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Preâmbulo 

A criação do Centro de Artes e Ofícios cumpre um conjunto de objetivos de enorme relevo para o 

concelho de São Brás de Alportel, nomeadamente, recupera e valoriza um dos elementos mais 

importantes do património edificado da vila – o antigo Palácio Episcopal, cuja história remonta ao 

final do séc. XVI, contribui decisivamente para revitalizar o Centro Histórico, cabe-lhe um papel 

determinante no desenvolvimento turístico do município, uma vez que se localiza no coração do 

burgo antigo da vila, promove o conhecimento e a preservação das artes e ofícios tradicionais, 

importante legado do passado, aproxima as diferentes gerações e promove a inclusão social, dando 

espaço aos mais velhos para ensinarem aos mais novos os seus saberes. 

A sua importância merece por isso acompanhada de normas de funcionamento e utilização que 

permitam agilizar e promover um melhor atendimento e usufruto das suas instalações.  

Assim, no uso das atribuições e das competências que lhe estão cometidas pelo artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, pela alínea K) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro, a Câmara Municipal de são Brás de Alportel por deliberação tomada em reunião 

de Câmara, datada de 27 de janeiro de 2015, aprova as presentes normas de funcionamento e 

utilização do Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel, o qual se rege pelas seguintes 

normas:  

Artigo 1.º 

Âmbito 

1. As presentes normas são aplicáveis ao funcionamento e a todos os utilizadores do Centro de 

Artes e Ofícios (CAO) de São Brás de Alportel. 

2. A realização de toda e qualquer atividade no CAO deve obedecer ao disposto nas presentes 

normas. 

Artigo 2.º 

Objeto 

1. O CAO é um espaço de utilização gratuita, propriedade do Município de São Brás de Alportel, 

destinado ao encontro de saberes e fazeres tradicionais, que pretende centralizar a ação municipal 

no que concerne ao enriquecimento das competências da comunidade, através da realização de 

eventos, na área da educação não formal, formação, valorização das artes e ofícios tradicionais, 

bem como disponibilização de diversas atividades de tempos livres. 
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2. O CAO dispõe de um ponto de informação turística, onde os visitantes podem esclarecer 

dúvidas, recolher material informativo e indicativo dos pontos de interesse presentes no município. 

Artigo 3.º 

Localização, instalações e horário de funcionamento 

1. O CAO localiza-se no centro histórico da vila de São Brás de Alportel, nomeadamente na Rua 

Vitorino Passos Pinto, números 1 e 3. 

2. Esta infraestrutura dispõe dos seguintes instalações e equipamentos:  

a) Sala de reuniões; 

b) Sala de exposições; 

c) Sala de formação – anexo r/c; 

d) Sala de formação – anexo 1.º Andar; 

e) Sala de formação/Atividades 1; 

f) Sala de formação/Atividades 2; 

g) Sala de formação/Atividades 3; 

h) Sala de formação/Atividades 4; 

i) Espaço exterior; 

j) Computadores portáteis; 

k) Vídeo projetor; 

l) Quadros móveis para escrita. 

3. O horário de funcionamento é o seguinte: 

a) De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h e das 14h às 17h00; 

b) Sábado e domingo das 10h às 13h.  

4. É da competência do Presidente da Câmara Municipal a fixação e extensão dos horários de 

funcionamento.  



[NORMAS DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE 

ARTES E OFÍCIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL] 27 de janeiro de 2015 

 

 

Artigo 4.º 

Regras gerais de funcionamento, utilização e conduta 

1. A utilização das instalações do CAO deverá, em toda e qualquer circunstância, ser feita com 

respeito e zelo pela adequada conservação das instalações e equipamentos, pautando-se pelas 

regras gerais de civismo, urbanidade e ordem pública, garantindo em todos os casos a manutenção 

da ordem e a segurança de todos os intervenientes. 

2. A utilização do CAO para fim diverso do disposto no artigo 2.º carece de decisão do Presidente 

da Câmara Municipal ou do Vereador, com funções na área da atividade em referência.  

