Regulamento dos Campos de Ténis e do Campo de Jogos Dr. Amado Aguilar

Nota justificativa
O desporto encerra em si um vasto conjunto de valores universais que ao longo dos
tempos vem contribuindo de forma progressiva para melhoria dos padrões de
qualidade de vida das populações.
A prática sadia do desporto proporciona a formação física e intelectual dos indivíduos,
é uma desejável ocupação dos tempos livres, gera equilíbrio entre a actividade laboral
e o lazer, facilita a integração social e promove, em suma, o desenvolvimento
harmonioso dos cidadãos e das sociedades.
A existência de estruturas adequadas permite que essa prática se desenvolva em boas
condições de higiene, segurança e comodidade do sentido de fornecer a descoberta e
o cultivo dos talentos da juventude, principalmente.
Desde há alguns anos a esta parte que se tem vindo a assistir a um forte investimento
por parte deste município no sentido da edificação de novas infra-estruturas
desportivas, nomeadamente dos Campos de Ténis e do campo de jogos Dr. Amado
Aguilar.
No entanto, e apesar de todo o esforço organizativo, nem sempre a edificação
daquelas instalações foi acompanhada da elaboração dos respectivos regulamentos de
funcionamento e gestão. Existe apenas, em vigor, o Regulamento de Funcionamento
dos Campos de Ténis Municipais, datado de 26 de Outubro de 1988.
Assim:
Ao abrigo dos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa, e
para efeitos de aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe-se à
Câmara Municipal a aprovação do presente projecto de regulamento.

SECÇÃO I
Funcionamento

Artigo 1.º
Objecto

1 — O presente Regulamento estabelece as normas gerais e as condições de utilização
dos Campos de Ténis e do Campo de Jogos Dr. Amado Aguilar.
2 — As instalações mencionadas destinam-se, prioritariamente, ao desenvolvimento
de actividades desportivas, podendo, em situações pontuais, ser objecto de utilização
com fins culturais.
3 — Terão, sempre, prioridade na cedência das instalações objecto do presente
Regulamento as escolas, as autarquias e as colectividades concelhias.

Artigo 2.º
Gestão das instalações
1 — As instalações são geridas pela Câmara Municipal de Cuba, através do vereador do
pelouro do desporto, que se considera a entidade responsável pelas mesmas.
2 — São suas atribuições:
a) Administração e gerência das instalações;
b) Fazer cumprir todas as normas em vigor relativamente à utilização das instalações
desportivas;
c) Tomar todas as medidas necessárias ao bom funcionamento e melhor
aproveitamento das instalações;
d) Receber, analisar e decidir sobre todos os pedidos de cedências pontuais das
instalações;
e) Admitir, ao longo do ano, novos utentes regulares, tendo em conta a lista de espera
e o total aproveitamento das instalações;
f) Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência das instalações para
manifestações culturais que não danifiquem as instalações e não ponham em causa as
qualidades de higiene e utilização, nomeadamente dos recintos de jogos;
g) Analisar e decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento.
3 — A supervisão do funcionamento de cada uma das instalações ficará a cargo de
funcionários indicados pelo presidente da Câmara, para o efeito.

Artigo 3.º
Utilização

1 — As instalações apenas poderão ser utilizadas pelas entidades a quem forem
cedidas, sendo vedada a sua subconcessão.
2 — É vedado o acesso aos recintos desportivos a pessoas com objectos estranhos e
sem equipamento adequado que possam deteriorar o piso ou equipamentos.
3 — Os danos causados no decorrer das actividades importarão sempre na reposição
dos bens danificados no seu estado inicial, ou no pagamento da importância relativa
aos prejuízos causados.

