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Projeto de Regulamento 

Utilização e cedência da Sala Polivalente,  

do Jardim e dos Átrios da  

Biblioteca Municipal de Loulé 

 

Nota justificativa 

As Bibliotecas Municipais constituem espaços privilegiados de promoção e 

difusão de atividades culturais, essenciais para o desenvolvimento equilibrado 

e harmonioso de uma sociedade que não só não dispensa a prática cultural, 

como a reconhece como uma condição elementar da educação e vivência 

social do cidadão.  

Para que se verifique uma correta e racional utilização da Sala Polivalente, do 

Jardim e dos Átrios da Biblioteca Municipal de Loulé (BMLLE) é importante a 

existência de um conjunto de regras e princípios a que deve obedecer essa 

utilização, que devem ser regularmente atualizados, em função das 

necessidades de cada momento.  

As taxas previstas para a disponibilização dos espaços foram ponderadas a 

partir dos custos inerentes ao consumo energético, custos com pessoal e 

conservação dos materiais. 

 

Artigo 1º 

Disposições gerais 
 

1. Este Regulamento pretende estabelecer as condições gerais de utilização 

e de cedência da Sala Polivalente do Jardim e dos Átrios da Biblioteca 

Municipal de Loulé, adiante designada por espaços. 

2. A Sala Polivalente, o Jardim e os Átrios são espaços integrantes da BMLLE, 

que têm como principal missão a apoio a atividades da Biblioteca nos 

vários domínios da cultura. 
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3. Os espaços da BMLLE destinam-se a ser utilizados nos seguintes tipos de 

eventos: 

a) Atividades de promoção do livro e da leitura; 

b) Atividades culturais promovidas pela Autarquia; 

c) Atividades culturais promovidas por entidades sem fins lucrativos 

domiciliadas no município; 

d) Outras atividades desde que superiormente autorizadas.  

 

Artigo 2º 

Cedência e Utilização 
 

1. A utilização dos espaços por entidades externas à Autarquia, carece de 

prévia autorização nos seguintes termos: 

a)- do Diretor de Departamento depois de ouvido o Chefe de Divisão, 

para as entidades promotoras das atividades referidas nas alíneas a), b) 

e c) do n.º3 do artigo 1.º; 

b)- do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com 

competências delegadas, para as entidades promotoras de atividades 

referidas na alínea d) n.º3 do artigo 1.º. 

2. Os pedidos de utilização deverão ser dirigidos, por escrito, ao Presidente 

da Câmara Municipal. 

3. Os pedidos de utilização dos espaços deverão ser formulados com uma 

antecedência mínima de 30 dias úteis em relação à data do evento. 

4. Do pedido deverão constar: 

a) Identificação da entidade promotora do evento; 

b) Identificação do responsável pela ação; 

c) Indicação do fim a que se destina a utilização; 

d) Indicação das datas e horários necessários à utilização do espaço 

para ensaios, montagem e desmontagem de materiais e 

equipamentos; 

e) Indicação de eventuais elementos decorativos, mobiliário, 

equipamentos, meios e esquemas técnicos que se pretendam afetar 

ao evento (da responsabilidade da entidade promotora); 
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f) Indicação da necessidade de utilização de camarim; 

g) Indicação de materiais logísticos necessários (número de cadeiras 

nos espaços, número de cavaletes, número de vitrinas, ou outros); 

h) Indicação da necessidade de utilização de computador, projetor e 

número de microfones). 

5. Eventuais informações prestadas in loco ou por via telefónica, acerca da 

disponibilidade de datas para utilização dos espaços, não constituirão por 

si só uma garantia de reserva. 

6. A cedência dos espaços não pode ter fins lucrativos, à exceção de 

lançamentos de livros. 

7. A cedência dos espaços a entidades promotoras de atividades, nos termos 

da alínea d) do n.º3 do artigo 1.º, com remissão para o n.º1 do artigo 2.º, 

fica condicionada ao pagamento estipulado na tabela anexa ao presente 

Regulamento (anexo I). 

8. Apenas com a notificação da autorização de utilização prevista no número 

um deste artigo, e respetivo pagamento, ficará oficializada a reserva dos 

espaços. 

9. Não há lugar a cedência dos espaços quando a entidade requerente tem 

situações de irregularidades com a BMLLE, como é o caso de 

documentação emprestada em atraso, ou outras. 

 

 

Artigo 3º 

Critérios e Prioridades 
 

1. A Câmara Municipal de Loulé (CML) reserva-se o direito de prioridade 

sobre a marcação de utilização dos espaços para realização de atividades 

próprias ou por si apoiadas. 

2. Em caso de concorrência entre entidades, verificando-se pedidos 

simultâneos para datas coincidentes, caberá ao Presidente da Câmara ou 

ao Vereador com competências delegadas decidir, ponderando o interesse 

público das iniciativas propostas. 
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Artigo 4º 

Isenções 
 

1- As entidades que pretendam desenvolver as atividades que se enquadram 

no âmbito das alíneas a) e c) do n.º3 do artigo 1.º, beneficiam da isenção 

total de pagamento. 

