
Proposta de Regulamento de Utilização e de Cedência do 
Centro Cultural de Vila Nova da Baronia 

Nota Justificativa 

Artigo 1° 

Âmbito 

1- O presente Regulamento destina-se a assegurar uma eficaz utilização e 
cedência do Centro Cultural de Vila Nova da Baronia 

2- A utilização e cedência do Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, 
enquanto equipamento da Câmara Municipal de Alvito, fica sujeito ao 
disposto no presente Regulamento e às disposições complementares que a 
autarquia venha a estabelecer 

3- A supervisão deste equipamento será da responsabilidade do Presidente da 
Câmara ou do Vereador do Pelouro da Cultura 

Artigo 2° 
Gestão 

1- A Câmara Municipal de Alvito é responsável pelo normal funcionamento 
do Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, nomeadamente no que se 
refere ao mobiliário e outro tipo de equipamento, água, luz, limpeza e 
estado de conservação do imóvel 

2- Os serviços do Centro Cultural de Vila Nova da Baronia serão, 
assegurados por funcionários da Câmara Municipal. 

Artigo 3° 
Actividades 

1- No Centro Cultural de Vila Nova da Baronia poder – se – ao realizar 
actividades culturais, desportivas e recreativas, tanto da iniciativa da 
autarquia, como de outras instituições de interesse público do concelho, ou 
fora dele, bem como de particulares. 

 

 

Artigo 4°  



Condições de cedência 

1- O Centro Cultural de Vila Nova da Baronia poderá ser cedido para a 
realização de actividades que não sejam da iniciativa do município, e 
consideram-se, por ordem decrescente, as seguintes prioridades de 
cedência: 

a) Estabelecimentos de ensino pré – primário, 1°, 2° e 3° cicios do 
Ensino Básico/ Escola Básica Integrada do Concelho de Alvito; 

b) Associações e colectividades sem fins lucrativos, sediadas no 
Concelho; 

c) Outras entidades sediadas no concelho; 
d) Entidades sediadas fora do Concelho; 
e) Particulares 

2- A cedência do Centro Cultural de Vila Nova da Baronia far-se-á 
mediante as seguintes condições: 

a) Gratuitamente para Estabelecimentos de ensino sediados no 
Concelho; 

b) Gratuitamente para Associações/ colectividades sem fins 
lucrativos, sediadas no concelho; 

c) Mediante o pagamento de € 250,00, por cada cedência, para 
Entidades privadas com fins lucrativos, bem como particulares, de 
forma a custear despesas de manutenção: 

3- A Câmara Municipal poderá, actualizar anualmente, caso considere 
conveniente, o quantitativo a pagar peias Entidades privadas com fins 
lucrativos e pêlos particulares. 

4- A Câmara Municipal poderá isentar do pagamento as entidades, bem 
como os particulares, quando razões especiais o justifiquem. 

5- A cedência abrange o equipamento existente, que seja propriedade do 
município. 

6- Os pedidos de cedência do Centro Cultural serão feitos por escrito e ~ devem 
dar entrada na Câmara Municipal com, pelo menos, dez dias de antecedência 
da data pretendida para a sua utilização. 

 

7- Os pedidos de cedência deverão conter: 
a) Identificação do responsável; 
b) Morada; 
c) Telefone; 
d) N° Bilhete de Identidade e nº de Contribuinte; 
e) Dia(s) de utilização;   
Objectivo da cedência 



8- Em caso de desistência, as entidades requisitantes deverão informar a 
Câmara Municipal até à ante véspera do dia da utilização. 

9- Em casos excepcionais poderão ser considerados pedidos que não 
respeitem o prazo referido no n°1, do presente artigo. 

Artigo 5° 
Responsabilidades 

1- A entidade utilizadora é responsável": 
a) Pela manutenção da ordem durante o período da sua utilização; 
b) Pela reparação de danos causados, quer nas instalações, quer 

nos equipamentos, desde que não resultem da normal utilização 
dos mesmos. 

2- A Câmara Municipal de Alvito declina qualquer responsabilidade em 
acidentes pessoais que ocorram durante a utilização das instalações. 

Artigo 6°  

Requisição da autoridade Policial 

Sempre que o espectáculo obrigue, ou o Presidente da Câmara entenda, é da 
responsabilidade da entidade utilizadora a requisição da autoridade \ policial. 

Artigo7º 

Disposições finais 

1- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Câmara 
Municipal. 

2- O presente regulamento, que substitui o anterior, entra em vigor 15 dias 
após a sua publicação 

 

 


