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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Artigo 1.º 
(Âmbito do Documento) 

O presente documento estabelece as condições gerais de cedência para o aluguer e a utilização dos espaços da 
Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP). 

 
Artigo 2.º 

(Definição dos Espaços) 
1. Os espaços disponíveis para aluguer são os seguintes: 

A) Auditório Carlos Paredes; 
B) Pavilhão gimnodesportivo (Pavilhão e Ginásio); 
C) Campo polivalente coberto; 
D) Pátio das Acácias; 
E) Pátio das Buganvílias (1.º e / ou 2.º pisos); 
F) Pátio das Laranjeiras; Salas de Informática; 
G) Salas de aulas; 
H) Parques infantis e Parrôs; 
I) Piscina; 
J) Novos campos 

2. Inclui-se a utilização de instalações sanitárias e respectivos serviços de apoio. 
 

Artigo 3.º 
(Âmbitos de Utilização) 

1. Os espaços da EPM-CELP são prioritariamente vocacionados para o acolhimento de eventos 
institucionais, conferências, seminários ou outras atividades de âmbito educativo ou desportivo. 

2. A sua utilização é autorizada pela Direção da EPM-CELP, sendo necessário efetuar um pedido escrito a 
ela dirigido. 

 
CAPITULO II - CONDIÇÕES DE CEDÊNCIA 

 
Artigo 4.º 

(Pedido de Cedência) 
1. O pedido de cedência deve ser feito com a antecedência mínima de 14 dias, através do preenchimento 

da ficha de inscrição, disponível na Secretaria e na página da escola. 
2. A ficha de inscrição poderá ser entregue em mão na Secretaria, ou por e-mail, utilizando os contatos 

mencionados na página da escola. 
3. A duração mínima da cedência, da segunda a sexta-feira, é de 1 hora. 
4. A duração mínima da cedência, aos sábados, domingos e feriados, é de 2 horas. 
5. O contrato assinado entra em vigor só depois do pagamento integral do valor concordado. 

 
Artigo 5.º 
(Decisão) 

1. A cedência dos espaços da EPM-CELP depende de prévia apreciação do pedido pela Direção, tendo por 
base o presente documento, os regulamentos de utilização dos espaços (caso existam) e as caraterísticas da 
atividade que se pretende organizar.  

 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 
2018-2019 
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2. No caso de pedidos simultâneos para alturas coincidentes, as situações serão analisadas pela Direção, 
sendo tomada a decisão que aquele órgão considerar a mais adequada. Cedências de maior duração e 
contratos mais prolongados, são prioritários. 

3. Os espaços da EPM-CELP não poderão ser cedidos para a realização de atividades que não sejam 
julgadas adequadas às infra-estruturas disponíveis, que possam ser consideradas passíveis de causar danos ou 
acentuada deterioração material ou que, pelo seu conteúdo ou forma, violem os princípios pelos quais a EPM-
CELP se rege. 

4. Após o deferimento do pedido será elaborado o contrato. Ao cessionário será fornecido um exemplar 
do mesmo, já assinado. Os termos e condições gerais de cedência de espaços podem ser consultados na página 
oficial da escola.  

 
Artigo 6.º 
(Cedência) 

1. A cedência dos espaços da EPM-CELP, de acordo com as condições contratualmente fixadas, permite a 
utilização das suas instalações e equipamentos (quando acordado), sempre sob a supervisão dos responsáveis 
técnicos e/ou operacionais da EPM-CELP, bem como a prestação dos serviços do seu pessoal durante o período 
de cedência, segundo as normas e modalidades constantes deste documento. 

2. Excetuam-se, no período referido no ponto anterior, os dias: 01 de janeiro; o sábado seguinte ao dia 10 
de junho; o Dia da Festa da EPM-CELP; o dia 25 de dezembro. 

 
Artigo 7.º 

(Preço de Cedência) 
1. Os preços de cedência constam da tabela de preços aprovada pela Direção.  
2. O preço de cedência resulta da soma da componente do aluguer do espaço, do apoio técnico e meios 

necessários e de outros serviços que o pedido implica. 
3. A componente de aluguer de espaço inclui os serviços de higiene e limpeza, de segurança e de apoio, 

dentro do recinto escolar. 
4. A componente de apoio técnico inclui os meios técnicos solicitados e os recursos humanos necessários 

à sua operação, de acordo com a calendarização e plano de trabalhos definidos. Eventuais alterações ao 
planeado poderão resultar num acréscimo destes custos. 

5. A contratação de serviços de catering, de instalação de exposições, de tradução simultânea ou de 
secretariado é da responsabilidade do cessionário. 

6. Os valores estão fixados em meticais.  
7. Qualquer contrato assinado inclui o direito de estacionamento de uma viatura ligeira durante o período 

de cedência, meia hora antes e meia hora depois, no parque de estacionamento reservado aos funcionários da 
EPM-CELP. 

8. A pedido do cessionário, poderá ser facultado o estacionamento de mais viaturas no parque de 
estacionamento dos professores, ao valor de 20 meticais por hora. O pedido deve ser feito com antecedência e 
acompanhado dos dados da viatura (marca, modelo e matrícula) e contactos dos utentes, sendo o pagamento 
do valor previsto, efetuado antecipadamente. A lista das viaturas carece de atualização mensal. 

 
Artigo 8.º 

(Pagamentos) 
1. No caso de utilização pontual, o cessionário pagará 100% do valor concordado, no mínimo, cinco dias 

úteis antes do início da utilização. No caso de aluguer mensal, o pagamento mensal deve ser efetuado nos 
primeiros cinco dias do mês a que se refere o aluguer. 

