
REGULAMENTO DO PAVILHÃO DE DESPORTOS1 

 

 

 

I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 1º - O Pavilhão de Desportos é propriedade da Câmara Municipal de Vila 

do Conde e tem como finalidade a prestação de serviços à população em 

geral, aos Clubes,  Colectividades, Escolas e outras entidades ou instituições 

em particular. 

 

Artigo 2º - O Pavilhão de Desportos destina-se fundamentalmente à prática 

desportiva de recreação e competição de modalidades de pavilhão como 

Andebol, Basquetebol, Badminton, Ginástica, Voleibol, Ténis, Ténis de Mesa, 

Squash e outras, sendo interdita a prática do Hóquei em Patins e do Futebol 

nos seus campos interiores, em virtude das características físicas e técnicas 

do Pavilhão não o aconselharem. 

 

Artigo 3º - A administração e gestão pertencem à Câmara Municipal de Vila do 

Conde. 

 

Artigo 4º - Por Pavilhão de Desportos, entende-se o conjunto de terreno, 

construções e instalações destinadas à prática desportiva de várias 

modalidades, compreendendo espaços reservados ao público, parqueamento 

de viaturas, espaços verdes e dependências anexas necessárias ao bom 

funcionamento do conjunto. 

 



Artigo 5º - Na utilização das instalações, observar-se-á a ordem de prioridades 

seguinte: 

 

1. Actividades desportivas e outras promovidas e/ou apoiadas pela 

autarquia. 

2. Clubes e Colectividades 

3. Associações e Federações 

4. Outras utilizações 

 

Artigo 6º - Na determinação das prioridades referentes às actividades dos 

Clubes, Colectividades, Associações ou Federações, têm preferências os casos 

de prática desportiva mais regular que movimentem um maior número de 

praticantes e que estejam enquadrados por técnicos qualificados na área 

desportiva e pedagógica. 

 

 

II 

CEDÊNCIA  DE INSTALAÇÕES 

 

Artigo 7º - A cedência das instalações pode destinar-se a uma utilização 

regular anual, ou de carácter pontual. Uma utilização regular anual 

compreende o período entre Setembro e Julho do ano seguinte. 

 

Artigo 8º - Para efeitos de planeamento das instalações, os pedidos de 

utilização regular devem ser apresentados por escrito, com 30 dias de 

antecedência, conter os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade requerente; 

b) Modalidade(s) a praticar e número previsto de atletas envolvidos; 

c) Horário pretendido para utilização de instalações; 



d) Termo de aceitação de utilização das instalações em impresso próprio. 

 

Artigo 9º - A entidade requisitante é responsável pelo policiamento do 

recinto durante a realização de quaisquer eventos que assim o 

determinem, e é igualmente responsável por licenças ou autorizações que 

se tornem necessárias à realização dos espectáculos ou das provas. 

 

Artigo 10º - Se o utilizador regular pretender deixar de utilizar 

definitivamente as instalações antes da data estabelecida, deverá informar 

tal facto por escrito, com antecedência mínima de 15 dias, sob pena de 

continuarem a ser devidos os respectivos preços de utilização. 

 

Artigo 11º - A Câmara Municipal, reserva-se o direito de utilizar as 

instalações para eventos por si promovidos ou apoiados, comunicando essa 

pretensão aos utilizadores regulares com pelo menos 10 dias de 

antecedência. 

 

Artigo 12º - No caso previsto no número anterior o utente deve ser, sempre 

que possível, compensado com tempo igual de utilização noutra data ou 

noutra instalação. 

 

Artigo 13º - Comprovativos de Pagamento 

1) Pelos preços de utilização cobrados serão emitidos os respectivos 

documentos de quitação. 

2) Os preços de utilização são devidos e pagos nos seguintes prazos: 

a) Quando se trate de utilizações pontuais, na data de 

realização do evento. 

b) Quando se trate de utilizações regulares mensais, até 15 dias 

antes do início do mês seguinte. 



III 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Artigo 14º - Compete à Câmara Municipal fixar o seguinte: 

a) Tabela anual dos preços de utilização; 

b) Concessões para exploração de áreas e actividades específicas, 

bem como determinar o seu cancelamento. 

 

 

IV 

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

Artigo 15º - A utilização das instalações obedecerá a horários 
preestabelecidos. 
 
