JUNTA DE FREGUEISA DE RIO DE MOINHOS (ABRANTES)
REGULAMENTO ROULOTE - ANO DE 2016

1. A roulotte é pertence da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, concelho de
Abrantes e caracteriza-se por ser uma cozinha amovível que poderá ser colocada
em qualquer local da freguesia de acordo com as regras de segurança.
2. O objetivo principal é apoiar todas as associações da freguesia legalmente
constituídas na realização de eventos culturais, sociais, recreativos e desportivos.
3. Poderá também ser utilizadas por outras associações localizadas fora da freguesia
de acordo com o regulamento.
4. Poderá também ser utilizada por particulares e empresas dentro e fora da freguesia
de acordo com o regulamento.
5. A requisição da roulotte deverá ser redigida por escrito, carta ou email à Junta de
Freguesia de Rio de Moinhos – freg.riomoinhos@sapo.pt com a antecedência
mínima de 10 dias antes da sua utilização.
6. O transporte da roulotte (ida e volta) é da responsabilidade do(s) requerente(s).
7. A compra da botija de gás é da responsabilidade do(s) requerente(s).
8. O seguro anual é da responsabilidade da Junta de Freguesia.
9. A manutenção e conservação da roulotte são da responsabilidade da Junta de
Freguesia.
10. Qualquer anomalia detetada pela má utilização da roulotte, poderá a Junta de
Freguesia suspender por tempo indeterminado o seu empréstimo.
11. A cedência da roulotte terá a seguinte prioridade:
a) Associações da freguesia;
b) Outros interessados da freguesia;
c) Associações fora da freguesia;
d) Outros interessados fora da freguesia.
12. A taxa de utilização efetiva para o ano de 2016 é:
a) Associações da freguesia – 10 euros/evento (máximo de 3 dias e 5 euros/cada
dia a mais)
b) Outros interessados da freguesia – 20 euros/dia
c) Associações fora da freguesia – 25 euros/dia
d) Outros interessados fora da freguesia – 30 euros/dia
13. Qualquer situação não contemplada neste regulamento, será apreciado
atempadamente pelo executivo da Junta de Freguesia.

O Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos

_____________________________
(Rui Manuel Vasco André)

