REGULAMENT
TO DE UTTILIZAÇÃO DOS EQUIPAM
MENTOS
DESPORT
D
TIVOS MUNICIPA
AIS
Preâmbulo

O Mu
unicípio de Mortágua, os termos ddo disposto
o nas alíneas f) e g), doo artigo 23º.. Da Lei
nº.733/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime ju
urídico das autarquias locais,
dispõ
õe de atribu
uições nos domínios
d
doos tempos livres, do de
esporto e daa saúde.
Conssiderando que
q utilizaçção sistemáática das in
nstalações e equipameentos desportivos
municipais de utilização coletiva r eflete as dinâmicas em permaanente evo
olução,
requerendo tod
da a atençãão e intereesse por paarte do Município; connsiderando que o
fomeento da práática despo
ortiva consttitui um po
otencial con
ntributo paara a melho
oria da
saúde e do bem
m‐estar das populações
p
.
Conssiderando ainda
a
que a promoção da atividad
de desportiva junto daa camada in
nfanto‐
juven
nil impulsio
ona a melho
oria do bem
m‐estar e qu
ualidade de
e vida das ppessoas e te
em por
finaliidade a gen
neralização de práticaas saudáveis em todass as camaddas da popu
ulação,
prop
põe‐se agilizzar as decissões e perm
mitir a unifformização com eficáccia do uso destas
instaalações e eq
quipamento
os.
Assim
m, no uso do poder reggulamentarr conferido às autarquias locais peelo artigo 24
41.º da
Consstituição da República Portuguesaa, e das alín
neas k), u) e ee) do nºº.1, do artiggo 33º.
do Anexo I da Leei nº. 75/20
013, de 12 dde setembro
o, e com vissta à definiçção das regrras que
orien
ntam a sua organização, funcioonamento e utilizaçã
ão a Câmaara Municipal de
Morttágua elabo
orou o pre
esente projeeto de Reggulamento, que após ser subme
etido a
audiêência pública nos term
mos dos arrtigos 100ºº. e 101º. do
d Código do Procediimento
Administrativo aprovado
a
pelo
p
Decretoo‐Lei nº. 4//2015, de 7 de janeiroo, é aprovad
do, nos
term
mos da alíneea g) do nº.
n 1 do arrtigo 25º. Anexo
A
I da Lei nº. 755/2013, de 12 de
setem
mbro, pela Assembleia Municipaal de Mortágua na se
essão de ____/___/201
15, sob
prop
posta da Câm
mara Municcipal aprovaada na reun
nião de ___//___/2015

1

ARTIGO 1º
nte)
(LLei Habilitan
O prresente Reggulamento tem como lei habilitaante o Artig
go 241.º daa Constituição da
Repú
ública Portu
uguesa, as alíneas
a
K), uu) e ee) do nº.1, do arttigo 33º. e alínea g) do nº. 1
do aartigo 25º. Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembroo e o Código do
Proceedimento Administrati
A
ivo aprovaddo pelo Deccreto‐Lei nº.. 4/2015, dee 7 de janeiro.
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CAPITULO
OI
PPARTE GERAL
SECÇÃO I
DISPPOSIÇÕES GERAIS
G
ARTIGO 2º
(âmb
bito de aplicação)
1 – O presentee regulamento é apliccável ao fu
uncionamen
nto e utilizaação de todos os
pamentos desportivos
d
municipaiss, designadaamente:
equip
a) Pisscina Municcipal;
b) Paavilhão Gimnodesportivo Municip al;
c) Caampos de Téénis Municipais;
d) Caampo de Joggos da Gand
darada;
ARTIGO 3º
es)
(finalidade
A fin
nalidade principal dos equipamen
e
ntos desporttivos municcipais é a d isponibilização de
espaços desporttivos e presstação de seerviços na área
á
do dessporto, do laazer, da educação
e da saúde da população em geral, dos associados dos clubes
c
e coolectividade
es, dos
aluno
os das escolas e de outtras entidaddes e institu
uições particulares.
ARTIGO 4º
(gestão
o dos equipa
amentos)
A geestão dos equipamen
ntos desporrtivos mun
nicipais é da
d competêência da Câmara
C
Municipal de Mortágua,
M
a qual dec idirá, depe
endente da autorizaçãão da Asse
embleia
Municipal, nos casos em que
q esta é necessária, a concesssão e/ou ceessão, a qu
ualquer
titulo
o, de determ
minados esp
paços.
