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PREÂMBULO 
 

Considerando que:  
 

1. A prática regular de Actividades Físicas, Desportivas e de Lazer é, actual e 
universalmente, reconhecida como fundamental para a promoção e 
desenvolvimento da saúde, educação, cultura e vida social do Cidadão; 

2. O Município de Ílhavo, comungando desses princípios e valores, tem, ao longo 
dos anos, edificado, mantido, valorizado e colocado à disposição dos seus 
Munícipes, uma vasta rede de equipamentos destinados à prática desportiva, 
nomeadamente Campos de Futebol, Piscinas, Campo de Minigolfe, Circuitos de 
Manutenção, Skatepark, Courts de Ténis, Pavilhões Gimnodesportivos 
(cobertos) e Polidesportivos (descobertos); 

3. Importa manter e estabelecer normas que potenciem a rentabilidade social e o 
equilíbrio financeiro das instalações desportivas do Município de Ílhavo; 

4. A disciplina de utilização desses equipamentos bem como dos direitos e deveres 
dos respectivos utilizadores encontra-se dispersa por vários diplomas e 
regulamentos, contendo ligeiras discrepâncias que não se justificam; 

5. Urge por isso harmonizar os regimes de utilização de todos os equipamentos 
desportivos municipais, mostrando-se também oportuno aproveitar esta 
circunstância para concentrar a sua disciplina num único diploma, evitando a sua 
dispersão e incómodos de consulta e aplicação. 
 
 

CAPÍTULO I  
GENERALIDADES 

 
Artigo 1º. 

 Lei Habilitante 
 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos, 73º., 78º., 79º. e 
241º. da Constituição da República Portuguesa e de acordo com a alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53º, das alíneas a) e b) do n.º 4 e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei 169/99 
de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13º, n.º 1 e alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 21º da Lei 159/99 
de 14 de Setembro. 
 

Artigo 2º  
Âmbito 

 
O Regulamento estabelece as normas de utilização, organização e funcionamento das 
Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo, a saber: Piscina de Ílhavo, Piscina da 
Gafanha da Nazaré, Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo, Campos de Ténis, Campo de 
Minigolfe, Pavilhões Gimnodesportivos (cobertos), Polidesportivos (descobertos), 
Circuitos de Manutenção, Parque Intergeracional e SkatePark. 
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Artigo 3º  
Missão 

 
1. As Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo têm como missão facultar o 

acesso da comunidade em geral, à prática de Actividade Física e Desportiva, nas 
suas vertentes de lazer, aprendizagem, treino e competição, visando a sua 
fidelização à prática regular de Actividade Física e Desportiva geradora de 
saúde, bem-estar e de convívio salutar. 

2. As Escolas Municipais de Desporto (Natação, Minigolfe, Ténis e outras) têm 
como principal missão o estabelecimento de hábitos de prática regular das 
respectivas modalidades desportivas nas vertentes de aprendizagem, 
aperfeiçoamento e competição, com elevados níveis de qualidade. 

3. As Instalações Desportivas Municipais podem ainda ser objecto de utilização 
para fins culturais e de interesse social ou económico para o Município, desde 
que previamente autorizada por escrito, pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, sob proposta ou parecer do gestor do desporto ou do Chefe de Divisão 
com competências sobre a matéria em causa. 

 
Artigo 4º  

Objectivos 
 
As Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo servem o propósito de promover o 
desenvolvimento desportivo do Município de Ílhavo e têm como objectivos principais: 
     a)  Incrementar os hábitos de participação regular em actividades desportivas e de
 lazer num ambiente seguro e saudável; 
     b) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, diminuindo o 

sedentarismo e a obesidade, melhorando, em consequência, os índices de saúde 
da população em geral, promovendo hábitos de vida saudáveis; 

c) Promover a socialização, a recreação e a ocupação dos tempos livres da 
população, de forma salutar e agradável; 

d) Disponibilizar condições de prática desportiva, tanto no âmbito da formação 
desportiva como na vertente competitiva. 

 
Artigo 5º  
Gestão 

 
1.  A gestão das Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo compete à Câmara 

Municipal de Ílhavo. 
2. Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo nomear ou destituir o 

gestor das Instalações Desportivas Municipais, a quem delega a competência de 
gestão e dinamização. 

3. Ao Gestor das Instalações Desportivas compete: 
     a)  Gerir as instalações desportivas, em rede, buscando optimizar a sua rentabilidade 

social e económica, nos termos do presente Regulamento e demais normas e 
legislação aplicáveis; 
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     b) Planear, acompanhar a concretização, monitorizar e aferir os resultados atingidos 
nas actividades desenvolvidas nas instalações e programas desportivos, 
projectando a sua melhoria contínua; 

     c) Executar as medidas necessárias ao bom funcionamento das Instalações 
Desportivas Municipais e garantir que sejam estabelecidas condições 
indispensáveis à sua boa conservação; 

     d) Coordenar as actividades das Escolas e Programas Municipais de Desporto; 
     e) Estabelecer o elo de ligação funcional com as restantes estruturas da Câmara 

Municipal de Ílhavo; 
     f) Analisar os casos omissos no âmbito do presente Regulamento e submeter ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo propostas para a sua resolução; 
     g) Autorizar, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, a 

utilização das Instalações Desportivas para fins não desportivos. 
 
 

CAPÍTULO II  
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 

 
Artigo 6º 

Dias de Funcionamento 
1. As Piscinas Municipais encerram ao público ao Domingo, nos Feriados 

Nacionais e Municipal e nos dias ou períodos em que for atribuída tolerância de 
ponto aos colaboradores da Câmara Municipal de Ílhavo. 

2. Os Campos de Ténis, os Circuitos de Manutenção, o Parque Intergeracional e os 
Polidesportivos funcionam todo o ano e em qualquer horário (utilização livre), 
enquanto não forem tomadas medidas que regulamente com todos os 
pormenores a sua utilização. 

 
Artigo 7º 

Horário de Funcionamento 
 
1. Compete à Câmara Municipal de Ílhavo a definição e alteração do horário e dos 

dias de funcionamento das seguintes Instalações Desportivas Municipais: Campo 
de Minigolfe, Pavilhões Gimnodesportivos, Piscinas Municipais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré e Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo. 