Artigo 4.º
Cedência das instalações
1 — Consideram-se três tipos de cedência:
a) Prioritária — o que prevê a utilização das instalações em dias e horas previamente
fixadas ao longo do ano pelas entidades mencionadas no n.º 3 do artigo 1.º;
b) Regular — o que prevê a utilização residual das instalações em dias e horas
previamente fixadas ao longo do ano;
c) Pontual — o que implica a utilização esporádica das instalações.
2 — As entidades referidas na alínea a) do número anterior planificam as respectivas
utilizações sob a coordenação de entidade responsável.
3 — Os pedidos de utilização regular formulados para além dos prazos, serão
considerados para efeitos de ordenação da lista de espera.
4 — Os pedidos de cedência pontual deverão ser feitos, sempre que possível, com a
antecedência mínima de oito dias.
5 — É permitida a utilização individual das instalações, desde que tal não prejudique a
sua utilização pelas entidades utentes.
6 — As entidades utentes poderão abdicar da utilização do espaço que lhes havia sido
atribuído, bastando, para tal, comunicá-lo, por escrito, à entidade responsável, com
antecedência de oito dias.
7 — Qualquer cedência poderá ser suspensa caso a entidade responsável necessite das
instalações para actividades que, pelo seu âmbito, mereçam da autarquia prioridade
na efectivação, competindo-lhe, porém, comunicar tal facto aos utentes abrangidos
com quarenta oito horas de antecedência.

8 — Nos casos previstos no número anterior, os utentes serão compensados no tempo
de utilização.

Artigo 5.º
Interdições
1 — No interior das instalações é proibido:
a) O acesso de cães e de outros animais;
b) O acesso de veículos motorizados, excepto veículos públicos em serviço;
c) Lançar no chão pontas de cigarros, papéis, plásticos, latas, garrafas e quaisquer
objectos susceptíveis de poluir o espaço público;
d) Escrever, colar papéis ou riscar nas paredes, portas e janelas dos edifícios ou outras
construções existentes nos recintos desportivos.
2 — Para além das interdições previstas na lei geral, é proibido transportar garrafas de
vidro, latas e outros objectos contundentes para o interior das instalações desportivas.

Artigo 6.º
Material
1 — O material fixo e móvel existente nas instalações constitui propriedade municipal
e poderá ser utilizado racionalmente por todos os utentes.
2 — O material pertencente às entidades utentes apenas poderá ser utilizado pelos
próprios e encontra-se à sua exclusiva responsabilidade.
3 — O material desportivo da Câmara Municipal utilizado no decorrer das actividades
deverá, no fim das mesmas, ser confiado ao guarda das instalações.
4 — Apenas é permitido o acesso às arrecadações de material aos funcionários. A
entrega do material arrecadado será obrigatoriamente feita pelos funcionários quando
solicitados pelos utentes.

Artigo 7.º
Pessoal
1 — O pessoal encarregado das instalações e sua manutenção e higiene é da
responsabilidade da Câmara Municipal e dela dependente exclusivamente.
2 — Atribuições do guarda/auxiliar administrativo:

a) Abrir e fechar as instalações nos horários previamente estabelecidos;
b) Velar pelo sistema de iluminação e aquecimento de água;
c) Controlar a utilização dos espaços desportivos;
d) Montar, desmontar e arrecadar o material a que se refere o artigo 6.º;
e) Responsabilizar-se pelos valores previamente entregues à sua guarda;
f) Fazer o registo diário e mensal dos utilizadores em mapa apropriado;
g) Fazer cumprir o disposto no presente Regulamento.
3 — Atribuições do pessoal de higiene e limpeza:
a) Manter as instalações limpas e asseadas;
b) Zelar pelo cumprimento das normas elementares de higiene no decorrer da
utilização das instalações.

Artigo 8.º
Publicidade
A Câmara Municipal poderá autorizar a afixação de painéis publicitários no interior dos
recintos desportivos, aplicando-se-lhes as taxas previstas para o efeito na Tabela
Municipal de Taxas e Licenças.