ARTIGO 5º
(ordem de p
preferência na utilizaçã
ão)
1 – A utilização dos equipamentos resspeitará as seguintes
s
prrioridades:

a) Acctividades desportivas
d
e
apoiadas pela autaarquia;
e outras proomovidas e/ou
b) Acctividades de
d educação
o física e de sporto esco
olar;
c) Clu
ubes, Colectividades, Associações
A
s e federaçõ
ões enquantto em comppetições oficiais;
d) Clubes, Colecctividades, Associaçõees e Federações em acctividades eextra compe
etições
oficiaais;
e) Ou
utras utilizaações.
2–N
Na utilizaçãão da alíneaa c) do núm
mero anterrior terão preferência
p
as entidades que
preteendam umaa utilização para a práttica desporttiva regular,, que movim
mentem um
m maior
número de pratticantes e qu
ue tenham sede no concelho.
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ARTIGO 6º
(proto
ocolos de uttilização)
O Mu
unicípio de Mortágua, através da Câmara Municipal, po
oderá estabbelecer prottocolos
com outras enttidades que
e prevejam condições especiais de
d utilizaçãoo das instalações,
em p
parte ou no
o todo, mass serão sem
mpre observvados os te
ermos definnidos no prresente
regulamento.
SECÇÃO II
HORÁRIO
O DE FUNCIO
ONAMENTO
O
ARTIGO 7º
(h
horário norm
mal)
1 – Os horário
os de funcionamento, ou seja de
d abertura
a e fecho, para cada época
desp
portiva são fixados
f
anualmente peela Câmara Municipal;
ARTIGO 8º
(ho
orário espe
ecial)
Nos dias em que se realizaarem prova s desportivvas ou outra
as actividaddes será ado
optado
horário espeecial que se
erá do conheecimento público
p
com antecedênncia de 5 diaas.
um h
ARTIGO 9º
(eencerramen
nto)
1–O
Os equipamentos desportivos munnicipais estaarão encerrrados ao púúblico nos fe
eriados
nacio
onais, no feriado mu
unicipal, e ainda, em
m todas as datas quue vierem a ser
determinadas por despacho do Presiddente da Câmara;
2–O
Os equipam
mentos desp
portivos muunicipais po
odem, aind
da, encerrarr nos períodos de
temp
po em que a frequência de utilizaçção não justtifique o seu funcionam
mento.
3 – EEm casos exxcecionais, poderá o P residente da
d Câmara autorizar
a
poor despacho
o a sua
utilizzação.

CAPITULO II
PA
ARTE ESPEC
CIAL
AÇÃO DOS EEQUIPAMENTOS DESP
PORTIVOS
UTILIZA
SECÇÃO I
DOS TIP OS DE UTILLIZADORES
ARTIGO 10
0º
(utiilizadores liivres)
1 – São utilizaadores livres todos oos utentes que partiicipem em actividade
es que
mpanhamen
nto e orienttação técnicca e pedagó
ógica;
dispeensem acom
2 – SSão também
m utilizadores livres oos utentes que
q sejam alunos de eescolas do ensino
oficiaal e IPSS, cu
ujo enquadrramento té cnico e ped
dagógico seja garantidoo pelos técnicos e
ou do
ocentes doss respectivo
os estabeleccimentos.
ARTIGO 11
1º
(utilizad
dores de prrogramas)
1 – SSão utilizadores de pro
ogramas to dos os uten
ntes que pa
articipem e m actividad
des em
que a orientaçãão técnica e pedagógiica seja asssegurada po
or técnicos da autarquia, ou
contratados porr ela para essse efeito;
2 – Os programas serão definidos anualmentte, antes da
d data dee início da época
desp
portiva.
ARTIGO 12
2º
(utilizzadores de grupo)
São u
utilizadoress de grupo os utentes organizado
os para o fim da prátiica desportiva, ou
outraa, que asseggurem, por si, o enquaadramento técnico
t
pedagógico.