2. Trinta minutos antes da hora fixada para o encerramento das Instalações 
Desportivas com horário definido, os utentes deverão preparar-se para abandonar 
as mesmas, não sendo permitida a entrada de mais utentes nessa meia hora que 
precede o encerramento. 

 
Artigo 8º 

Suspensão do Uso das Instalações 
 
1. A Câmara Municipal de Ílhavo, por despacho do seu Presidente reserva-se o 

direito de interromper ou suspender a operação das instalações sempre que não 
existam condições para o seu normal funcionamento, nomeadamente por força 
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da realização de obras de reparação inadiável de avarias, execução de trabalhos 
de limpeza e ou de manutenção corrente ou extraordinária. 

2. O funcionamento das Piscinas Municipais pode ser suspenso por motivos de: 
avaria no equipamento e instalações; festivais ou outras actividades promovidas 
ou apoiadas pela Câmara Municipal de Ílhavo; competições; formações técnicas 
ou congressos; formação profissional dos técnicos ou restantes colaboradores ou 
outro motivo de força maior. 

3. A suspensão das aulas, nos casos referidos nos números 1 e 2 do presente artigo, 
não implica qualquer redução nas taxas de utilização, que o utente está obrigado 
a pagar, salvo se esta suspensão ultrapassar as 48 horas de encerramento. 

4. Nos casos em que o encerramento ultrapassar as 48 horas serão, em primeiro 
lugar, disponibilizadas, se possível, aulas de compensação. 

5. No caso específico da Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo, compete ao Gestor 
das Instalações Desportivas a alteração do horário de funcionamento ou ainda 
interromper ou suspender o seu funcionamento, sempre que não existam 
condições ou seja desaconselhado o seu normal funcionamento ou utilização, em 
especial, as condições climatéricas. 

 
Artigo 9º 

Critérios Gerais de Cedência das Instalações Desportivas Municipais 
 
1. As actividades desenvolvidas ou apoiadas pela Câmara Municipal de Ílhavo têm 

prioridade sobre qualquer outra actividade realizada em todas as Instalações 
Desportivas Municipais. 

2. Sempre que a Câmara Municipal de Ílhavo delibere utilizar ou ceder as 
Instalações Desportivas Municipais, serão canceladas as actividades de tipo 
regular e ou pontual, sendo esta afectação de uso comunicada e divulgada com a 
antecedência de oito dias. 

3. As provas oficiais devidamente regulamentadas têm prioridade sobre outras 
utilizações. 

4. Para efeitos de utilização das Instalações Desportivas Municipais consideram-se 
as seguintes prioridades de cedência: 

     a)  Actividades promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal de Ílhavo, em 
especial as das Escolas Municipais de Desporto de Ílhavo; 

     b)  Actividades escolares curriculares; 
     c) Actividades promovidas por Clubes, Colectividades, e outras Entidades do 

Município, com prioridade aos que desenvolvem actividades de desporto 
federado predominantemente praticado na instalação desportiva em causa e que 
utilizam as instalações há mais tempo; 

     d) Actividades promovidas por outras Associações (Federações Nacionais, 
Associações Distritais, Clubes, Colectividades e outras entidades exteriores ao 
Município); 

     e) Actividades promovidas por grupos de residentes, empresas ou entidades do 
Município de Ílhavo; 

     f) Outras actividades. 
5. Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo a decisão final relativa à 

cedência de espaços e à aplicação dos critérios, em especial nos casos em que 
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estiver em causa o desenvolvimento desportivo de uma determinada modalidade 
no Município de Ílhavo, de acordo com parecer fundamentado do Gestor das 
Instalações Desportivas Municipais. 

 
Artigo 10º 

Cedência das Piscinas de Ílhavo, da Gafanha da Nazaré e de Vale de Ílhavo, dos 
Pavilhões Gimnodesportivos e do Campo de Minigolfe 

 
1.  A utilização das instalações desportivas a que se refere este artigo poderá ser de 

carácter regular ou pontual.  
2.  A utilização das instalações desportivas deverá ser feita de acordo com a decisão 

proferida sobre o pedido apresentado pelo(s) interessado(s). 
3.  As instalações desportivas apenas poderão ser utilizadas pelas entidades a quem 

foram cedidas, sendo vedada a sua subconcessão. 
4.  A utilização colectiva das instalações desportivas a que se refere este artigo só é 

permitida desde que os praticantes estejam sob directa orientação de um 
profissional com capacidade técnico-pedagógica devidamente credenciado. 

5.  As entidades que pretendam utilizar as instalações desportivas a que se refere 
este artigo devem fazer um pedido escrito ao Presidente da Câmara, até 30 dias 
antes do início da actividade, no caso de esta ter carácter periódico ou sazonal e 
até 15 dias de antecedência nas restantes actividades. 

6.  O pedido de cedência de instalações desportivas a que se refere este artigo 
deverá conter: 

i. Identificação da entidade requerente; 
ii. Período anual e horário de utilização pretendidos; 

iii. Fim a que se destina o período de cedência de 
instalações e objectivos a atingir; 

iv. Número de praticantes e seu escalão etário; 
v. Material didáctico a utilizar e sua propriedade; 

vi. Nome, morada e telefone dos responsáveis pela 
orientação técnica directa de cada uma das actividades 
e do responsável técnico e administrativo da entidade. 

7.  Os pedidos de utilização pontual deverão ser feitos ao Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, com a antecedência de 15 dias, nos termos referidos no 
ponto anterior. 

8.  As entidades, grupos ou utentes que reservem a utilização das instalações 
desportivas têm que efectuar os seguros previstos na legislação em vigor. 

9.  Nos casos em que a entidade pretenda interromper a utilização das instalações 
deverá comunicá-lo por escrito ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
com a antecedência de 5 dias úteis, sob pena de continuarem a ser devidas as 
respectivas taxas. 

10.  Considera-se tacitamente denunciado o direito de ocupação de espaço que não 
seja utilizado pela entidade durante um período de 15 dias, salvo justificação por 
escrito, mantendo-se neste caso a obrigação de pagamento das respectivas taxas. 

11.  Serão estabelecidos contratos de utilização das instalações desportivas com as 
entidades a quem a Câmara Municipal de Ílhavo ceder a utilização das mesmas, 
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por forma a regular os direitos e deveres específicos, para além do necessário 
cumprimento do presente regulamento. 

