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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES 
(ANTIGOS BALNEÁRIOS) 

 

No sentido de permitir aos Clubes um melhor serviço em prol do Desporto o Município de Olhão 

disponibilizou espaços (arrecadações) de apoio às atividades desportivas desenvolvidas no 

Estádio Municipal. A parceria Município/Clubes visa melhorar a funcionalidade e rentabilização 

da utilização deste remodelado espaço desportivo. O Município estabeleceu um conjunto de 

normas de utilização para as arrecadações, confiando no empenho e cooperação de todos de 

molde a alcançar os objetivos definidos. 

 

Normas: 

� Estas normas têm como finalidade o estabelecimento das regras de funcionamento e 

utilização das arrecadações; 

� As arrecadações destinam-se exclusivamente ao apoio das atividades desenvolvidas 

pelos Clubes; 

� A utilização das arrecadações é condicionada ao horário de funcionalmente, fixo, do 

Estádio Municipal: 

 

 segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo 

Abertura 09h00 09h00 09h00 09h00 09h00 8h00 

Fecho 23h00 23h00 23h00 23h00 23h00 13h00 * 

Fechado 

* 

* Ou sempre que haja ocupação no Estádio para além do horário estabelecido. 

 

� Só é permitido o acesso às arrecadações a pessoas listadas pelos Clubes \ Instituições (Os 

clubes deverão entregar uma listagem do pessoal autorizado); 

� A cada Clube será entregue uma chave da arrecadação que lhe foi atribuída, 

responsabilizando-se, inteiramente, pela limpeza, segurança e preservação da mesma; 

� O Município de Olhão não se responsabiliza pelo extravio de valores e materiais que 

possam ocorrer; 

�  O acesso às arrecadações ocorrerá dentro do horário definido e efectuar-se-á pelo 

portão interior do Estádio. Os Clubes terão de levantar a chave, do referido portão, na 
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recepção, e entrega-la no mesmo local após a utilização. Alertamos, para a necessidade 

de a porta ficar sempre fechada, mesmo durante a utilização, pois o espaço comunica, 

directamente, com uma zona de público; 

� Mediante solicitação prévia, o portão exterior de acesso às arrecadações poderá ser 

aberto, pelo funcionário de serviço para permitir a realização de procedimentos pontuais 

e extraordinários tais como a entrada de grandes volumes de material (ex. 

equipamentos). O portão será imediatamente encerrado após a realização dos 

procedimentos acima referidos. A metodologia descrita não se aplicará aos Sábados, por 

indisponibilidade de serviço; 

� Aos Sábados e dias úteis após as 17h00 é interdita a entrada e, ou permanência de 

veículos no Estádio.  

 

Nota: Sugerimos que a entrada e saída de materiais e equipamentos para os jogos (fora de casa 

ao fim de semana) se processe com a devida antecedência (sexta-feira). 

 