Artigo 9.º
Ética desportiva
O comportamento dos praticantes e dos espectadores das várias modalidades
desportivas deverá, em qualquer caso, pautar-se por princípios de respeito mútuo, sã
camaradagem, desportivismo e boa educação, sob pena de aplicação das sanções
previstas neste Regulamento e na lei geral.

Artigo 10.º
Acesso de público
1 — Poderá ser admitido o acesso ao público, a título gratuito, desde que este não
perturbe o regular desenvolvimento das modalidades desportivas e se mantenha nos
locais e ele destinados.

2 — Aquando da realização de espectáculos, competições ou outros eventos culturais
ou desportivos, a cargo da Câmara Municipal ou das entidades autorizadas, poderão
ser cobrados bilhetes de acesso aos mesmos.

SUBSECÇÃO I
Campo de ténis

Artigo 11.º
Modalidades desportivas
Nos campos de ténis poderão ser desenvolvidas todas as vertentes do ténis e do
miniténis.

Artigo 12.º
Equipamentos e apetrechamento desportivo
1 — No interior dos campos de ténis não é permitida a utilização de calçado rígido que
possa deteriorar o seu piso.
2 — Cada utente deve possuir a sua raquete de ténis. No caso de utilizações pontuais
deve trazer também bolas.

Artigo 13.º
Normas especificas
O utente deve zelar para que a rede e o piso estejam sempre em boas condições de
utilização.

SUBSECÇÃO II
Campo de Jogos Dr. Amado Aguilar

Artigo 14.º
Modalidades desportivas
O campo de futebol está afecto à realização de jogos de futebol.

Artigo 15.º

Equipamentos e apetrechamento desportivo
1 — Os utentes devem utilizar calçado apropriado para a modalidade desportiva que
pretendem praticar.
2 — O apetrechamento desportivo deve ser requisitado ao funcionário de serviço,
quando for o caso.

SUBSECÇÃO III
Outras instalações desportivas

Artigo 16.º
Funcionamento
Todas as instalações desportivas existente no concelho, ou que nele venham a existir,
ficarão afectas à realização das modalidades desportivas para que foram idealizadas,
sendo-lhes aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no presente
Regulamento.

SECÇÃO II
Contra-ordenações

Artigo 17.º
Contra-ordenações
1 — Para além da responsabilidade civil e penal que lhes couber, os responsáveis pela
destruição intencional de bens e equipamentos afectos às instalações desportivas, ou
pela prática de actos que perturbem a ordem pública ou a normal realização das
actividades desportivas são passíveis de contra-ordenação punível com coima a fixar
entre 5000$ e 50 000$.
2 — Os funcionários responsáveis pelas instalações desportivas poderão mandar os
utentes abandonarem as respectivas instalações caso desrespeitem as normas
regulamentares e perturbem o normal desenvolvimento das actividades desportivas.
3 — De acordo com a gravidade da infracção, o seu autor poderá ser proibido de
utilizar as instalações por um período a definir pela Câmara Municipal, que poderá ir
de 15 a 90 dias, sem prejuízo das sanções previstas na lei geral.

4 — Constituem contra-ordenações, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
270/89, de 18 de Agosto, as seguintes condutas:
a) A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos, bem
como dentro dos limites do complexo desportivo;
b) A introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos
contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e não contundente;
c) A introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de almofadas
que não seja feitas de material leve e não contundente;
d) O arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou objectos
contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou contusão para qualquer
pessoa;
e) A simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o decurso de
um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do juiz da partida;
f) A utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, corrente
eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer instrumentos produtores
de ruídos instalados de forma fixa, com excepção da instalação sonora própria do
recinto;
g) A introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artifício ou objectos
similares.

SECÇÃO III
Disposições finais

Artigo 18.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.

(in Livro II, Capítulo II, do Código de Posturas e Regulamentos Municipais de Cuba,
publicado no Diário da República, Apêndice nº 57, II Série, nº 108, de 10 de maio de
2001)