 
 

Artigo 11º 
Utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos 

 
1. Podem utilizar os Pavilhões Gimnodesportivos: 

a) Grupos de utentes organizados por Escolas, Clubes, Associações ou 
qualquer outra entidade pública ou privada, desde que efectuem a 
respectiva reserva. 

b) A título individual, quem seja portador de Bilhete de Identidade/Cartão 
de Cidadão ou qualquer outro documento que o identifique e pague a 
respectiva taxa de utilização;  

2. A utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos é feita por períodos de 1 hora. 
3.  A Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 

instalações de utentes ou entidades que desrespeitem as normas de utilização 
constantes deste Regulamento e que perturbem o normal desenrolar das 
actividades. 

4. No caso de realização de provas do quadro competitivo oficial, a entidade 
requisitante será responsável pelo policiamento do recinto, assim como pelas 
licenças, autorizações e seguros necessários à realização das provas. 

5. Durante os períodos de actividades lectivas e nos horários do programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular, sob a coordenação da Câmara 
Municipal de Ílhavo, os Pavilhões Gimnodesportivos serão utilizados 
preferencialmente para este programa. 

6.       Durante o período das actividades lectivas, os Pavilhões Gimnodesportivos da 
Gafanha da Nazaré e da Gafanha da Encarnação são especialmente utilizados 
para as actividades desenvolvidas pelas Escolas anexas. 

7. Em matéria de responsabilidade por danos, lesões, acidentes, invalidez ou morte 
regem as disposições constantes do artigo 30º. 

 
 

Artigo 12º 
Utilização da Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo 

 
1.  Os utilizadores da Piscina deverão respeitar as regras de higiene e segurança 

deste regulamento, sob pena de lhes ser vedado o acesso às mesmas. 
2.  A utilização da piscina municipal implica o pagamento das taxas inerentes. 
3.  Só é admitida a entrada de menores de 10 anos, desde que acompanhados por 

um adulto. 
4.  O tanque infantil ou chapinheiro da Piscina só pode ser utilizado por crianças 

com idade inferior a 6 anos; 
5.  A piscina principal e o tanque infantil ou Chapinheiro podem ter utilização 

colectiva, por crianças de escolas do primeiro ciclo do ensino básico e de 
jardins-de-infância, acompanhadas dos seus responsáveis e desde que 
devidamente autorizados, devendo o pedido ser formulado por escrito ao 
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Presidente da Câmara, com a antecedência mínima de cinco dias úteis e 
acompanhado de declaração de responsabilidade da instituição colectiva. 

6. É vedada a utilização da Piscina a quem apresentar qualquer tipo de irritação 
cutânea ou qualquer ferida na pele, nos olhos, nariz e/ou lábios, ou se estiver a 
perder sangue por qualquer motivo. 

7. É vedada a utilização da Piscina, aos portadores de doenças infecto-contagiosas, 
podendo ser exigida aos utentes, sempre que se julgue necessário, uma 
declaração médica comprovativa do seu estado sanitário. 

8. Sempre que solicitado, é obrigatória a apresentação do bilhete de identidade ou 
qualquer outro documento de identificação com fotografia, para confirmação da 
idade. 

 
Artigo 13º 

Utilização do Campo de Minigolfe 
 
1. Pode utilizar o Campo de Minigolfe: 
            a)   Quem for portador de um Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou 

qualquer outro documento que o identifique e pague a respectiva taxa de 
utilização; 

b) Os maiores de 5 anos, desde que acompanhados pelos pais, ou outra 
pessoa por eles responsável ou ainda enquadrados em actividades de 
grupo. 

c) Os maiores de 12 anos; 
d) Grupos de pessoas organizados por Escolas, Clubes, Associações ou 

qualquer outra entidade pública ou privada, desde que efectuem a 
respectiva reserva e observem os requisitos previstos nos números 
anteriores. 

2. O Campo de Minigolfe só poderá ser utilizado por um número máximo de 20 
jogadores, excepto quando integrados em grupos. 

3. O período de utilização do Campo de Minigolfe é o correspondente a uma hora, 
excepto se houver acordo prévio de outra duração da utilização 

 
Artigo 14º 

Utilização dos Campos de Ténis e dos Polidesportivos 
 
1. A utilização dos Campos de Ténis e dos Polidesportivos é feita de forma livre, 

de acordo com a ordem de chegada às instalações respectivas. 
2. Os promotores das actividades ou frequentadores das instalações, sejam pessoas 

singulares, entidades, associações ou outras pessoas colectivas, serão 
considerados responsáveis de forma solidária com os utentes directos por 
eventuais danos causados nas instalações desportivas seja ou não possível 
identificar o autor dos prejuízos. 

3.  Os utentes serão pessoalmente responsáveis pelos danos, lesões, invalidez ou 
morte que resultem da pratica individual ou colectiva de actividades por si 
promovidas sem o consentimento e/ou conhecimento da Câmara Municipal. 

4.     A todo o tempo poderão ser tomadas medidas que implementem normas de 
utilização destes espaços nomeadamente ao nível dos horários. 
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Artigo 15º 

Cancelamento da Utilização das Instalações Desportivas Municipais 
 
Serão considerados motivos justificativos do cancelamento da utilização das  
instalações, nomeadamente, os seguintes: 

a) Não pagamento atempado das taxas de utilização devidas; 
b) Danos realizados nas instalações, balneários ou quaisquer equipamentos nele 

integrados, no decorrer da sua utilização; 
c) Realização de obras de manutenção ou conservação extraordinárias e 

inadiáveis; 
d) Conduta imprópria dos utilizadores; 
e) Não utilização regular das instalações; 
f) Subconcessão das instalações cedidas. 

 
Artigo 16º 

Escolas Municipais de Desporto 
 

1.  As Escolas Municipais de Desporto (Natação, Ténis, Minigolfe e outras) 
implementadas pela Câmara Municipal de Ílhavo são da responsabilidade e 
orientadas por Coordenadores Pedagógicos, com Licenciatura em Educação Física e 
Desporto ou áreas similares e como tal reconhecidos pela Câmara Municipal, em 
condições e horários a definir pela mesma. 

