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Regulamento de Cedência da Sala Polivalente

 
da Biblioteca Municipal de Setúbal1

     

ARTIGO PRIMEIRO  

A Biblioteca Pública Municipal de Setúbal é, de acordo com o seu Regulamento, “um serviço 
público da Câmara Municipal de Setúbal constituído por instalações e recursos humanos e 
de informação”, e “tem como fins a satisfação das necessidades dos munícipes em 
informação, educação, cultura e lazer”.   

ARTIGO SEGUNDO  

A Sala Polivalente da Biblioteca Pública Municipal de Setúbal concorre para estes fins, e 
destina-se prioritariamente às acções de animação cultural desenvolvidas pela Biblioteca ou 
outros Serviços da Câmara Municipal de Setúbal, bem assim como às realizadas por entidades 
ou organismos culturais ou educativos da comunidade. Assim sendo, a Sala Polivalente da 
Biblioteca Pública Municipal de Setúbal pode ser cedida a outras entidades públicas ou 
privadas, nas condições previstas no presente Regulamento, ao abrigo dos Artigos 2.º da 
alínea a) e h), 39.º Art.º n.º2 e 51.º n.º1 da alínea h) e i), n.º3 alínea a) do Decreto-Lei n.º  
100/84 de 29 de Março na sua redacção em vigor.   

ARTIGO TERCEIRO 
(Condições de cedência)  

1. A Câmara Municipal de Setúbal ao abrigo das citadas disposições da lei das competências 
das autarquias locais, cede a Sala Polivalente da Biblioteca Pública Municipal de Setúbal a 
entidades públicas ou privadas mediante o pagamento das taxas previstas na Tabela de 
Aluguer constante do Anexo a este Regulamento.  

2. Sempre que assim o entender, pode a Câmara Municipal de Setúbal isentar total ou 
parcialmente a entidade cessionária das taxas previstas, traduzindo-se esta isenção no apoio às 
iniciativas que será valorizado de acordo com as tabelas.   

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação camarária, em 31/05/94, sancionada pela Assembleia Municipal em sua sessão de 
30/06/94.  

Rectificado por deliberação da Câmara Municipal de 30/04/96, sancionada pela Assembleia Municipal em 
10/05/96. 
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ARTIGO QUARTO 

(Formalização do pedido)  

Qualquer entidade que pretenda utilizar a Sala Polivalente da Biblioteca Pública Municipal de 
Setúbal deverá formalizar pedido por escrito, dirigido ao Presidente da Câmara, com a 
antecedência mínima de 15 dias em relação à data do acto, sendo o despacho obrigatório até 
ao 7.º dia anterior à data prevista para início do acto.   

ARTIGO QUINTO 
(Prioridades)  

Compete aos Serviços Culturais ajuizar as prioridades dos candidatos no caso de coincidência 
das realizações dos actos programados, sendo único critério de selecção a maior proximidade 
da realização programada com os fins culturais promovidos pela Autarquia ou de interesse 
para o Concelho. Em caso de dificuldades na selecção, o critério será a data de entrada dos 
pedidos prevalecendo o que deu entrada em primeiro lugar.   

ARTIGO SEXTO 
(Responsabilidades do cessionário)  

Durante o período em que a Sala Polivalente da Biblioteca Pública Municipal de Setúbal é 
colocada à disposição do cessionário, são da responsabilidade deste o policiamento, a 
segurança e eventual destruição do património municipal posto à sua disposição.   

ARTIGO SÉTIMO 
(Taxa de utilização)  

Uma vez deferido o pedido pelo presidente ou pelo respectivo vereador, e sempre que haja 
lugar ao pagamento da taxa, esta deverá ser liquidada no prazo de vinte e quatro horas após a 
notificação do deferimento.   

ARTIGO OITAVO 
(Montante das taxas)  

Caso a utilização da Sala seja sujeita a pagamento de taxa, a mesma será aplicada de acordo 
com a tabela anexa a este Regulamento.   

ARTIGO NONO 
(Local de Pagamento)  

As taxas são pagas na Tesouraria da Câmara Municipal de Setúbal, mediante guias passadas 
nos serviços competentes.  
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ARTIGO DÉCIMO  

Este Regulamento será revisto quando a prática o aconselhar.   

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO  

O presente Regulamento, uma vez aprovado pelos órgãos municipais competentes entrará em 
vigor no dia seguinte à sua publicação em Edital.                                       
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Anexo  

Tabela de Aluguer  

1. CATEGORIAS DE UTILIZADORES  

1. 1. CATEGORIA A 
- Actividades organizadas pela Biblioteca Pública Municipal de Setúbal 
- Actividades organizadas por serviços da Câmara Municipal de Setúbal, 
genericamente relacionados com a comunidade, educação, cultura, ou artes  
- Reuniões sindicais dos trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal  

1.2. CATEGORIA B 
- Actividades organizadas por indivíduos ou entidades exteriores à Câmara Municipal 
de Setúbal, genericamente relacionados com a comunidade, educação, cultura, ou artes 
- Aulas com fins lucrativos 
- Encontros de carácter político 
- Reuniões sindicais, excepto as realizadas por trabalhadores da Câmara Municipal de 
Setúbal 
- Encontros de todas as outras organizações  

1.3. CATEGORIA C 
- Qualquer encontro ou acontecimento (não organizado pela Câmara Municipal de 
Setúbal), desde que seja cobrada uma taxa de admissão, seja para recolha de fundos ou 
lucros. 
- Actividades de carácter comercial ou de negócios  

2. TAXAS DE UTILIZAÇÃO  

2.1. CATEGORIA A: Isento de pagamento  
2.2. CATEGORIA B: €19,95 / 4 000$00 
2.3. CATEGORIA C: €59,86 / 12 000$00  

NOTAS: 
2.4. As taxas são por uma sessão (manhã, tarde ou noite), até 4 horas 
2.5. As taxas duplicam Sábado à noite ou Domingo 
2.6. As actividades englobadas nas Categorias B e C, quando fora do horário de 
abertura da Biblioteca, têm custos adicionais de limpeza, manutenção e vigilância, que 
se traduzirão numa taxa acrescentada de €7,48 / 1 500$00 por hora 
2.7. As taxas estão sujeitas a IVA, à taxa legal em vigor. 


