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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA 
Junta de Freguesia de Airães

Introdução

A Carrinha da Junta de Freguesia de Airães é um projeto que visa apoiar o ensino, as associações
locais e outros grupos informais da Freguesia de Airães

O presente quadro normativo destina-se a regular qualquer requisição do veiculo para uso dentro e 
fora da Freguesia. 

Artigo 1° 
A Junta  de  Freguesia  de  Airães  disponibiliza  uma carrinha  de 8  lugares  (mais  um lugar)  para
serviços de interesse exclusivamente da Freguesia. 

Artigo 2º 
Todas as requisições do autocarro terão que ser dirigidas à Junta de Freguesia de Airães, 10 (dez)
dias úteis antes do início da utilização da mesma, e mediante disponibilidade de motorista indicado
pela Junta de Freguesia de Airães. 

Artigo 3° 
Do pedido deve constar:

a) identificação do requisitante e responsável;
b) natureza da atividade a desenvolver; 
c) idade e número de participantes; 
d) data e duração da atividade.

Artigo 4° 
Em caso de solicitações para datas coincidentes, os critérios a ter em conta serão os seguintes: 

- Data de entrada do pedido;
- Características da atividade; 
- Relevância do pedido para a Junta de Freguesia de Airães.

Artigo 5° 
Os Custos  de  deslocação/consumíveis  serão  suportados  pela  entidade  requisitante,  desde  que  a
mesma não seja um estabelecimento educativo da freguesia de Airães. 

Artigo 6° 
As Coletividades da Freguesia estão isentas do pagamento das tarifas de utilização. 

Artigo 7° 
Para os restantes e devidos efeitos serão consideradas as seguintes Tarifas: 

Tarifa por Quilómetro - €0,50 (cinquenta cêntimos);
Tarifa por hora de utilização - €10,00 (dez euros);
Tarifa por Hora/Motorista - €5,00 (cinco euros).
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Artigo 8º 
A cedência da carrinha implicará sempre a verificação anterior e posterior do estado da mesma.

Artigo 9º 
Em qualquer atividade a realizar, os danos causados quer pela incorreta utilização do equipamento
existente, quer na própria carrinha, serão da responsabilidade da entidade utilizadora do mesmo. 

Artigo 10° 
As Lacunas do presente regulamento, serão resolvidas pela Junta de Freguesia de Airães.

Artigo 11.º
O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em edital a afixar no edifício
da sede da Junta de Freguesia.

O Órgão Executivo O Órgão Deliberativo

Airães, 22 de novembro de 2017 Airães, 30 de dezembro de 2017
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