2.  Os alunos das Escolas Municipais de Desporto devem observar rigorosamente todas 
as orientações dos técnicos, bem como as disposições do presente Regulamento e 
das normas elaboradas em cada caso. 

3.  Nas Escolas Municipais de Desporto a assiduidade deve ser normal e ou constante, 
salvo nos casos devidamente justificados com atestado médico ou outro e até ao 
limite máximo de três meses. Ultrapassado esse limite o utente perde o direito à 
inscrição. 

4. Considerando os programas técnico-pedagógicos em vigor em cada Escola 
Municipal de Desporto, serão formadas turmas de acordo com o nível de 
aprendizagem e a idade dos alunos. 

5. As classes das Escolas Municipais de Desporto funcionam com um número mínimo 
e máximo de alunos, a definir no início de cada época desportiva em normas 
próprias. 

6. Todos os alunos das Escolas Municipais de Desporto, quando inscritos pela primeira 
vez, serão convidados a efectuar um teste de aferição do seu nível de aprendizagem, 
o qual será da responsabilidade de um professor da escola, sendo dispensados deste 
teste os utentes que não tenham qualquer tipo de competência na modalidade em 
causa. 

7. Todos os alunos das Escolas Municipais de Desporto estão obrigados ao pagamento 
do respectivo seguro desportivo de acidentes pessoais.  

8. Os alunos das Escolas Municipais de Desporto que participarem nas competições 
oficiais são directamente responsáveis pelo pagamento das taxas às Federações de 
modalidade respectivas. 

 



                    Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais 

 10 

Artigo 17º 
Taxas 

 
1. As taxas de utilização a aplicar nas Instalações e Escolas Desportivas Municipais 

são as constantes da Tabela em Anexo. 
2. O pagamento das taxas referentes à utilização das Instalações Desportivas 

Municipais ou à frequência de Escolas Municipais de Desporto (natação, 
minigolfe, ténis e outras), será feito na secretaria das Piscinas Municipais de 
Ílhavo ou da Gafanha da Nazaré, na Piscina Descoberta Municipal de Vale de 
Ílhavo ou ainda em outros locais a determinar caso a caso pela Câmara 
Municipal de Ílhavo. 

3. Para promover o desenvolvimento da actividade desportiva e incentivar a 
formação desportiva da população e a actividade competitiva, pode a Câmara 
Municipal de Ílhavo, através de protocolos com os referidos objectivos, 
proporcionar a utilização total ou parcialmente gratuita das Instalações 
Desportivas Municipais. 

4. O pagamento das taxas referentes à utilização pontual das Instalações 
Desportivas Municipais será feito antes da sua utilização, após o pedido ser 
deferido. 

5. Os alunos das Escolas Municipais de Desporto (Natação, Ténis, Minigolfe e 
outras) e as entidades ou grupos que utilizam de forma regular as Instalações 
Desportivas Municipais pagarão, até ao dia 8 de cada mês, a mensalidade ou 
taxa referente ao mês em curso. Este prazo poderá ser será alterado no caso de, 
neste período existirem feriados ou dias de encerramento das Piscinas 
Municipais. Nestes casos será possível aos alunos que teriam aulas nesses dias 
(feriados ou tolerância de ponto) pagar no mesmo dia da semana imediatamente 
seguinte, sem agravamento de taxa.  

6. O pagamento da mensalidade, posterior ao dia 8 de cada mês, e efectuado até ao 
dia 15 desse mesmo mês, implica o pagamento de um agravamento nos termos 
previsto na tabela de taxas. O pagamento efectuado a partir do dia 16 desse 
mesmo mês, implica o pagamento de um agravamento nos termos previstos na 
tabela de taxas. 

7. Pelas inscrições efectuadas ate ao dia 15 de cada mês é devido o pagamento da 
mensalidade respectiva; pelas inscrições efectuadas entre os dias 16 e 25, será 
devido o pagamento de metade do valor da respectiva mensalidade; pelas 
inscrições efectuadas após o dia 25 só é devido o pagamento da mensalidade do 
mês seguinte.  

8. A não frequência de qualquer mês, não desobriga o pagamento da respectiva  
mensalidade a não ser que o aluno se encontre incapacitado para a prática da 
modalidade, sendo obrigatório apresentar atestado médico comprovativo dessa 
mesma incapacidade. 

9. Os alunos das Escolas Municipais de Desporto (Natação, Minigolfe, Ténis e 
outras) terão de pagar uma taxa de inscrição (inclui cartão do utente), cujo valor 
consta da tabela em anexo, no primeiro mês em que se inscrevem numa época 
desportiva (início de Setembro e fim em Julho/Agosto). Nesse mesmo mês 
pagam também o valor do seguro, cuja validade termina com o fim da época. 
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10.    No caso em que os alunos frequentarem as Escolas Municipais de Desporto 
(Natação, Minigolfe, Ténis e outras) até ao último mês da época anterior (Julho), 
pagarão na época seguinte uma taxa de revalidação, cujo valor consta da tabela 
em anexo. Os alunos que não frequentarem a época até ao fim, ficam sujeitos ao 
pagamento de nova taxa de inscrição na época seguinte. 

11. Todas as taxas de inscrição e revalidação das Escolas Municipais de Desporto 
podem ter um acréscimo do seguro desportivo, que consta da tabela de taxas 
anexa. 

12. A utilização das Piscinas Municipais por crianças até aos cinco anos, inclusive, 
desde que acompanhadas por um adulto e fora do âmbito das Escolas Municipais 
de Desporto, é gratuita 

13.  Os funcionários, agentes e colaboradores da Câmara Municipal de Ílhavo, 
beneficiam de um desconto de 20%, sobre os valores das taxas. 

14. É obrigatório o preenchimento e subscrição, pelo próprio ou pelo seu 
encarregado de educação, no acto da inscrição ou do início da prática desportiva 
ou de qualquer actividade, de um Termo de Responsabilidade, declarando que o 
utente ou aluno em causa não apresenta quaisquer contra-indicações à prática da 
modalidade ou actividade em causa, nos termos definidos pela legislação em 
vigor. 

15. A utilização das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, em 
qualquer regime, implica a prévia inscrição nas Piscinas Municipais, implicando 
o pagamento das respectivas taxas. 

