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Artigo 1.º - Âmbito  

1. Os Organismos de cariz Social, Desportivo, Cultural e Recreativo, tais como, as 
Associações Desportivas, o conjunto de Pessoas Coletivas, Públicas ou Privadas, as 
Escolas, e demais entidades, que tenham sede na Freguesia ou que desempenhem 
atividades relevantes e de reconhecido interesse para a promoção da mesma, 
poderão utilizar os espaços, propriedade desta, para os fins que necessitem. 

2. Os espaços serão cedidos por um período sempre ajustado entre a Freguesia e a 
Coletividade em causa, por um período que não deverá exceder as 4 horas de 
utilização consecutivas, assim como um período temporal não superior a 180 dias, 
salvo casos excecionais e que mereçam a aprovação do Executivo da Junta de 
Freguesia. 

3. Os espaços que são passíveis de serem utilizados são: sala polivalente do mercado, 
assim como o espaço interior ou exterior do mesmo.  

Artigo 2º - Gestão 

1. Compete à Junta de Freguesia: 
a) A administração e conservação das instalações património da Freguesia;  
b) Estabelecer as normas e contratos para a utilização das instalações 

referidas no artigo 1º alínea 2). 

Artigo 3º - Requisição 

1. Os pedidos de utilização para os espaços deverão ser efetuados com pelo menos 
trinta dias de antecedência e deverão ser dirigidos ao Presidente da Junta de 
Freguesia 

2. O pedido de cedência/utilização do espaço em causa, poderá ser entregue em mão, 
por correio, correio eletrónico ou na secretaria da Junta de Freguesia.  

Artigo 4º - Decisão 

1. A atribuição do espaço em causa, dependerá da prévia apreciação, po r parte do 
Executivo da Junta de Freguesia, tendo como base as características da atividade 
que se pretende organizar, em contraponto com as condições que o espaço a 
utilizar oferece. 

2. Quando existirem pedidos para períodos de utilização coincidentes, será tido em 
conta a data de entrada de cada pedido, assim como os requisitantes, e os objetivos 
a que se destinam. Prioritariamente será dada preferência ao pedido que tenha 
dado entrada em primeiro lugar sendo esta condição não exclusiva para a decisão 
do Executivo. 

3. Sobre todo e qualquer evento terão sempre prioridade aqueles que forem 
organizados pela Junta de Freguesia 

Artigo 5º - Condições gerais de utilização 

1. Todos os utilizadores dos espaços e equipamentos deverão utilizar corretamente os 
mesmos, bem como os materiais colocados à disposição. Também deverão ser 
respeitadas as instruções complementares dadas pela Junta de Freguesia, assim 
como deve ser acautelado o bom enquadramento com os restantes utilizadores que 
porventura partilhem o referido espaço. 

2. Os utilizadores dos espaços, deverão informar a Junta de todo o equipamento extra, 
que seja de sua propriedade, e que tenham necessidade de utilizar, sendo que a 
responsabilidade sobre o mesmo, será sempre do utilizador em causa.  

3. A afixação de cartazes ou outro tipo de divulgação será autorizada sempre pela 
Junta de Freguesia, desde que os mesmos sejam para colocar em espaço da sua 
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jurisdição. A remoção dos mesmos será sempre da responsabilidade da entidade 
promotora do evento 

4. A Junta de Freguesia é responsável pela manutenção da ordem e da limpeza nos 
espaços por si disponibilizados. 

Artigo 6º - Custos de utilização 

1. As taxas a cobrar pela Junta de Freguesia, serão definidas em função do número de 
horas e da condição e utilização do espaço, assim como dos meios envolvidos a 
utilizar pela entidade requisitante. 

2. Valores: 
a) Utilização das instalações com banho …………………………………. 3,50€/hora;  
b) Utilização das instalações sem banho ………………………………….. 2,50€/hora. 

3. O período de cedência começa em (…) e termina em (…), podendo ser renovado, por 
despacho da Junta de Freguesia. 
 

4. Os pagamentos devidos pela utilização dos espaços serão efetuados até ao último 
dia do mês em curso. Caso este fato não se verifique, após o 5º dia útil do mês 
seguinte, a Junta de Freguesia poderá proceder à anulação do acordo de cedência 
do espaço. 

 
5. Pode a Junta de Freguesia, conceder isenção de taxa quando as circunstâncias na 

sua perspetiva o justificarem, devendo tal fato ser justificado no momento da 
atribuição do espaço solicitado. 

Artigo 7º - Cedência de direitos de utilização 

1. Qualquer entidade a quem a Junta de Freguesia ceda um espaço, o mesmo não 
poderá ser disponibilizado por este a terceiros. Este facto, acontecerá quando a 
Junta de Freguesia o acordar com a entidade requisitante e mediante acordo 
escrito.

Artigo 8º - Vigência 

1. O presente documento entra em vigo no dia seguinte a ser aprovado em Reunião do 
Executivo. 