2. No caso de atraso nos pagamentos, acrescenta-se um valor de 10%, durante os primeiros dois meses. 
Depois disso, o cessionário perde o direito de utilização. 

3. Em caso de desistência, até 90% do montante atrás referido pode ser objeto de reembolso, se houver 
informação prévia, por escrito, com mínimo de cinco dias úteis. O valor debitado pode ser, no mínimo 400 mt 
(quatrocentos meticais) e no máximo 2.000 mt (dois mil meticais). 

mailto:info@epmcelp.edu.mz
http://www.epmcelp.edu.mz/


 

 

Escola Portuguesa de Moçambique - CELP 

Avª do Palmar, 562 | CP 2940 Maputo | Moçambique 
T: (+258) 21 481300 | F: (+258) 21 481343  
info@epmcelp.edu.mz | www.epmcelp.edu.mz 

3 
 

 
4. Excetua-se ao disposto nos números anteriores, o caso que tenha implicado o cancelamento de outras 

cedências. 
5. O pessoal técnico extra a contratar para a realização do evento/atividade fica a cargo do cessionário. 
6. Caso se verifique falta de condições adequadas para a realização de um evento, por motivos alheios á 

escola – falta de água ou de energia, falta de acesso, ou outros, a escola não se responsabiliza. 
7. Caso se verifique falta de condições por culpa da escola, a mesma fará proposta para outra cedência, 

dentro da sua disponibilidade, no prazo de 2 meses. 
8. No caso de contrato a longo prazo não se aceitam pedidos de cancelamento, senão definitivo. 

 
Artigo 9.º 

(Incumprimento) 
1. A verificação de desvios entre a atividade que tiver sido proposta e autorizada e a efetivamente 

desenvolvida, ou utilização indevida das instalações, constitui incumprimento do contrato, conferindo à EPM-
CELP o direito de resolução imediata e sem pré-aviso, podendo proceder-se de imediato à suspensão do evento 
previsto ou decorrente. 

2. A parte faltosa fica constituída na obrigação de indemnizar a EPM-CELP dos eventuais danos que 
advenham daquele incumprimento. 

 
Artigo 10.º 
(Caução) 

1. O cessionário terá de entregar uma caução, com antecedência, no valor de 2.000, 00 (dois mil mt) a 
título de garantia, para o pagamento de eventuais danos geradores de responsabilidade civil ou não 
cumprimento do horário. 

2. Para eventos de maior dimensão a caução será de 10% do valor do aluguer. 
3. A caução prestada será restituída no prazo de 3 dias úteis após a realização da atividade, caso não se 

verifiquem quaisquer danos a indemnizar. 
 

Artigo 11.º 
(Efeito) 

1. A proposta de contrato da EPM-CELP é válida por sete dias. Deixando passar este prazo, o contrato 
deve ser revisto. 

2. A cedência dos espaços da EPM-CELP, só produz efeitos após a celebração do respectivo contrato, o 
qual deverá realizar-se com a antecedência mínima de 5 dias, em relação ao início da utilização acordada, salvo 
em casos excecionais devidamente fundamentados. 

 
CAPITULO III - NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 

 
Artigo 12.º 

(Principio geral) 
A utilização dos espaços da EPM-CELP está condicionada pelo exposto no artigo 3° e pela observância e 
aplicação das regras exigidas à boa conservação dos equipamentos e espaços, à imagem pública da instituição 
e às normas públicas de civismo. 
 

Artigo 13.º 
(Regras básicas) 

1. Não é permitido consumir alimentos no interior do Auditório e no Pavilhão Gimno desportivo. 
2. Não é permitido fumar no interior dos edifícios. No recinto escolar não é permitido fumar dentro do 

horário escolar. 
3. Não é permitido introduzir nos espaços da EPM-CELP objetos que constituam risco para os 

equipamentos e espaços ou que ponham em causa a segurança do edifício ou das pessoas.  
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4. Não é permitida nenhuma alteração estrutural nos espaços e não é consentido pregar, escrever, colar, 

riscar paredes ou equipamentos ou qualquer outro ato passível de provocar danos nos espaços e nos 
equipamentos. 

5. Não é permitida a entrada de animais. 
6. Cabe à entidade organizadora do evento a responsabilidade pela observância destas regras pela 

totalidade dos intervenientes no evento. 
7. Só é permitida a entrada de veículos no recinto escolar ou no Parque de estacionamento dos 

funcionários da EPM-CELP, após autorização da Direção. 
 

Artigo 14.º 
(Obrigações do cessionário) 

1. O cessionário é responsável por assegurar os meios necessários à segurança de equipamentos e de 
pessoas, bem como por quaisquer danos causados por ato ou omissão dos seus agentes, pelo equipamento por 
si instalado ou pelos participantes na sessão que organiza. 

2. A manutenção da ordem dentro do recinto é da inteira responsabilidade do cessionário, com o 
enquadramento dos seguranças e do pessoal da EPM-CELP que presta apoio ao evento / atividade. 

3. Qualquer dano ou furto verificado nos equipamentos da propriedade da EPM-CELP é da inteira 
responsabilidade do cessionário, obrigando-se este à sua reparação, substituição ou pagamento. 

4. A EPM-CELP não se responsabiliza por qualquer dano, furto ou desaparecimento de material deixado 
nos espaços, que seja da propriedade do cessionário ou dos utilizadores. 
 

Artigo 15.º 
(Disposições Finais) 

1. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente documento serão resolvidos por 
despacho do Diretor da EPM-CELP. 

 
 

A Diretora da EPM-CELP 
 
 
 
 
 

 

_______________________ 
    Dina Trigo de Mira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualizado em outubro de 2018 
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