16. Se os utilizadores ou grupos pretenderem deixar de utilizar as Instalações 
Desportivas Municipais antes da data estabelecida, deverão comunicá-lo, por 
escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo até 15 dias antes, sob pena 
de continuarem a ser sempre devidas as respectivas taxas, se for o caso. 

17. A saída das instalações da Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo esgota o direito 
inerente ao bilhete de entrada pago. 

18. Os utentes que pretendam utilizar as Piscinas de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 
em regime livre, terão de pagar anualmente o seguro anual, cujos valores 
constam da tabela anexa. 

 
Artigo 18º 

Protocolos com Entidades 
 
1. A Câmara Municipal de Ílhavo poderá estabelecer protocolos de utilização das 

instalações desportivas municipais com outras entidades. 
2. Os protocolos deverão ter como objectivo primordial o desenvolvimento de 

actividades que promovam a prática de Actividades Físicas e Desportivas ou 
outras actividades de interesse para o desenvolvimento desportivo e cultural do 
Município de Ílhavo. 

3. As taxas a aplicar nestes casos, assim como as condições de utilização e de 
exploração resultam da aplicação dos protocolos ou contratos-programa 
estabelecidos entre a Câmara Municipal de Ílhavo e as entidades em causa. 

4. Os protocolos poderão ter como objecto a utilização total ou parcial das 
Instalações Desportivas Municipais, sem prejuízo da prioridade da Câmara 
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Municipal de Ílhavo na utilização destas mesmas instalações, tal como previsto 
no presente Regulamento. 

5. Nos casos dos protocolos se destinarem à utilização total da instalação 
desportiva, as despesas inerentes à utilização e funcionamento da instalação 
desportiva deverão ser suportadas pela entidade a quem é protocolada a 
cedência. Exceptuam-se as despesas inerentes aos episódios de grande 
manutenção da estrutura dos edifícios. 

6. Nos casos dos protocolos se destinarem à utilização parcial da instalação 
desportiva, serão definidas e incluídas no texto do protocolo as 
responsabilidades das entidades a que é protocolada a cedência, sendo certo que, 
nestes casos, o pagamento da utilização deverá ser anterior à própria utilização. 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

REGRAS DE CONDUTA NA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
 

Artigo 19º 
Piscinas de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 

 
1.  Somente terão acesso à zona dos tanques das Piscinas e instalações de 

hidromassagem as pessoas equipadas com vestuário de banho, exceptuando-se o 
pessoal de serviço e quando estritamente necessário. 

2. O vestuário de banho a que se refere no ponto 1 consiste em fato de banho 
adequa do à prática da natação para o género feminino e calção tipo competição 
para o género masculino. 

3.  É obrigatório o uso de touca e chinelos, de forma a prevenir o aparecimento e 
contágio de micoses e outras doenças. 

4.  Aos utentes que não forem autorizados a utilizar as Piscinas por não envergarem 
vestuário de banho de acordo com as normas estabelecidas no número anterior, 
não será restituída a importância da taxa paga. 

5.  A cada utente será atribuído um cartão de identificação pessoal e intransmissível, 
que dará acesso à Piscina. 

6.  Qualquer perda ou extravio do cartão, deve ser comunicada com a maior 
brevidade possível aos serviços administrativos das Piscinas, ficando o utente 
obrigado a solicitar uma segunda via do mesmo, pagando a respectiva taxa de 
emissão. 

7.  É obrigatória a apresentação à entrada e à saída das Piscinas do cartão de utente. 
8. Aos utentes que utilizam as piscinas com carácter pontual, só será permitida a 

sua entrada, se a lotação dos espaços reservados para o efeito não estiver 
esgotada, sendo o número máximo admitido de dez utentes, por pista. 

9.  O acesso aos balneários só poderá ser feito dentro do período permitido pelo 
cartão. Para este efeito a entrada, será sempre, 10 minutos antes do início da 
utilização e a saída, 25 minutos posteriores ao fim da utilização. 
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10. A utilização das Piscinas por um período superior ao estipulado na alínea 
anterior implica o pagamento das taxas inerentes. 

11. A contagem do tempo referido nas alíneas anteriores faz-se a partir do momento 
em que o utente passa o torniquete de entrada na Piscina.  

12.  Todos os bens do utente deverão ser entregues ao colaborador de serviço ao 
vestuário ou guardados no respectivo cacifo, devendo neste caso, os utentes 
devolver a respectiva chave à saída. 

13. As crianças com idades inferiores a sete anos e pessoas incapacitadas que 
necessitam de acompanhamento nos balneários, deverão utilizar as instalações 
destinadas ao género do respectivo acompanhante. Os adultos incapacitados 
devem ser acompanhados por um adulto do mesmo género.  

14. É obrigatória a utilização do chuveiro e do lava-pés antes da entrada para as 
Piscinas. 

15. As zonas infantis serão reservadas exclusivamente a crianças até 10 anos e 
acompanhados pelo responsável. 

16.  O uso das Piscinas é vedado aos utentes portadores de doenças de pele, lesões 
abertas ou doenças de olhos, nariz ou ouvidos. 

17.  Nas instalações das Piscinas só podem ser guardados objectos pelo tempo de um 
período de utilização. 

18. Nas instalações onde existam cacifos individuais os utentes, antes de utilizarem 
os vestiários, deverão munir-se de uma chave para o cacifo que lhes será 
fornecida na recepção mediante identificação. A chave dos balneários colectivos 
deverá ser temporariamente guardada pelo acompanhante dos grupos. 

19. É expressamente proibido: 
a)  Comer e consumir bebidas alcoólicas; 
b) Fumar em qualquer zona da piscina, incluindo os balneários; 
c) Deixar cair qualquer detrito na zona destinada aos utentes; 
d) Projectar propositadamente água para o exterior das piscinas; 
e) Utilizar bolas, barbatanas, máscaras de mergulho e respectivo tubo, 

máquinas subaquáticas, bóias, figuras insufláveis, coletes, braçadeiras ou 
outro material e equipamento proveniente do exterior das instalações, 
sem que os mesmos sejam adequadamente limpos e apenas quando 
houver autorização expressa para tal. 

f) Sentar, deitar ou debruçar-se nas pistas separadoras; 
g) Correrias desordenadas, prática de jogos e saltos para a água sem 

acompanhamento técnico; 
20.  A entrada de pessoas calçadas na zona vedada e exclusivamente destinada a 

banhistas, salvaguardando o uso de calçado próprio ou protecção para 
colaboradores ou visitantes, a título excepcional; 

21. O uso de navalha ou lâminas de barbear nas diferentes instalações das Piscinas, 
assim como outros objectos susceptíveis de causar danos a terceiros; 

22. A entrada de cães ou outros animais no recinto, excepto os previstos na 
legislação em vigor para acompanhamento de invisuais. 

