre estruturas das instalar;oes cedidas, sem previa 
consentimento, por escrito, do Municipio de Ponte de Lima; 
e) Qualquer comportamento que afecte o normal decurso de urn evento, o seu usufruto pela 
assistencia ou que viole a integridade de pessoas e bens. 

Artigo 8° 
SUPERVISAO 
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1- Os funcionarios da Camara Municipal responsaveis pelo Audit6rio, deverao presenciar a 
instala~ao de equipamentos necessarios aos eventos, supervisionar, orientar e fiscalizar a 
correcta e segura instala~ao desses equipamentos, a utiliza~ao dos espa~os necessarios aos 
eventos e os servi~os de apoio aos mesmos, desde que nao perturbem o normal 
desenvolvimento das actividades em curso. 
2- Os servi~os e pessoal responsaveis pela manuten~ao do Audit6rio, deverao emitir as 
instru~oes necessarias a manuten~ao da ordem, da seguran~a e higiene das instala~oes sempre 
que se verifique o desrespeito das obriga~oes referidas no numero anterior. 
3- A verifica~ao de qualquer conduta que, singular ou colectivamente praticada, seja susceptive! 
de afectar ou perturbar o normal funcionamento dos servi~os, o acesso aos espa9os, de 
desrespeitar a tranquilidade publica, ou de utilizar os espa~os para praticas ilicitas, desonestas 
ou diversas das solicitadas e concedidas, dara ao Municipio de Ponte de Lima o direito de 
exercer ordem de expulsao das instala96es ou de revogar a autoriza9ao de utiliza9ao do 
Audit6rio (e, neste caso, a suspender o evento previsto ou em curso). 

Artigo 9° 
DIVULGACAO DE EVENTOS 

A afixa9ao e exposi~ao, no hall e espa~os anexos ao Audit6rio, de cartazes ou outros materiais 
publicitarios ou de divulga~ao pertencentes as entidades utilizadoras carece de autoriza9ao 
previa e esta condicionada ao espa9o que para o efeito for indicado em fun9ao da organiza9ao 
do mesmo, seguran9a e livre circula~ao de pessoas. 

Artigo 10° 
OMISSQES 

Os casas omissos e as duvidas surgidas na aplica~ao do presente Regulamento serao 
resolvidos pela Camara Municipal. 

Artigo 11° 
Entrada em Vigor 

0 presente regulamento entra em vigor 15 dias seguidos ap6s a sua publica9ao nos termos 
legais. 

Aprovado pela Camara Municipal na reuniao de 20 de janeiro de 2014 

Ponte de Lima, 4 de Fevereiro de 2014, 
0 Presidente da Camara Municipal, 

-------------~~J~,¥~~~~~ ~ =----Victor Mendes, Eng. 0 
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