Artigo 16º - Não é permitida a entrada de grupos nas instalações desportivas 
sem a presença de um responsável. 
 
Artigo 17º - O acesso às áreas reservadas à prática desportiva só é permitido 
aos utilizadores devidamente equipados. 
 
Artigo 18º - Não é permitida a entrada dos utilizadores nas áreas reservadas à 
prática desportiva com objectos estranhos à mesma. 
 
Artigo 19º - O acesso dos atletas e treinadores faz-se pela porta da recepção, 
não sendo permitido em ocasião alguma saltar as vedações do recinto de jogo. 
 
Artigo 20º - Não é permitido comer nos espaços de prática desportiva. 
 
Artigo 21º - Não é permitido fumar nos espaços interiores das infra-estruturas 
desportivas. 
 
Artigo 22º - Em locais bem visíveis das instalações do Pavilhão serão afixados 
painéis onde constem as principais regras de utilização. 
 



Artigo 23º - A entrada no Pavilhão de Desportos é vedada aos indivíduos que 
não ofereçam condições de higiene ou que pelas suas atitudes ofendam a 
moral pública. 
 
Artigo 24º - A entrada de atletas para treinos não é permitida sem a presença 
de um responsável. 
 
Artigo 25º - O responsável pelo grupo utente fica com a responsabilidade pelas 
instalações desportivas até ao final do período de utilização. 
 
Artigo 26º - A abertura dos balneários é da responsabilidade do funcionário em 
serviço (recepção), no início do período de utilização, o qual deverá 
apresentar ao utilizador as condições em que os balneários se encontram, 
devendo o período de utilização dos balneários ser o estritamente necessário 
à troca de vestiário e higiene pessoal. 
 
Artigo 27º - No início do período de utilização, o funcionário da recepção 
entrega as chaves do balneário ao responsável do grupo utente; findo o 
período de utilização, deverão ser as mesmas devolvidas na recepção. 
 
Artigo 28º - No caso de não existirem balneários disponíveis os utentes 
deverão aguardar na sala de espera até à disponibilização dos mesmos. 
 
Artigo 29º - Sob nenhum pretexto será autorizada a permanência de utentes 
nos corredores dos balneários. 
 
Artigo 30º - Só os funcionários têm acesso às arrecadações do material. A sua 
disponibilidade carece de requisição prévia para os dias de utilização. 
 
Artigo 31º - Desde que esteja autorizado o uso de equipamentos e materiais 
desportivos, estes só serão disponibilizados sob a responsabilidade do técnico 
ou professor responsável pela acção. 
 
Artigo 32º - Identificação de utentes: 

a) Os utentes individuais deverão ser portadores de um cartão 
identificativo emitido pelos serviços da autarquia ou pela 
entidade responsável. 

b) Os utentes componentes de entidades utilizadoras deverão ser 
portadores de identificação específica da sua modalidade ou, na 
sua ausência, de outra forma de identificação normalizada. 

c) O utente deverá aceder de imediato às solicitações de 
identificação que lhe sejam feitas pelos funcionários em serviço. 

 



Artigo 33º - Os danos ou extravios causados em bens de património municipais 
serão pagos pelos responsáveis, efectuando estes o depósito do seu custo na 
secretaria do Pavilhão. 
 
 
 

IV 
1 - UTILIZAÇÃO DO CAMPO EXTERIOR 

 
 
 
Artigo 34º - O recinto exterior do Pavilhão de Desportos está preparado para a 
prática do Futebol, Andebol, Voleibol e Basquetebol, encontrando-se 
marcados longitudinalmente três campos que vão de encontro às modalidades 
atrás referidas. 
 
Artigo 35º - A utilização regular do Campo Exterior para treinos ou jogos de 
clubes, exibições, ou mesmo a prática de outras modalidades desportivas, 
poderá ser autorizada desde que a mesma e3staja dentro dos objectivos do 
Pavilhão de Desportos, e o pedido seja efectuado ao Pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. 
 
Artigo 36º - Em utilizações pontuais por parte de grupos, torne-se necessário 
realizar marcação, a qual será aceite no próprio dia de utilização, indicando o 
nome de um responsável, o número de participantes e o tempo pretendido 
para utilização. 
 