23.  Nas instalações de hidromassagem: 
a) Serão cobradas tarifas pela utilização da hidromassagem. 
b) Um bilhete de hidromassagem corresponde a um período de 30 minutos. 
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c) O bilhete de hidromassagem permite ao seu portador apenas a utilização 
desta instalação e não inclui a utilização dos tanques da Piscina. 

d) Um bilhete de hidromassagem e Piscina permite a utilização da 
instalação de hidromassagem e do espaço reservado ao regime livre. 

e) Compete aos colaboradores, de acordo com as normas existentes, a 
suspensão da venda dos ingressos de hidromassagem, quando se 
verifique excesso de lotação da mesma. 

f) Aconselha-se o utente a informar-se sobre os efeitos da hidromassagem 
bem como as suas eventuais contra-indicações. 

 
Artigo 20º 

Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo 
 
1. Os utentes devem passar pelo lava-pés, molhando os pés abundantemente, antes de 

entrar na piscina principal e no tanque infantil; 
2.  Os utentes devem utilizar os chuveiros situados no recinto da Piscina, molhando-   

-se completamente, antes da entrada na água e depois de sair para remover o 
excesso de desinfectante; 

3.  O fato de banho não pode ser de material susceptível de tingir a água; 
4.  Os utentes devem acatar todas as recomendações e indicações prestadas pelos 

colaboradores em exercício de funções na Piscina; 
5. As crianças com menos de 6 anos, apenas poderão utilizar a Piscina principal, 

quando acompanhadas por um adulto; 
6. Deverá ser observado rigoroso respeito entre utentes, colaboradores e visitantes da 

Piscina, nomeadamente ao nível da linguagem e decoro. 
7. Os utentes deverão respeitar os intervalos de segurança entre a ingestão de 

alimentos e a entrada na água, sendo da sua inteira responsabilidade as eventuais 
consequências da falta de observância desta norma. 

8. É expressamente proibido: 
a)  Transportar e consumir comidas e bebidas na zona denominada cais; 
b)  Fumar na zona do cais e nos restantes compartimentos fechados 

existentes nas instalações da piscina; 
c)  Ingerir bebidas alcoólicas; 
d) O acesso de cães e/ou quaisquer outros animais, excepto os previstos na 

legislação em vigor, para acompanhamento de invisuais; 
e)  Abandonar desperdícios fora dos recipientes para recolha de lixo; 
f)  Usar objectos susceptíveis de causar danos a terceiros; 
g)  Usar calçado de rua na zona do cais da Piscina; 
h)  Colocar a segurança dos utentes da piscina em perigo, com a entrada na 

água, através de mergulho ou salto. 
 

Artigo 21º 
Campo de Minigolfe, SkatePark, Polidesportivos e Campos de Ténis 

 
1 Os utilizadores destes equipamentos desportivos Municipais devem: 

a) Zelar pela boa utilização e conservação da Instalação Desportiva e dos 
equipamentos.  
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b) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo 
colaborador de serviço na Instalação Desportiva.  

c) Informar a Câmara Municipal de Ílhavo se verificarem algum dano nas 
Instalações Desportivas. 

2 É proibido: 
a) Fumar; 
b) Ingerir bebidas alcoólicas; 
c) O acesso de cães e/ou quaisquer outros animais, excepto os previstos na 

legislação em vigor, para acompanhamento de invisuais; 
d) Transpor vedações; 
e) Danificar o jardim, pisar ou de qualquer forma, alterar as pistas e 

obstáculos, o campo de minigolfe; 
f) Deitar papéis ou outros detritos fora dos recipientes para tal fim 

destinados; 
g) Praticar qualquer outro jogo ou actividade que não seja adequada à 

respectiva instalação desportiva; 
h) Usar linguagem obscena ou praticar actos que se afastem das normas de 

boa educação e dos princípios básicos da boa convivência social. 
 

Artigo 22º 
Circuitos de Manutenção e Parque Intergeracional 

 
1. Os utilizadores devem: 

a) Zelar pela boa utilização e conservação da Instalação Desportiva e dos 
equipamentos.  

b) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo 
colaborador de serviço na Instalação Desportiva.  

c) Informar a Câmara Municipal de Ílhavo se verificarem algum dano nas 
Instalações Desportivas. 

2. É proibido: 
a) Fumar, fazer lume ou foguear nas instalações; 
b) O acesso de veículos, incluindo os velocípedes sem motor, excluindo-se 

as situações de entradas de veículos por motivos de emergência ou obras 
e arranjos no espaço, devidamente autorizados pela Câmara Municipal de 
Ílhavo; 

c) O uso de armas ou de objectos cortantes, como facas e vidros, excepto as 
forças policias ou de segurança no cumprimento das suas obrigações. 

d) Deitar papéis ou outros detritos fora dos recipientes para tal fim 
destinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais 

 16 

Artigo 23º 
Pavilhões Gimnodesportivos  

 

1. Os utilizadores dos Pavilhões Gimnodesportivos devem: 
a) Respeitar o disposto no presente Regulamento, em termos de 

manutenção, disciplina e cumprimento de horários. 
b) Zelar pela boa utilização e conservação do equipamento.  
c) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo 

pessoal de serviço responsável pela Instalação Desportiva 
d) Apresentar-se devidamente equipados, com calçado desportivo adequado 

e em boas condições de higiene; 
e) Utilizar os equipamentos e materiais unicamente para os fins a que se 

destinam e não utilizar qualquer outro que possa causar, de algum modo, 
deterioração das condições técnicas existentes; 

f) Cumprir as instruções dadas pelos colaboradores de serviço; 
g) Cumprir o horário de utilização, bem como, arrumar todo o material e 

equipamento desportivo utilizado dentro do período de utilização 
estipulado. 

