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a) Concertos

b) Recitais

privados ou por entidades.

3. A Igreja da Misericordia podera, ainda, receber eventos culturais e

artfsticos diversos, como:

sacramentos ou outros eventos de cariz religioso, propostos por

,
1.1.1. A inforrnacao relativa ao dia, hora do culto e demais

inforrnacoes uteis, e afixada em local apropriado, de facil

consulta e publicada no site e na pagina do facebook da

lnstituicao,

1.1.2. A celebracao do culto religioso sera, por norma, da

responsabilidade do paroco designado para 0 efeito, que

assume a designacao de Reitor da Igreja da Misericordia,

conforme deliberacao da diocese.

2. A Igreja da Misericordia podera acolher a celebracao de

1.1. 0 culto religioso tem lugar pelo menos uma vez por semana,

em dia e horario definidos pela entidade proprietaria e

devidamente divulgados.

predominantemente ao culto religioso bem como a fins culturais e

artfsticos.
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c) Conferencias

d) exposicoes (com encargos inerentes a vigilancia)

e) outros, a considerar caso a caso.

4. Condicoes de utillzacao da Igreja da Misericordia

4.1. Para Celebracao de Sacramentos

4.1.1. A utilizacao da Igreja da Misericordia, para celebracao de

sacramentos, devera ser solicitada a Mesa Administrativa

da SCMAH, por escrito.

4.1.2. 0 pedido de autorizacao formalizado a SCMAH nao

dispensa a concordancla da autoridade eclesiastica a

solicitar, diretamente, pelo interessado.

4.1.3. Conforms orientacao expressa pela autoridade eclesiastica

local, " ... 0 lugar proprio para celebrar os sacramentos nas

principais etapas da vida sao as suas igrejas paroquiais".

4.1.4. Para efeitos de ornamentacao e preparacao, a Igreja e
cedida no dia que antecede 0 evento, no dia do evento e

no dia que 0 sucede, devendo a abertura e fecho da Igreja

permanecer sob a responsabilidade de funcionarlo da

SCMAH, designado para 0 efeito.

4.1.5. A utilizacao da Igreja dara lugar ao pagamento do

montante regulamentado em documento anexo a este

Regulamento.

4.1.6. 0 montante regulamentado compreende a cedencia da

Igreja durante tres dias, com presence ffsica do

funcionario da lnstituicao destacado para 0 efeito e a

posterior limpeza do templo.
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4.2. Outros eventos

4.2.1. A utllizacao da Igreja devera ser solicitada, por escrito, a
Mesa Administrativa, com a antecedencia mfnima de

quinze dias.

4.2.2. A SCMAH dara conhecimento a entidade eclesiastica

competente, dos pedidos e fins a que se destinam.

4.2.3. Nao sera autorizada a realizacao de eventos culturais e/ou

artfsticos com entradas pagas.

5. Encargos

5.1. A utilizacao da Igreja dara lugar ao pagamento de um

montante regulamentado, e anualmente atualizado, para

efeitos 'de suporte de despesas de funcionamento e de

rnanutencao.

5.2. Os utilizadores da Igreja da Misericordia serao

responsabilizados por quaisquer danos provocados no

interior da Igreja, durante 0 perfodo de utllizacao autorizado,

pelo que devera a SCMAH ser ressarcida do montante

correspondente aos danos provocados.

5.3. A receita obtida pela Igreja, proveniente de coletas, outros

donativos e/ou utilizacoes por particulares e/ou entidades,

reverterao a favor da rnanutencao da Igreja, despesas

correntes e recuperacao do espolio e arte sacra da SCMAH.

6. Todas as situacoes nao previstas no presente regulamento serao

resolvidas pela Mesa Administrativa da SCMAH.

7. Este Regulamento sera atualizado com periodicidade anual e/ou

sempre que se justifique.
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o Provedor,

/'+-,J5w-J-_j5 L-o~
Antonio Bento Fraga Barcelos

Aprovado em Angra do Herofsmo, em 01 de marco de 2015.

8. 0 presente Regulamento produz efeitos imediatos apos a sua

aprovacao pela Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericordia

de Angra do Herofsmo.
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~~£~~
Antonio Bento Fraga Ba~

o Provedor,

Angra do Herofsmo, 01 de abril de 2015.

Valor
Objetivo

(ate tres dias)

. Celebracao de

Sacramentos/eventos 200,OO€

culturais, artfsticos e outros
•

Precario

Anexo I
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