ARTIGO 13
3º
úblico em geral)
g
(pú
Entende‐se porr público em
e geral t odos os utentes doss equipameentos desportivos
municipais que não se dediquem à pprática desportiva, exceptuando‐‐se todos aqueles
a
que utilizem as instalações no exe rcício da sua
s
profissã
ão (profiss ões associaadas à
activvidade desportiva).
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SECÇÃO II
DAS COND
DIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O
SSUBSECÇÃO
OI
INSCRIÇÃO
O
ARTIGO 14
4º
(utilizad
dores de prrogramas)
1 – A utilização dos equipamentos pellos utilizado
ores constan
ntes no art..º 11º do prresente
regulamento está sujeita a inscrição;
2 – A inscrição é feita atraavés do preeenchimentto e entrega da ficha dde utilizado
or e de
exam
me médico que ateste a inexistênncia de quaaisquer conttra‐indicaçõões para a prática
de acctividade físsica pretend
dida;
ARTIGO 15
5º
(utilizzadores em
m grupo)
1 – A utilização em grupo regular anuual que com
mpreende o período e ntre Setem
mbro de
um aano e Junho
o do ano seguinte, é reequerida po
or escrito em impressoo próprio, durante
d
o mêês de Junho de cada an
no.
2–O
Os períodos de utilizaçãão referidoss no númerro anterior serão
s
deciddidos e notifficados
aos interessados até 31 de Julho de caada ano;
3 – A utilização
o em grupo com caráccter pontuaal é requerida por escrrito, em im
mpresso
próp
prio, com a antecedênc
a
cia de 5 diass sobre a daata pretendida e decidiida caso a caso;
4 – A decisão dos requerrimentos é comunicad
da aos requerentes ccom antece
edência
mínim
ma de 5 diaas em relaçãão ao início do período
o de utilização pretend ido;
5–O
Os requeren
ntes devem confirmar, por escrito
o, que irão proceder
p
à uutilização de
eferida
e devvem comun
nicar, també
ém por escrrito qual a data
d
ainda de início daa utilização,, sendo
devid
da a respecctiva taxa, tarifa ou preeço a partirr dessa data ainda quee não se ve
erifique
qualq
quer utilização;
6 – A não utilizaação do esp
paço até quiinze dias de
epois da data comuniccada para in
nício de
utilizzação operaa a caducidaade da autoorização;
7–A
As utilizaçõ
ões pontuaiis devem seer confirmaadas até 2 dias antes da realizaçção do
even
nto, data em
m que deve ser feito o pagamentto de 50% do
d valor dass taxas se devidas
d
nos ttermos do Regulamento e Tabelaas de Taxass, Tarifas e Preços da CCâmara Mu
unicipal
de M
Mortágua, so
ob pena de caducidadee da autorizzação.
SSUBSECÇÃO
O II
FREQUÊNC
CIA
ARTIGO 16
6º
(utiilizadores liivres)
1 – A frequênciaa processa‐se a qualquuer dia e ho
ora de acord
do com os hhorários e espaços
e
desiggnados e livvres para tal.
2 – A lotação máxima
m
insstantânea dde todos os espaços destinados à utilizaçãão livre
cond
diciona o aceesso dos utentes;
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3 – A utilização de material didáctico ddepende de
e aluguer prrévio;
4 – A utilização dos campos de ténis ppode ser feitta através de
d pré‐marccação pesso
oal, por
fax, ccorreio elecctrónico ou telefone.
5 – A utilização do espaço reservado i mplica o dé
ébito da taxxa/tarifa ou preço resp
pectivo,
caso não ocorraa cancelame
ento da marrcação até 48
4 horas antes de inícioo da activid
dade;
6 – O utilizadorr livre é o único
ú
responnsável por qualquer acidente quee decorra da
d falta
de co
onhecimenttos teóricoss e práticos relativamente à moda
alidade despportiva pratticada.
ARTIGO 17
7º
(utilizad
dores de prrogramas)
1 – A frequênccia dos pro
ogramas deepende doss horários existentes para cada época
desp
portiva;
ARTIGO 18
8º
(utilizzadores em
m grupo)
1 – A frequência depende
e do vínculoo individual de cada utilizador
u
aoo grupo, a definir
pelo próprio gru
upo e das condições
c
ddefinidas no
o presente regulamen to e no desspacho
de deeferimento do pedido de utilizaçãão em grupo
o;
2–A
As autorizaçções de utilização em ggrupo são in
ntransmissívveis.