2. Na utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos é proibido: 
a) Fumar; 
b) Ingerir bebidas alcoólicas; 
c) O acesso de cães ou quaisquer outros animais, excepto os previstos na 

legislação em vigor, para acompanhamento de invisuais; 
d) Transpor vedações; 
e) Deitar papéis ou outros detritos fora dos recipientes para tal fim 

destinados; 
f) Usar linguagem obscena ou praticar actos que se afastem das normas de 

boa educação e dos princípios básicos da boa convivência social. 
g) A utilização dos materiais e equipamentos com fins distintos aos que 

estão destinados. 
h) A entrada ou a permanência dos utentes nos recintos desportivos com 

objectos estranhos e inadequados à prática desportiva que possam 
deteriorar o piso e/ou o equipamento lá existente.  

i) A permanência no recinto de jogo sem calçado apropriado ou sem o 
calçado fornecido para o efeito pelos serviços de apoio. 

j) O arrastamento dos equipamentos e materiais no solo, de forma a evitar 
estragos no piso ou nos próprios equipamentos. 

 
 

CAPÍTULO IV 
OUTROS 

 
Artigo 24º 

Despesas Extraordinárias 
 
Sempre que a utilização das Instalações Desportivas Municipais obrigue a despesas 
extraordinárias estas podem ficar a cargo da Entidade ou Clube utilizador. 
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Artigo 25º 

Responsabilidades 
 
1. A Câmara Municipal de Ílhavo não se responsabiliza por: 

a)  Qualquer objecto ou valor perdido ou furtado nas instalações; 
b) Acidentes pessoais resultantes da imprevidência dos utilizadores. 

2. Os utentes das Instalações Desportivas Municipais são responsáveis pelos 
prejuízos que causem nas mesmas em qualquer equipamento ou na qualidade da 
água das Piscinas. 

3. Os danos ou extravios causados em bens do património municipal serão pagos 
pelos responsáveis, efectuando este o pagamento dos seus custos, de acordo com 
as despesas a fixar pelos serviços competentes. 

4. A Câmara Municipal de Ílhavo não é responsável pela utilização de qualquer 
instalação desportiva aquática por crianças ou adultos, que não saibam nadar e 
por qualquer acidente ocorrido que resulte ou não do desrespeito das regras do 
presente Regulamento. 

5. Não é da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo a guarda de valores 
monetários ou objectos de uso pessoal, nomeadamente, relógios, anéis, pulseiras, 
brincos, e outros. 

6. Todos os objectos encontrados em qualquer Instalação Desportiva Municipal 
deverão ser entregues nas recepções das Piscinas de Ílhavo, da Gafanha da 
Nazaré ou de Vale de Ílhavo, sendo aqueles que forem considerados de valor, 
registados em livro próprio, onde constará o nome de quem o achou, hora e dia 
em que foram encontrados, nome de quem os vier reclamar e a quem foram 
devolvidos, que assinará mediante identificação por Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão. 

 
 

Artigo 26º 
Material 

 
1. O material fixo e móvel existente nas Instalações Desportivas Municipais é 

propriedade da Câmara Municipal de Ílhavo e consta de um inventário, excepto 
o material pertencente a Clubes, Associações, Colectividades e Escolas. 

2. O material pertença da Câmara Municipal de Ílhavo pode ser utilizado pelos 
utentes, desde que haja autorização, responsabilizando-se estes pela sua 
utilização e conservação. 

3. O material utilizado pelos utentes ou pelas entidades deverá ser requisitado ao 
colaborador em exercício dessas funções nas instalações e devolvido ao mesmo 
logo que cesse a utilização para que foi solicitado. 

 
Artigo 27º 
Sanções 

 
1. O não cumprimento das disposições contidas no presente Regulamento e a 

prática de actos contrários a quaisquer outras normas legais ou regulamentares 
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em vigor e que sejam perturbem os outros utentes ou danifiquem as instalações e 
equipamentos importam na aplicação de sanções conforme a gravidade do caso. 

2.  Os infractores podem ser sancionados com: 
a) repreensão verbal; 
b) expulsão pontual das instalações aplicável a todo o resto do período de 

funcionamento da instalação desportiva no mesmo dia; 
c) inibição temporária da utilização das instalações; 
d) inibição definitiva da utilização das instalações. 

3. As sanções a) e b) são da responsabilidade do colaborador da Câmara Municipal 
de Ílhavo (ou a quem estiverem delegados os serviços) que estiver em exercício 
de funções na instalação desportiva. 

4. As sanções c) e d) serão aplicadas pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, após parecer do Gestor das Instalações Desportivas Municipais, mediante 
adequado processo de contra-ordenação e assegurado que seja o direito ao 
contraditório e à defesa do arguido. 

5. Qualquer prejuízo ou dano causado nas instalações ou equipamentos pelos 
utentes, além das sanções referidas no número 2 deste artigo, implicam na 
indemnização à Câmara Municipal de Ílhavo do valor de prejuízo ou dano 
causado. 

6. Sendo o facto danoso praticado por menores, a responsabilidade pela reparação e 
pagamento será dos respectivos pais e encarregados de educação. 

7. A perda da chave de um cacifo será punida com o pagamento de uma coima nos 
termos previstos na tabela de taxas em vigor.  

 
Artigo 28º 

Publicidade 
 
A publicidade nas Instalações Desportivas Municipais apenas poderá ser explorada pela 
Câmara Municipal de Ílhavo ou pelo Clube, Associação ou entidade a quem esta 
delegue esse poder, por protocolo ou contrato. 

 
Artigo 29º 

Recolha de Imagens e Som 
 
O uso de máquinas fotográficas e de filmar ou de qualquer equipamento utilizado para 
recolha de imagens ou som sem autorização prévia é proibido, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 

Artigo 30º 
Seguros 

 
1. Nas iniciativas promovidas ou geridas pela Câmara Municipal de Ílhavo os          

utentes encontram-se cobertos pelos seguros obrigatórios pela legislação em 
vigor,    da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo ou da Entidade a 
quem esta ceda as instalações, consoante o caso. 

