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Comissão de Gestão do Edifício Sede da Junta /Centro Social 

 

Atendendo que o Edifício Sede da Junta / Centro Social está a ter desde a sua construção, 

uma taxa de ocupação muito acentuada e para uma melhor organização, decidiu a Junta de 

Freguesia de Fridão, em reunião do Executivo de Março de 2002, ao abrigo da alínea f)do nº 1 

do artigo 17º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a criação de uma Comissão de Gestão do 

Edifício Sede da Junta /Centro Social na seguinte forma: 

1. O referido edifício é composto por uma parte destinada a Sede da Junta, uma segunda 

parte destinada às associações, uma terceira parte destinada à cantina da Escola 

Básica e Jardim de Infância e uma quarta e última parte destinada à animação (do 

Salão Polivalente e respectivos anexos); 

2. Esta Comissão de Gestão exerce a sua função somente no espaço destinado à 

animação e anexos da mesma designada por Salão Polivalente; 

3. A Comissão é composta por 3 elementos: um representante da Junta de Freguesia, 

que será o Presidente e dois elementos da Assembleia de Freguesia de Fridão; 

4. Compete à presente Comissão: receber e autorizar os pedidos das diversas 

instituições, públicas ou privadas da freguesia e outras de fora da freguesia, para o uso 

do referido espaço; 

5. O Salão pode ser utilizado de forma gratuita ou aluguer, quando o interesse seja de 

entidades privadas. As excepções serão decididas caso a caso pela Comissão; 

6. Pode ser alugado para casamentos, baptizados, festas de aniversário e de amigos, 

exposições empresariais e as diversas actividades lúdicas, desportivas, lazer, 

informação e cultura; 

7. A Junta de Freguesia de Fridão, Assembleia de Freguesia de Fridão, Conselho Directivo 

dos Baldios de Fridão e Assembleia de Compartes tem sempre prioridade em relação a 

todas as instituições no uso do espaço e do equipamento; 
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7.1 As Associações, Escolas, assim como a Comissão Fabriqueira da Freguesia também 

são prioritárias logo a seguir às instituições mencionadas no número anterior; 

8. As despesas com a luz, água, manutenção e limpeza são suportadas pela Junta de 

Freguesia; 

9. A receita proveniente do aluguer deve ficar mencionada em livro para o efeito e 

reverte totalmente para a Junta e apresentado anualmente no Relatório e Contas da 

Junta de Freguesia; 

10. Deve sempre ficar salvaguardado por natureza que os comícios e manifestações dos 

partidos políticos na altura de campanhas eleitorais, assim como a realização de 

diversos actos eleitorais, ficam com este espaço reservado; 

11. Os pedidos do Salão Polivalente e anexos devem ser feitos por escrito e a decisão no 

caso de mais de um pedido para o mesmo dia deve ser dada por escrito;  

12. A presente Comissão tem a duração até 31 de Dezembro de 2010; 

13. A perda de algum elemento da Comissão dará lugar à sua substituição sempre, em 

primeiro lugar, por elementos da Assembleia de Freguesia. No entanto, pode ser 

nomeado qualquer residente da freguesia, caso se esgotem as possibilidades na 

Assembleia de Freguesia ou a pessoa em causa pela sua experiência ou conhecimento, 

possa ser uma mais-valia para a Comissão de Gestão; 

14. No caso de a Comissão não funcionar convenientemente ou criar obstáculos à 

realização normal das actividades, a Junta de Freguesia de Fridão pode decidir pela sua 

extinção, tornando o modelo de gestão à sua versão original, ou seja, entregue à Junta 

de Freguesia; 

15. Aos utilizadores que puserem em causa o bom nome da freguesia, deve ser vedada a 

sua utilização. 
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Taxas a cobrar por aluguer de salão 

I – Para casamentos 

1. Salão Polivalente, cozinha de apoio, palco para actuação de conjuntos até 120 pessoas 

– 200 euros; 

2. Para mais de 120 pessoas – 250 euros 

3. Salão Polivalente (120 pessoas) – 125 euros 

 

II – Baptizados 

1. Salão Polivalente, cozinha de apoio e palco para actuação, até 60 pessoas – 100 euros 

2. Para mais de 60 pessoas – 125 euros 

3. Salão Polivalente (até 60 pessoas) – 75 euros 

4. Salão Polivalente (+ 60 pessoas) – 100 euros 

 

III – Festas de amigos, aniversários, encontros 

1. Salão Polivalente, cozinha, palco para actuação (até 20 pessoas) – 75 euros 

2. Salão Polivalente, cozinha, palco para actuação (mais de 20 pessoas) – 80 euros 

3. Salão Polivalente (até 20 pessoas) – 50 euros 

 

IV – Exposições de empresas (industriais, comerciais, etc.) 

1. Salão Polivalente, anexos, cozinha, palco para cerimónias – 250 euros 

2. Salão Polivalente e anexos – 200 euros 


