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Regulamento de Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo 
 

O Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Pinheiro poderá ser cedido, por 

mútuo acordo, à comunidade em geral. Tal cedência implica a aceitação e cumprimento de 

todas as normas de utilização definidas neste Regulamento.  

Artigo 1.º 

O pedido de utilização/aluguer do Pavilhão Gimnodesportivo deve ser feito em impresso 

próprio (Anexo I) devidamente preenchido e entregue na Direção até oito dias antes do 

período de utilização pretendido.  

Artigo 2.º 

1- A cedência de utilização do Pavilhão poderá ser mensal ou esporádica. O período de 

cedência terá início em 1 de Setembro e término em 31 de Julho desse ano escolar.  

2- O horário estipulado para a cedência será, de 2.ª a 6.ª feira, das 18:30h às 23h30. 

3- O utente deve dispor de um contrato de seguro que o cubra os riscos de acidentes pessoais. 

Artigo 3.º 

As entidades utilizadoras, cujas propostas forem aceites, devem confirmar a sua marcação no 

prazo máximo de 3 (três) dias, antes do início da cedência, através da assinatura do Protocolo 

de Utilização (Anexo II). 

Artigo 4.º 

O pagamento deverá ser feito de acordo com a modalidade adotada aquando da aceitação do 

protocolo, sob pena de ser vedada a utilização das instalações.  

Artigo 5.º 

Sempre que surgir a necessidade de uma utilização desportiva não prevista no contrato inicial, 

deverá ser feito um pedido à Direção da Escola, através de impresso próprio (Anexo III), até 4 

(quatro) dias antes da data pretendida. A confirmação e o pagamento da mesma são feitos de 

acordo com o que foi definido nos Artigos 3.º e 4.º do presente Regulamento. 

Artigo 6.º 

No início de cada ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Pinheiro, definirá o valor de 

compensação monetária a pagar pelas entidades utilizadoras para fazer face às despesas da 

utilização das instalações.  
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Artigo 7.º 

Nos contratos, caso a entidade utilizadora pretenda rescindir o contrato antes da data 

prevista, deverá comunicá-lo, por escrito, à Direção da Escola até 8 (oito) dias antes da data 

fixada sob pena de continuarem a ser devidas as respectivas compensações monetárias.  

Artigo 8.º 

Durante o período de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo estará presente no local uma 

pessoa devidamente autorizada e responsabilizada pela Direção do Agrupamento de Escolas 

de Pinheiro, a qual será responsável pelo mesmo, sendo as suas indicações de cumprimento 

obrigatório.  

Artigo 9.º 

Compete à pessoa responsável por parte do Agrupamento o seguinte:  

1- Controlar o acesso às instalações dos utentes da entidade alugadora;  

2- Zelar pela correta utilização das instalações;  

3- Participar por escrito, à Direção, qualquer ocorrência que venha a prejudicar o normal 

funcionamento das atividades desportivas, ponha em causa o presente regulamento ou 

ponha em causa a autoridade e responsabilidade inerentes à sua função;  

4- Deixar as instalações devidamente limpas.  

Artigo 10.º 

As entidades utilizadoras deverão:  

1- Credenciar, através de cartões fornecidos pela Escola, todos os utentes por si mobilizados 

na respectiva atividade de modo a poderem ser identificados pelo(a) funcionário(a) da 

Escola, não sendo permitida assistência aos treinos;  

2- Responsabilizar-se pelos acidentes pessoais dos utentes que decorram da prática 

desportiva, bem como pela sua aptidão física;  

3- Aceder apenas às zonas de acesso, balneários e zonas praticáveis dos espaços 

polidesportivos;  

4- Cumprir horário previamente acordado;  

5- Manter as instalações em bom estado de conservação e higiene;  

6- Utilizar calçado exclusivo e apropriado ao piso do Pavilhão Gimnodesportivo;  

7- Não utilizar o Pavilhão Gimnodesportivo para fins que não os contratados.  

Artigo 11º 

As entidades utilizadoras deverão assumir automaticamente a responsabilidade pelos 

prejuízos causados nas instalações, incluindo os da utilização normal das mesmas. Sempre que 

houver qualquer dano nas instalações ou no seu equipamento, o facto deverá ser 

imediatamente participado pelo(a) responsável pelo grupo ao funcionário da Escola que, por 

sua vez, comunicará a ocorrência à Direção.  
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Artigo 12º 

As entidades utilizadoras deverão assumir o compromisso de proceder à sua reparação no 

prazo máximo de 8 (oito) dias, sob pena de lhes ser cancelada a utilização das instalações.  