2. Nas iniciativas promovidas por entidades, Associações ou grupos de Cidadãos, 
nos termos do disposto no artº 18º, a responsabilidade por acidentes pessoais, 
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invalidez ou morte é cometida aos promotores que devem transferi-la para 
companhias seguradoras através de adequados contratos de seguro. 

3. A Câmara Municipal de Ílhavo pode fazer depender a cedência das instalações 
da previa apresentação da apólice de seguro correspondente à iniciativa a 
desenvolver, mas nestes casos, faça-o ou não, a responsabilidade por acidentes 
pessoais, invalidez ou morte será sempre dos respectivos promotores.  

 
Artigo 31º 

Lotação das Instalações Desportivas 
 
A lotação das Instalações Desportivas Municipais é definida pelo seu Gestor, de acordo 
com as normas existentes ou as características de cada instalação e afixada em local 
visível. 
 

Artigo 32º 
Funções e Deveres Gerais dos Colaboradores 

 
1. Entende-se por colaborador qualquer indivíduo que exerce funções mandatado 

pela Câmara Municipal de Ílhavo, independentemente da tipologia do seu 
vínculo ou contrato, seja de forma directa ou através de uma empresa ou 
entidade contratada pela Câmara Municipal de Ílhavo. 

2. Compete ao Gestor das Instalações Desportivas Municipais de Ílhavo estabelecer 
e comunicar as competências, funções e deveres dos colaboradores em exercício 
de funções, a qualquer título, após aprovação do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo. 

3. Sem prejuízo do estabelecido no ponto anterior, os colaboradores têm o dever 
de: 
a) Actuar sempre com elevado grau de profissionalismo, a bem da prestação 

de um serviço público de qualidade e manter uma atitude de 
empenhamento, de colaboração e de interesse pelo bom funcionamento 
das Instalações Desportivas Municipais e dos programas e actividades 
nelas desenvolvidas. 

b) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 
c) Colaborar e trabalhar num regime de inter-ajuda em relação a todos os 

colaboradores das Instalações Desportivas Municipais, quer na sua 
presença quer eventualmente na sua substituição pontual e, 
consequentemente, na realização dos serviços e tarefas a cargo do 
colaborador ausente. 

d) Zelar e pelo bom funcionamento e pela conservação das Instalações 
Desportivas Municipais e pela conservação, guarda, higiene e segurança 
dos bens e equipamentos municipais e particulares. 

e) Utilizar o vestuário específico e em boas condições de asseio que o 
identifique com a Câmara Municipal de Ílhavo. 

f) Ser assíduo e pontual, marcando o ponto no início e no fim da prestação 
dos seus serviços. 

g) Estar presente em todas as reuniões para que for solicitado. 
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h) Informar prontamente o gestor das Instalações Desportivas Municipais 
das ocorrências que não tenha competência para resolver sozinho ou cuja 
apreciação repute necessária para a melhoria dos serviços. 

i) Envolver-se e empenhar-se de forma activa nas actividades e programas 
desenvolvidos nas instalações desportivas municipais, contribuíndo para 
o seu sucesso. 

 
Artigo 33º 

Vigilância do Plano de Água 
 
A vigilância dos planos de água das Piscinas Municipais de Ílhavo, da Gafanha da 
Nazaré e de Vale de Ílhavo será efectuada pelos colaboradores mandatados para o efeito 
pelo Gestor das Instalações Desportivas Municipais, competindo-lhes efectuar as 
manobras de salvamento aquático, assistir os utentes e prestar os primeiros socorros em 
caso de necessidade. 
 

Artigo 34º 
Bares 

 
1. Os espaços integrados nas instalações desportivas municipais, destinados ao 

funcionamento de um bar, serão explorados em regime de concessão ou cedência 
de exploração. 

2.  A Câmara Municipal de Ílhavo adjudicará a concessão de exploração podendo 
ser dada preferência ao regular utilizador habitual daquele equipamento. 

3. Poderão ser realizados protocolos de cedência dos Bares a Associações 
Desportivas ou Culturais do Município de Ílhavo. 

 
Artigo 35º 

Divulgação 
 
O presente Regulamento, assim como extractos com as principais regras de utilização, 
deveres e direitos dos utilizadores e artigos considerados mais relevantes para os 
utilizadores, serão afixados em locais bem visíveis nas Instalações Desportivas 
Municipais. 
 

Artigo 36º 
Casos Omissos 

 
Os casos omissos serão resolvidos por despacho fundamentado do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, ouvidos os serviços competentes e por aplicação das 
normas do Código do Procedimento Administrativo com as necessárias adaptações e, na 
falta delas, dos princípios gerais de Direito. 
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Artigo 37º 
Delegação de poderes 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo poderá delegar no Presidente da Câmara e este poderá 
delegar num Vereador ou no Gestor do Desporto todas ou algumas das competências 
expressas no presente Regulamento. 

 
Artigo 38º 

Disposições Finais 
 
1. Em todas as Instalações Desportivas Municipais serão adoptadas todas as 

providências de ordem sanitária indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pelas 
demais entidades competentes. 

2. Para a boa execução das disposições deste Regulamento e para a 
operacionalização das tarefas, programas e actividades dos colaboradores e 
utentes das instalações e programas municipais deverão ser produzidas as 
normas específicas adequadas. 

3. O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo promulgará as ordens ou instruções 
que entender necessárias e convenientes para a boa execução do disposto no 
presente Regulamento. 

 
Artigo 39º 

Norma revogatória  
 
Ficam revogados, com a entrada em vigor do presente diploma, os Regulamentos 
Municipais: 

a) Das Piscina de Ílhavo, da Gafanha da Nazaré e de Vale de Ílhavo ; 
b) De utilização e funcionamento de Pavilhões Desportivos; 
c) Do SkatePark; 
d) Do Minigolfe, 

em vigor, bem como quaisquer outros Regulamentos ou normas com conteúdo ou 
espírito diverso do vertido no presente diploma. 
 

Artigo 40º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento depois de aprovado pela Assembleia Municipal, entra em 
vigor 15 dias após a sua publicação. 
 
Ílhavo, 09 de Janeiro de 2011 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 
 
 
 

________________________________ 
(Eng. José Agostinho Ribau Esteves) 

 