SSUBSECÇÃO
O III
DEVERESS DOS UTILLIZADORES
ARTIGO 19
9º
((identificaçã
ão)
1 – Os utilizadores deverão ser porrtadores de
e um cartão
o emitido pelos serviços da
autarquia;
2–N
Na ausência de cartão identificativ
i
vo normalizado, deverá
á o utilizadoor ser portaador de
outro
o tipo de do
ocumento de
d identificaação normaalizado;
3 – O utilizador deverá aceder de ime diato às sollicitações de
e identificaçção que lhe
e sejam
dirigiidas pelo peessoal de se
egurança ouu funcionários da autarrquia quanddo em serviço.
ARTIGO 20
0º
(discciplina e con
nduta)
Os utilizadorres devem cumprir
c
as sseguintes normas de disciplina e cconduta:
1–O
a) U
Usar de resspeito, corrrecção e uurbanidade quer nas relações ccom os resstantes
utilizzadores queer com os fu
uncionários da autarqu
uia;
b) Nãão defecar, urinar cusp
pir ou abanddonar despe
erdícios;
c) Nãão se fazer acompanha
a
ar de anima is, exceto cãães guia;
d) Nãão utilizar os
o equipame
entos, entraar e perman
necer nas in
nstalações sse for portaador de
doen
nça infecto‐‐contagiosaa, se enconntrar em esstado de em
mbriaguez ou sob efe
eito de
estup
pefacientess;
e) Nãão utilizar quaisquer
q
ob
bjectos estrranhos à práática desportiva;
f) Conservar e arrumar os materiais
m
e equipamen
ntos que utilizem;
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g) Nãão danificarr as instalações;
h) Aceder às in
nstalações apenas
a
deppois da corrrespondente autorizaação emitid
da pelo
sistema informáático;
es de práticca desportivva com vestuário e/ ou calçado da rua;
i) Não entrar nas instalaçõe
j) Utiilizar os baln
neários que
e lhe forem atribuídos;
k) Ussar dentro dos
d vestiário
os e balneá rios chinelo
os ou calçad
do de banhoo pessoal;
l) Nãão permaneecer nos balneários paara além de
e 20 minuto
os após o ffinal da actiividade
desp
portiva;
m) N
Não aceder a zonas rese
ervadas;
o) Nãão operar os
o sistemas de
d som, ilum
minação, arr condiciona
ado e outroos;
2–N
Nas instalaçõ
ões das pisccinas são taambém deveres dos utilizadores:
a) O uso de equipamento adequado
a
d evidamente
e limpo e que não deb ote na águaa;
b) O uso de toucca de banho
o;
c) To
omar duchee antes da imersão naa água e o uso dos lavva‐pés sem
mpre que se
e tenha
acessso à área en
nvolvente das
d piscinas;;
d) A não utilizaçção de crem
mes, óleos oou quaisque
er produtos susceptíveiis de conspurcar a
águaa;
e) N
Não empurrrar os utiliizadores noo cais e/ou dentro dos
d tanquees, ou afun
ndá‐los
prop
positadamen
nte.
SSUBSECÇÃO
O IV
DEVEERES DO PÚ
ÚBLICO
ARTIGO 21
1º
1 – O público deeverá respeitar as seguuintes regras:
a) Ap
presentar‐see em condiçções de higiiene;
b) Nãão se apreseentar em esstado de em
mbriagues ou
o sob efeitos de estuppefacientes;;
c) U
Usar de reespeito e urbanidadee para com
m o restante públicoo, utilizado
ores e
funciionários da autarquia;
d) Reespeitar os horários
h
de
e entrada e ssaída das in
nstalações;
e) Nãão circular ou
o aceder a zonas reseervadas à prrática despo
ortiva ou ouutros fins;
f) Só assistir a trreinos ou au
ulas nos esppaços reservados à prá
ática desporrtiva se obtiverem
dade responnsável pela acção.