2- Poderão beneficiar de isenção total ou parcial de pagamento, por 

deliberação de Câmara, as entidades que promovam atividades enquadradas 

no âmbito da alínea d) n.º3 do artigo 1.º, que se considerem de manifesto 

interesse concelhio, nos termos do nº 3 do artigo 21º do Regulamento e Tabela 

de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé. 

3- Caso se concretize a isenção total prevista no n.º anterior, fica assim 

derrogado o estabelecido no n.º 7 do artigo 2.º. 

 

Artigo 5º 

Obrigação dos utilizadores 
 

1. As entidades utilizadoras dos espaços obrigam-se a não ultrapassar a 

lotação permitida para lugares sentados. 

2. São da responsabilidade das entidades utilizadoras dos espaços quaisquer 

danos, furto ou desaparecimento de bem ou material deixado nos espaços 

que lhes tenham sido cedidos para a realização do evento. 

3. As despesas com a reparação ou reposição de equipamentos danificados, 

furtados ou desaparecidos serão imputados às entidades responsáveis pela 

organização. 

4. São da responsabilidade da entidade utilizadora as despesas com arranjos 

florais ou outras decorações, os quais deverão ser retirados pelas mesmas 

entidades logo após o término das atividades. 

5. As entidades utilizadoras dos espaços são responsáveis por quaisquer 

infrações à legislação em vigor sobre espetáculos e realização de eventos 

públicos. 
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6. É da responsabilidade dos utilizadores o pagamento de todas as verbas 

relativas a adicionais, pelos direitos de terceiros, como os Direitos de 

Autor e outros fixados na lei. 

7. Quando a atividade se encontre relacionada com apresentação de livro, 

deverão os utilizadores oferecer à BMLLE dois exemplares do livro em 

questão. 

 

 

Artigo 6º 

Interdições 
 

Nos espaços da BMLLE não é permitido: 

1. Alterar estruturalmente os espaços, nem é permitido perfurar, pregar, 

colar, alterar seja o que for nas paredes, estrado ou camarim, sem prévio 

consentimento por escrito, do Município. 

2. Qualquer comportamento que afete o normal decurso de um evento, o seu 

usufruto pela assistência ou que viole a integridade de pessoas e bens. 

 

Artigo 7º 

Supervisão 
 

1. Os funcionários da BMLLE deverão presenciar a instalação de 

equipamentos necessários aos eventos, supervisionar, orientar e fiscalizar 

a correta e segura instalação desses equipamentos, a utilização dos 

espaços necessários aos eventos e os serviços de apoio aos mesmos, desde 

que não perturbem o normal desenvolvimento das atividades em curso. 

2. Os funcionários da BMLLE deverão transmitir as instruções necessárias à 

manutenção da ordem, da segurança e higiene das instalações sempre que 

se verifique o desrespeito das obrigações referidas no número anterior. 

3. A verificação de qualquer conduta que, singular ou coletivamente 

praticada, seja suscetível de afetar ou perturbar o normal funcionamento 

dos serviços, o acesso aos espaços, de desrespeitar a tranquilidade 

pública, ou de utilizar os espaços para práticas ilícitas, desonestas ou 
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diversas das solicitadas e concedidas, dará ao Município o direito de 

exercer ordem de expulsão das instalações ou de revogar a autorização de 

utilização do espaço (e, neste caso, a suspender o evento previsto ou em 

curso). 

4. A verificação de condutas indicadas no número anterior ou das indicadas 

nos números 1 e 2 do artigo 6º, impossibilita a cedência dos espaços à 

referida entidade, por um período não inferior a 5 anos, sem prejuízo de 

recurso às competentes instâncias judiciais civis e/ou criminais. 

 

 

Artigo 8º 

Divulgação de atividades 
 

1. Na divulgação de actividades promovidas pelas entidades, a quem foi 

cedido gratuitamente os espaços, a Câmara Municipal de Loulé deverá 

aparecer como entidade apoiante e/ou organizadora. 

2. Em caso de divulgação impressa deverão ser colocados no suporte de 

papel os logótipos da Município de Loulé e da BMLLE, de acordo com as 

normas gráficas de utilização dos logotipos.  

 

 

Artigo 9º 

Aceitação do Regulamento 
 

1. A utilização dos espaços cedidos pressupõe o conhecimento e aceitação do 

presente Regulamento. 

2. O presente Regulamento será divulgado no sítio web CML e estará 

disponível para consulta nas instalações da BMLLE. 

 

 

Artigo 10º 

Entrada em vigor 
 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua 

publicação. 
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Artigo 11º 

Omissões 
 

Os casos omissões e as dúvidas de interpretação e /ou funcionamento serão 

resolvidas, em primeira instância, pelo dirigente da unidade orgânica 

responsável pela BMLLE e, em segunda instância, pelo Presidente da Câmara 

ou Vereador com competências delegadas. 
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Tabela de Tarifas de Utilização e Cedência da Sala Polivalente, do Jardim e 

dos Átrios da Biblioteca Municipal de Loulé 

 

Horário normal de 

funcionamento 

Após as 19h00, nos dias 

úteis 

Domingos e feriados 

1ª hora – 50,00€ 

Restantes horas – 25,00€ 

1ª hora – 100,00€ 

Restantes horas – 50,00€ 

1ª hora – 150,00€ 

Restantes horas – 100,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


