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Regulamento de Cedência de Material para Festividades1   

Art.º 1.º 
Objecto do Regulamento  

A cedência de material para festividades rege-se pelas normas do presente regulamento ao 
abrigo dos artigos 2.º da alínea a) e h), 39.º n.º2 e 51.º n.º1 alínea h) e i), n.º3 alínea a) do 
Dec.-Lei n.º100/84 de 29 de março na sua redacção em vigor.   

Art.º 2.º 
Prioridade de cedências  

O material - sem prejuízo das actividades próprias da Câmara Municipal - será cedido 
prioritariamente às seguintes entidades:  

1.º - Escolas primárias; 
2.º - Escolas preparatórias e secundárias; 
3.º - Instituições de beneficência; 
4.º - Colectividades com iniciativas organizadas em conjunto com a Câmara Municipal; 
5.º - Colectividades com iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal; 
6.º - Colectividades com iniciativas próprias; 
7.º - Outras entidades públicas; 
8.º - Entidades privadas.   

Art.º 3.º 
Anulação de uma cedência já aprovada  

A cedência do material poderá ser anulada até uma semana antes da data de utilização, ao 
abrigo das citadas disposições da Lei das competências das Autarquias Locais, em caso de 
necessidade urgente da sua utilização pelos serviços municipais, que, do facto, darão 
conhecimento aos interessados.       

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação camarária de 03/10/95, sancionada pela Assembleia Municipal, em sua sessão de 
15/12/95, com alterações.  

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



Regulamento de Cedência de Material para Festividades - Câmara Municipal de Setúbal   3

3

  
Art.º 4.º 

Requisitos para a cedência  

1. Os pedidos de material deverão dar entrada na Câmara Municipal com uma antecedência 
mínima de quinze dias úteis antes da data em que se pretende utilizar o material. Podem ser 
enviados por via postal para: Câmara Municipal de Setúbal, Praça de Bocage, 2900 Setúbal 
ou entregues em mão na Secção de Expediente Geral da C.M.S.  

1.1 Ressalva-se do prazo indicado em 1., situações de urgência devidamente 
fundamentadas.  

1.2. Do pedido deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 
a) Identificação da entidade que se responsabiliza (nome, morada e contacto), bem 
como a identificação do responsável ou seu representante; 
b) Local de montagem; 
c) Dia e hora em que se podem efectuar as operações de montagem e desmontagem; 
d) Material necessário e período de cedência;  

2. Aquando da realização de festividades na via pública (concertos, bailes, etc), o pedido de 
material referido no ponto 1. deste artigo, deverá incluir cópia da autorização concedida 
pelo Governo Civil. 

2. 1. O não cumprimento da norma referida em 2. impossibilita a cedência do 
material.   

Art.º 5.º 
Pedidos do mesmo material para a mesma data  

Em caso de mais que um pedido para a mesma data, será tomado em consideração a ordem 
de entrada dos pedidos na Câmara Municipal, sem prejuizo do disposto no artigo 2.º.   

Art.º 6.º 
Responsabilidade  

1. Durante o período de cedência do material, incumbe à entidade a quem ele foi cedido a 
garantia da sua manutenção nas devidas condições de conservação.  

1. 1. Os responsáveis pelos pedidos de material responderão pelos prejuizos que se 
verifiquem durante o período de cedência e que não sejam imputados ao pessoal do 
Município.  

2. Todo o material cedido será sempre montado e manuseado pelo pessoal da Câmara 
Municipal destacado para esse efeito.   
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Art.º 7.º 

Aplicação do Regulamento  

1. As dúvidas suscitadas pela aplicação do presente Regulamento serão resolvidas por 
deliberação da Câmara Municipal.  

2. O presente Regulamento anula anteriores disposições sobre a matéria.  