autorização prévia da entid
SSUBSECÇÃO
OV
DEVERESS DOS FUNC
CIONÀRIOS
ARTIGO 22
2º
onários, parra além doss previstos na Lei Geraal do Trabalho em
1 – SSão deveress dos funcio
Funçções Públicaas, aprovada pela Dec.. Lei n.º 35//2014, de 20 de Junhoo e dos consstantes
dos rrespectivos conteúdos funcionais,, os seguintes:
a) Ab
brir e fecharr as instalaçções no hor ário previam
mente estabelecido;
b) Co
ontrolar a entrada dos utentes e a sua circulaação no inte
erior das insstalações;
c) Zeelar pelo cum
mprimento das disposiições do pre
esente regu
ulamento;
d) Manter as insstalações lim
mpas e arruumadas;
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e) Daar conhecim
mento ao re
espectivo ssuperior hie
erárquico de
e todos os objectos acchados
nas iinstalações e procede
er à sua gu arda para posterior devolução
d
aao proprietário se
verificar reclamação no praazo de 6 meeses;
mento ao respectivo superior hierárquico
h
de todas as infracçõ
ões ao
f) Daar conhecim
regulamento qu
ue presenciaarem no exeercício das suas funçõe
es.
SECÇÃO IIII
DA
A UTILIZAÇÃ
ÃO DAS ZO NAS DE APOIO E COM
MPLEMENTA
ARES
ARTIGO 23
3º
(aarrecadaçõ
ões)
1 – O acesso e utilizações das arreccadações se
erá efectua
ado mediannte acordo prévio
estab
belecido entre o utente e o Municcípio de Mo
ortágua, atra
avés da Câm
mara Municcipal;
2–P
Poderão ser atribuídas arrecadaçõões para utillização colectiva;
3 – Os utilizad
dores serão
o os únicoos responsááveis pelos materiais e equipam
mentos
guard
dados em arrecadação
a
o, ficando ass chaves na sua posse;
4 – A responsaabilidade do
d utilizadoor só cessará após a sua entregga formal que
q se
proceessará med
diante vistorria a realizaar por dois funcionário
f
s da autarqquia e na presença
do uttilizador, daa qual se lavvrará o resppectivo auto
o.
ARTIGO 24
4º
(auditórioss)
o dos auditó
órios localizzados nos equipament
e
tos desporttivos pode ter
t por
1 – A utilização
fim o apoio das actividaades despoortivas a decorrer na
aqueles equuipamentoss e/ou
qualq
quer outra utilização compatível ccom a naturreza das insstalações;
2–O
Os auditório
os poderão ser compa rtimentado
os em dois ou
o mais esppaços autón
nomos,
depeendendo do
o fim a que se
s destinam
m e da rentaabilização que o Municcípio entend
de dar.
SECÇÃO IV
V
DA
A UTILIZAÇÃ
ÃO COM FIN
NS LUCRATIIVOS
ARTIGO 25
5º
(evventos desp
portivos e não
n desporttivos)
A utiilização das instalaçõess com activvidades de que
q possam
m advir resuultados finan
nceiros
para o utilizado
or depende
erá de reqquerimento escrito e será conceedida mediante a
celeb
bração de acordo/protocolo especcífico.
6º
ARTIGO 26
(transm
missões televisivas)
A uttilização das instalações com traansmissão televisiva
t
dependerá
d
de requeriimento
ma a acautelar as ob
brigações ppublicitáriass e de
escrito e será concedida por form
patro
ocínios anteeriormente assumidas e os interessses do Município.
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7º
ARTIGO 27
(publicidad
de)
A exploração de publicidade dependde de préviaa hasta púb
blica, nos ttermos do regime
jurídico da contratação púb
blica em viggor.
8º
ARTIGO 28
(áreaas concessio
onadas)
A co
oncessão de exploraçção de esppaços despo
ortivos, comerciais o u industriaais nos
equip
pamentos desportivos
d
s seguirá o regime juríídico da con
ntratação ppública em vigor à
data da concesssão.
SECÇÃO V
TAXA
AS DE UTILIZAÇÃO
ARTIGO 29
9º
A caada utilizaçção é devid
do o paga mento da taxa em vigor,
v
nos prazos e termos
t
constantes do Regulament
R
to e Tabelaas de Taxas, Tarifas e Preços da CCâmara Mu
unicipal
de M
Mortágua e do
d presente
e regulamennto;
SECÇÃO VI
V
RE
ESPONSABIILIDADE PELLA UTILIZAÇ
ÇÃO
ARTIGO 30
0º
(utiilizadores liivres)
O Município de Mortágua não se res ponsabiliza por qualqu
uer objectoo ou valor perdido
p
no in
nterior das instalaçõess, desde qu e não se en
ncontrem à guarda doo Município
o, pelos
acideentes conssequentes da práticaa desportivva, ou porr quaisqueer prejuízos dela
resulltantes paraa os praticantes e terceeiros.