Artigo 37º - Qualquer utilizador poderá requisitar/ alugar, uma bola e/ou 
coletes pelo período máximo de 60 minutos, segundo tarifa anualmente 
fixada. Para Tal, deverá entregar ao funcionário de serviço na recepção do 
Pavilhão, documento com fotografia comprovativo da sua identidade tal como 
bilhete de identidade ou carta de condução, ficando responsáveis pela 
devolução em bom estado dos materiais requisitados. 
 
Artigo 38º - Para aluguer do Campo Exterior, ou marcações eventuais, devem 
os interessados dirigir-se ao funcionário de serviço na recepção do Pavilhão, 
ou solicitar a respectiva marcação por telefone. 
 
Artigo 39º - No recinto do Campo Exterior do Pavilhão de Desportos é 
proibido: 

o Deixar cair qualquer tipo de detrito; 
o Molestar a prática desportiva dos restantes utentes; 
o Suspender-se nas balizas, tabelas ou redes de voleibol; 



o Praticar outros desportos, não autorizados; 
o Utilizar bicicletas, patins, skates, ou outro tipo de materiais afins; 
o Entrada de cães ou outros animais. 

 
 
 

IV 
2 - UTILIZAÇÃO DOS CAMPOS DE SQUASH 

 
 
Artigo 40º - Para a utilização de qualquer dos dois campos de squash, torna-se 
necessário realizar marcação, a qual será aceite no próprio dia de utilização, 
indicando o nome do interessado, a hora que pretende iniciar a prática e o 
tempo pretendido para autorização, num máximo de 60 minutos. 
 
Artigo 41º - Qualquer utilizador poderá requisitar/ alugar, uma bola e/ou 
raquetes pelo período máximo de 60 minutos, segundo tarifa anualmente 
fixada. Para tal deverá entregar ao funcionário de serviço na recepção do 
Pavilhão documento comprovativo da sua identidade tal como bilhete de 
identidade ou carta de condução, ficando responsáveis pela devolução em 
bom estado dos materiais requisitados. 
 
Artigo 42º - O acesso aos campos de squash, será sempre feito partindo da 
recepção, através da porta de acesso ao Campo de Apoio do Pavilhão. 
 
Artigo 43º - A abertura e fecho dos campos de squash é da responsabilidade do 
funcionário de serviço na recepção. 
 
 
 

IV 
3 - UTILIZAÇÃO DA SALA DE MUSCULAÇÃO 

 
 
Artigo 44º - A Sala de Musculação está fundamentalmente vocacionada para 
apoio aos clubes que utilizam regularmente as instalações do Pavilhão de 
Desportos. 
 
Artigo 45º - Qualquer utilização por parte dos atletas é obrigatoriamente 
orientada pelos técnicos dos clubes referidos no ponto anterior. 
 
Artigo 46º - Os danos causados no material de musculação provocados pelo seu 
uso incorrecto serão pagos pelos responsáveis dos grupos utentes. 



Artigo 47º - A pretensão de utilizar a sala de musculação por parte dos 
técnicos dos clubes utentes deve ser comunicada ao responsável do Pavilhão 
com 48 horas de antecedência. 
 
 
 

IV 
4 - UTILIZAÇÃO DA SALA DE CONFERÊNCIAS 

 
 
Artigo 48º -  A Sala de Conferência poderá ser utilizada pontualmente pelos 
grupos que têm uma utilização regular do Pavilhão, ou em colóquios, acções 
de formação, conferências de imprensa, reuniões e outras acções promovidas 
e/ou apoiadas pela autarquia. 
 
Artigo 49º - Para a utilização da sala de conferências deve ser solicitada uma 
autorização com uma antecedência de 48 horas, indicando o responsável o dia 
de utilização, a hora de início, o tempo pretendido para a utilização, e 
eventuais necessidades de vídeo, retroprojector ou projector de diapositivos. 
 
 
 

V 
INTRANSMISSIBILIDADE DAS AUTORIZAÇÕES 

 
 

Artigo 50º - As autorizações concedidas são intransmissíveis. 
 
Artigo 51º - A infracção ao disposto no número anterior implica o 
cancelamento automático da respectiva autorização. 
 