Artigo 13º 

Todas as atividades escolares e extracurriculares a desenvolver na Escola Básica e Secundária 

de Pinheiro, incluindo Ações de Formação e outros eventos de interesse pedagógico, têm 

prioridade sobre as restantes propostas de utilização das instalações. Em casos excecionais, 

eventuais cancelamentos feitos por parte do Agrupamento serão objeto de aviso atempado, 

dando lugar à devolução da quantia paga ou reajuste no pagamento do período de aluguer 

seguinte. Poderá, ainda, ser acordada entre as duas partes outra forma de compensação desse 

tempo.  

Artigo 14º 

O Agrupamento de Escolas de Pinheiro, reserva-se no direito de impedir a utilização das 

instalações desportivas pelas entidades que não cumpram as normas de utilização, 

nomeadamente no que concerne ao tipo de utilização solicitado, ao respeito pelas normas de 

higiene, conservação e manutenção das instalações, não havendo direito a devolução de 

quaisquer verbas respeitantes a pagamentos já efetuados, caso esta situação se venha a 

verificar.  

Artigo 15º 

Outras situações omissas neste regulamento serão resolvidas pela Direção, ouvidas as partes 

interessadas.  

 

Pinheiro, ____ de ___________ de _____  

 

                                  A Diretora, 

                                 ___________________________ 
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Anexo I 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO 

Instalações Gimnodesportivas 

Pedido de Utilização 

 
Entidade Utilizadora (empresa / grupo): …………………………………… 

Responsável (nome): …………………………………………………… 

Contacto (telefone): ……………… 

Modalidade desportiva: ………………………………………………… 

Dia(s) pretendidos:  2ª feira   3ª feira   4ª feira  5ª feira    6ª feira  

Horário: ………………………… 

Duração do Contrato:  Mensal    Anual  

Número de Utilizadores: ……… 

 

Pinheiro , __________ de ______________ de _____  

 

Responsável pela Entidade Alugadora  

_______________________________  
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Anexo II 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO 

Instalações Gimnodesportivas 

Protocolo de Utilização 
 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Pinheiro autoriza que (nome /entidade) 

________________________________________________ com 

morada em______________________________________ Código Postal 

/Localidade____________________________ Telefone ____________ 

Telemóvel ________________ Fax ______________________ 

Contribuinte nº _____________ utilize as Instalações Gimnodesportivas para a 

prática de (modalidade) _________________ que mobiliza (nº) _____ de 

pessoas, no horário semanal (dia) __________, (hora) ______________, ao 

preço de _______________€/hora, a pagar (diariamente/mensalmente, até ao 

dia 8 de cada mês) ___________________________ até (data) ____ de 

___________ de 20___.  

O/A Sr.(a) ______________________________________________ 

morador(a)em____________________________________________, 

Código Postal/Localidade ____________________, portador do Bilhete de 

Identidade nº ______________ de ___/___/___, Telefone 

_____________ Telemóvel _______________ Fax _____________, 

responsabiliza-se pelo cumprimento de todas as normas constantes no Regulamento de 

Utilização das Instalações Desportivas da Escola Básica e Secundária de Pinheiro.  

 

Pinheiro, ____ de _____________ de ______  

 

Responsável pela Entidade Alugadora                        A Diretora  

________________________    ________________________  
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Anexo III  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO 

Instalações Gimnodesportivas 

Pedido de Alteração 
 

Entidade Utilizadora (empresa / grupo): …………………………………… 

Responsável (nome): …………………………………………………… 

Contacto (telefone): ……………… 

Modalidade desportiva: ………………………………………………… 

Dia(s) pretendidos:  2ª feira   3ª feira   4ª feira  5ª feira    6ª feira  

Horário: ………………………… 

Responsável pela Entidade Alugadora: ………………………… 

 

ALTERAÇÃO DO DIA(S): 

Dia(s) pretendidos:  2ª feira   3ª feira   4ª feira  5ª feira    6ª feira  

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO: 

Horário: ………………………… 

RESCISÃO DO CONTRATO: 

Motivo:_________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

OUTRA ALTERAÇÃO:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Pinheiro , __________ de ______________ de _____  

Responsável pela Entidade Alugadora  

_______________________________  