ARTIGO 31
1º
(utilizad
dores de prrogramas)
O Mu
unicípio de Mortágua responsabilliza‐se pelos danos mo
orais e mateeriais decorrrentes
da p
prática desp
portiva, sen
ndo transfe rido este risco para uma
u
Compaanhia de Se
eguros,
mas declina tod
da a respon
nsabilidadee por danoss morais ou
u materiais que resulttem de
deso
obediência às
à ordens e instruçõess dos moniitores dos programas
p
e ainda de
eclina a
respo
onsabilidad
de pelo dessaparecimeento ou daano de qua
alquer objeecto ou vaalor no
interrior das instalações, desde que aaqueles não
o se encontrem confiaados à guarda do
funciionário Mun
nicipal.
ARTIGO 32
2º
(utilizzadores de grupo)
1 – A pessoa ou
o represen
ntante da eentidade a quem foi concedida autorização para
utilizzação das in
nstalações desportivas
d
é responsável por:
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a) Manter a discciplina nas instalações;;
b) Co
onservar e arrumar
a
os materiais e equipamen
ntos que utilizem;
c) Co
onservar as instalaçõess em condiçções idênticcas às que existiam
e
quuando do in
nício de
utilizzação, devendo conferiir a situaçãoo com o fun
ncionário da
a autarquia de serviço;
d) Daanos materiiais e moraiis resultantees da utilizaação das insstalações;
e) Po
oliciamento
o do recintto durante a realizaçãão de quaisquer evenntos que assim o
determinem;
f) Ob
btenção de licenças e autorizaçõees que sejam necessárrias à realizzação dos eventos
e
desp
portivos ou outros;
o
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CAPITULO III
FISSCALIZAÇÃO
O E CONTRA
A‐ORDENAÇ
ÇÕES
ARTIGO 33
3º
(fiscalização)
A fiscalização do cumprim
mento destee regulamen
nto incumb
be aos serviiços do Mu
unicípio
de M
Mortágua e a quaisq
quer outrass autoridad
des a quem
m, por lei,, seja dada essa
comp
petência.
ARTIGO 34
4º
(con
ntra ‐ ordenações)
egulamento
o constituí contra‐orde
enação
1 – O incumprimento dass disposiçõees deste re
da entre 1000 euros e os
o 1000 euro
os;
punívvel com coima graduad
2 – O processo de aplicaçãão das coim
mas a que se
e refere o presente
p
arttigo obedeccerá ao
dispo
osto no Deccreto‐lei n.º 433/82, dee 27 de Outubro e postteriores alteerações;
3–A
As coimas co
onstituem receita
r
excllusiva do Município
M
de
e Mortágua,, inclusive quando
q
as mesmas sejam cobradass em juízo.
ARTIGO 35
5º
nções acesssórias)
(san
1 – Para além
m da coimaa podem sser aplicadas ao infractor as s eguintes sanções
acesssórias:
a) Ap
preensão do
os objectos usados na prática da contra
c
‐ ordenação;
b) Intterdição dee utilização dos
d equipam
mentos dessportivos;
2 – A sanção accessória da alínea b) teem a duração máxima de 2 anos contados da
d data
da no
otificação da
d decisão condenatóri
c
ia.
CAPITULO IV
DISPPOSIÇÕES FINAIS
F
ARTIGO 36
6º
(duvvidas e omissões)
Os ccasos omisssos e as dú
úvidas susccitadas na interpretação e aplicaação do prresente
regulamento que não po
ossam ser resolvidos pelo recu
urso aos crritérios leggais de

interrpretação e integração de lacunnas, serão submetido
os para deecisão aos órgãos
comp
petentes no
os termos da Lei n.º 755/2013, de 12
1 de Setem
mbro.
ARTIGO 37
7º
(en
ntrada em vigor)
v
O preesente regu
ulamento en
ntra em vigoor no dia se
eguinte à su
ua publicaçãão em Diário da
Repu
ublica.
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