 
 
VI 
CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
Artigo 52º - a autorização de utilização das instalações será imediatamente 
cancelada quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não satisfação das condições de utilização; 
b) Recusa de pagamento do prejuízo devido a danos produzidos nas 

instalações, ou quaisquer equipamentos nela integrados, durante 
a respectiva utilização; 



c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida a 
autorização; 

d) Utilização por entidades ou pessoas estranhas à autorização 
concedida. 

 
 
 

VII 
INTERDIÇÃO 

 

 

Artigo 53º - A interdição de utilização das instalações do Pavilhão de 
Desportos consiste na proibição temporária da realização de jogos ou prática 
de treinos, por parte de clubes desportivos, entidades colectivas ou 
singulares, a quem hajam sido imputadas as faltas referidas no número 
seguinte. 
 
Artigo 54º - A medida de interdição é aplicável quando se verifiquem 
agressões ou tentativa de agressões envolvendo espectadores, dirigentes, 
médicos, treinadores, auxiliares e empregados, componentes das equipas de 
arbitragem, jogadores ou elementos com responsabilidade na manutenção da 
ordem, bem como os que causarem danos patrimoniais. 
 
Artigo 55º - A interdição será decidida após inquérito e, naturalmente, em 
função dos resultados apurados. 
 
Artigo 56º - É da responsabilidade do Vereador do Desporto da Câmara 
Municipal graduar a pena de interdição e proceder à respectiva aplicação 
relativamente à utilização destas infra-estruturas desportivas. 
 
 
 

VIII 
PROTOCOLOS COM ENTIDADES DIVERSAS 

 
 
Artigo 57º - A Câmara Municipal poderá estabelecer protocolos com outras 
entidades que prevejam condições especiais de uso das respectivas 
instalações, desde que observados os termos definidos nas presentes normas 
de funcionamento. 
 
 
 



IX 
UTILIZAÇÃO COM FINS LUCRATIVOS 

 
 
Artigo 58º - Quando da utilização das instalações com espectáculos 
desportivos ou outras actividades e das quais possa advir para o utilizador 
resultados financeiros, a autorização será concedida mediante a celebração 
de um protocolo específico. 
 
 
 

X 
PUBLICIDADE 

 
 
Artigo 59º - A autorização para a exploração de publicidade no Pavilhão de 
Desportos é da competência da Câmara Municipal. 
 
 
 

XI 
TRANSMISSÃO TELEVISIVA 

 
 
Artigo 60º - A utilização das instalações com transmissão televisiva carece de 
autorização específico da Câmara Municipal, que deverá acautelar as 
condições do contrato de concessão e exploração de publicidade que esteja 
em vigor, bem como os interesses próprios do município. 
 
 
 

XII 
BAR 
 

 
Artigo 61º - O acesso ao bar é livre. 
 
Artigo 62º - O bar será concessionado em regime e condições a estabelecer 
pela Câmara Municipal. 
 
Artigo 63º - O concessionário, além das condições do contrato e das demais 
leis e regulamentos aplicáveis, fica sujeito às disposições deste Regulamento 
na parte que lhe diga respeito. 



Artigo 64º - O concessionário não pode interferir no funcionamento das 
instalações do Pavilhão de Desportos. 
 
Artigo 65º - O abastecimento do bar só poderá ser efectuado pela respectiva 
porta de serviço. 
 
Artigo 66º - O concessionário está sujeito ao articulado no presente 
Regulamento, no que toca a todas as áreas. 
 
Artigo 67º - O concessionário obriga-se a zelar por todo o material que lhe é 
confiado e a manter a sua área em permanente asseio e limpeza. 
 
Artigo 68º - A Câmara Municipal, ou quem ela designar, poderá visitar 
permanentemente todas as instalações do bar com vista a verificar o 
cumprimento das disposições deste regulamento. 
 
 
 
 

XIII 
CONTRA-ORDENAÇÕES 

 

 

Artigo 69º - As contra-ordenações a aplicar são enunciados nos artigos 15º, 
16º, 17º e 18º do decreto-lei n.º 270/89 de 18 de Agosto. 
 
 
 

XIV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Artigo 70º - Compete ao Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vila do 
Conde zelar pela observância deste Regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 
 
Artigo 71º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal. 
 
Artigo 72º - Este Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 
 
                                                
1
 Versão aprovada em Assembleia Municipal de 29/06/1995 sob proposta da Câmara de 22/06/1995 