3. No caso de furtos, danos, perecimento de bens ou estragos causados às instalações ou 

equipamentos do CAO, a entidade requerente comunica de imediato aos técnicos em serviço, 

procedendo de imediato à reposição do dano, mediante os meios de pagamento legalmente 

admissíveis a efetuar na tesouraria da Câmara Municipal. 

4. É expressamente proibido: 

a) Desobedecer às indicações dos técnicos responsáveis pelo funcionamento do CAO;  

b) Comer e beber, exceto nos locais indicados para o efeito e em eventos devidamente 

autorizados;  

c) Danificar o mobiliário, ou qualquer material presente no CAO ou disponibilizado pelos técnicos;  

d) Deitar lixo para o chão; 

e) Realizar “downloads” de qualquer tipo aquando da utilização dos computadores portáteis, 

exceto quando autorizados para o efeito pelos técnicos do CAO;  

f) Modificar, remover ou de qualquer outra forma destruir a informação ou documentação 

eletrónica alheia;  

g) Aceder ou tentar aceder aos dados pessoais de terceiros a que não lhe seja expressamente 

facultado o acesso por quem tiver o direito de o fazer;  

h) Mudar qualquer configuração dos computadores portáteis sem autorização e assistência técnica;  

4. Todos os utilizadores que perturbarem o normal funcionamento do CAO, infringindo as normas 

das presentes normas e advertências dos funcionários, serão convidados a sair e em caso de 

resistência serão acionadas as autoridades. 
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Artigo 5.º 

Termo de responsabilidade 

1. Os utilizadores das instalações do CAO são responsáveis, durante o período de cedência dos 

espaços por quaisquer furtos, danos ou perecimento de bens que se encontrem nas áreas por si 

utilizadas, bem como todos os estragos causados às instalações e equipamentos. 

2. Qualquer utilização das instalações e equipamentos está sujeita à elaboração de termo de 

responsabilidade anexo às presentes normas. 

Artigo 6.º 

Pessoal 

São atribuições dos técnicos afetos ao CAO: 

a) A coordenação do CAO, no que respeita ao agendamento da programação e gestão do espaço, 

em estreita correspondência com os membros do executivo camarário; 

b) A abertura e o encerramento das instalações; 

c) A supervisão do cumprimento dos horários estabelecidos e autorizados; 

d) Zelar pela adequada conservação das instalações e equipamentos; 

e) Respeitar as normas estabelecidas nas presentes normas; 

f) No caso de furtos devem os técnicos alertar de imediato as autoridades policiais e relatar aos 

superiores hierárquicos; 

g) Decidir em todos os casos fortuitos ou excecionais que pela sua natureza não estão previstos nas 

presentes normas e requerem uma tomada de decisão imediata; 

h) Fornecer cópia das presentes normas a todos os requerentes, aquando do pedido de utilização 

das instalações; 

i) Dar conhecimento a todos os utilizadores, através de afixação em local visível das presentes 

normas;  

Artigo 7.º 

Pedido de utilização  

1. É permitida a utilização de todas as instalações e equipamentos descritas no artigo 3.º, devendo 

para tal ser instruído devido pedido, o qual deve observar os seguintes critérios:  
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a) O pedido deve indicar o nome ou designação do evento e integrar breve explicação do 

projeto/atividade que se propõe desenvolver, com a especificação dos apoios indispensáveis à 

realização e divulgação do mesmo. 

b) O pedido deve ser efetuado mediante formulário próprio ou correio eletrónico dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal até ao dia 10 do mês anterior ao evento; 

c) O pedido deve identificar o requerente, através de morada e número de contribuinte, a 

instalação a ocupar, os equipamentos a utilizar e o motivo da utilização; 

d) O pedido deve indicar o período, horários de início e fim da utilização; 

2. A resposta ao pedido observa os prazos previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 8.º 

Critérios de preferência 

1. Todas as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal têm direito de preferência sobre 

outras utilizações  

2. Os pedidos de utilização das instalações serão avaliados segundo a seguinte ordem e critérios de 

preferência:  

a) Entidades com sede no concelho; 

b) Entidades que prossigam fins ligados às artes e ofícios tradicionais; 

c) Entidades sem fins lucrativos; 

d) Data e hora de entrada do requerimento. 

3. Em casos de pedidos de utilização para atividades a serem realizadas nas mesmas datas, terá 

prioridade a que melhor se enquadrar no disposto do n.º 3 do artigo 1.º destas normas. 

4. Em casos de pedidos de cedência para atividades a serem realizadas nas mesmas datas, cujos 

méritos sejam considerados equivalentes, prevalecerá aquele que tiver dado entrada 

primeiramente. 

Artigo 9.º 

Impedimentos 

1. Não é permitida a utilização das instalações descritas no artigo 3.º, a entidades privadas e 

associações com fins lucrativos, exceto no caso referido no número seguinte e quando tais 

atividades sejam de interesse para o município e de acesso livre a qualquer cidadão. 



[NORMAS DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE 

ARTES E OFÍCIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL] 27 de janeiro de 2015 

 

 

2. O Presidente da Câmara reserva o direito de impedir ou permitir a utilização das instalações a 

qualquer entidade mediante ato administrativo fundamentado. 

Artigo 10.º 

Utilização do material 

1. O CAO disponibiliza gratuitamente quadros, computadores portáteis e vídeo projetores, devendo 

a sua utilização observar o disposto nas presentes normas. 

2. O extravio de material do CAO, durante o período de ocupação da sala requisitada, é da 

responsabilidade do requisitante.   

Artigo 11.º 

Indeferimento 

1. Haverá indeferimento do pedido de utilização quando: 

a) Haja impossibilidade de conciliação com outros pedidos já efetuados; 

b) Exista risco para a segurança dos intervenientes ou para a conservação e manutenção dos níveis 

de qualidade das instalações e dos equipamentos; 

c) A atividade seja manifestamente inadequada às características e objetivos do CAO  

d) Sejam atividades que possam pôr em questão o bom nome do concelho e dos munícipes, ou 

atividades que não sejam uma mais-valia para a comunidade; 

e) Haja impossibilidade de garantir os meios e as condições necessárias à prestação de um serviço 

com os mais elevados padrões de qualidade. 

Artigo 12.º  

Deveres 

Consideram-se deveres do utilizador: 

a) Cumprir as normas estabelecidas nas presentes normas. 

b) Manter em bom estado de conservação as instalações e equipamentos cedidos;  

c) Proceder à limpeza das instalações no final de cada utilização; 

d) Responsabilizar-se pela entrega das chaves do CAO nos casos do n.º 4 do artigo 3.º  

e) Indemnizar a Câmara Municipal pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade; 
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f) Tratar com respeito e urbanidade os técnicos do CAO; 

g) Cumprir o horário estabelecido na utilização das instalações e equipamentos: 

Artigo 13.º  

Omissões 

1. As situações não contempladas nas presentes normas serão resolvidas, caso a caso pelo 

Vereador da Cultura. 

Artigo 14.º  

Entrada em vigor 

As presentes normas entram em vigor 5 dias após a sua publicitação 
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Anexo I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O/A______________________________________________ (Instituição/entidade/cidadão 

requerente), com o Número de Identificação Fiscal_______________, representado(a) por 

_____________, titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ________________, emitido 

em ________________, válido até ______________, na qualidade de 

___________________________________, a realizar o evento/a atividade, 

denominado/a_________________, declara que durante o período de utilização________ 

(semanal/mensal/anua) da sala/espaço _____________ do Centro de Artes e Ofícios, entre os dias 

_____ a ____ de _______ é responsável por quaisquer furtos, danos ou perecimento de bens que 

se encontrem nas áreas por si utilizadas, bem como todos os estragos causados às instalações ou 

equipamentos do CAO por sua má conduta ou utilização indevida dos mesmos. 

 

Mais declara que assume a responsabilidade por proceder à reparação ou reposição de qualquer 

dano provocado, desde que os mesmos ocorram no período em que os referidos espaços ou 

equipamentos estiverem a ser por si utilizados. 

 

Mais declara que tem conhecimento das presentes normas de funcionamento do Centro de Artes e 

Ofícios de São Brás de Alportel. 

 

São Brás de Alportel, ___ / ____ / ______ 

____________________________________________ 

(assinatura) 


