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PREÂMBULO 

O desporto é essencial para o bem-estar 

físico e psíquico dos cidadãos. A promoção 

da prática desportiva é um objectivo e 

contributo fundamental do município para 

o desenvolvimento global das nossas 

comunidades. Cabe-nos, pois, criar as 

condições materiais, e não só, favoráveis à 

emergência de comportamentos 

desportivos, quer numa prática 

competitiva, quer numa dimensão de lazer 

e manutenção física. A este nível a 

autarquia conta com a colaboração 

imprescindível dos clubes / associações 

desportivas do concelho que desenvolvem 

um trabalho meritório a todos os níveis. 

Cabe-nos também criar as melhores 

condições para a satisfação das suas 

necessidades, que no fundo 

consubstanciam os anseios desportivos 

das nossas populações. 

Os equipamentos desportivos, 

nomeadamente o pavilhão, assume-se 

como uma mais valia para a prossecução 

dessas intenções. É necessário estabelecer 

um conjunto normas de utilização que 

operacionalizem o seu funcionamento, 

salvaguardando o interesse e expectativas 

dos utilizadores e, simultaneamente, 

optimizando a sua  utilização, através da 

conciliação dos diferentes níveis de 

utilização e procura. 

Assim, em conformidade com o artigo 

214º da Constituição da República 

Portuguesa e do disposto nas alíneas g) do 

nº 1, k) e e) do nº 1 dos artigos 25º e 33º, 

respetivamente, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, dispõe-se o Regulamento do 

Pavilhão Desportivo de Alvito. 

 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Artº 1º Lei Habilitante 

O presente Regulamento tem como leis 

habilitantes: 

- Constituição da República 

Portuguesa. 

- Lei nº75/2013, de 12 de setembro; 

- Decreto-Lei nº 141/2009, de 16 de 

junho,  

- Decreto-Lei nº 271/2009, de 1 de 

outubro; 

- Decreto-Lei nº 100/2003, de 23 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei 

82/2004 de 14 de Abril. 

 

Artº 2º Objeto 

1 – O presente Regulamento estabelece 

as normas relativas à gestão e utilização 

do Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito. 

2 - O Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito 

é propriedade do Ministério da Educação 

e a sua utilização está acessível à 

população escolar, em geral, e em 

particular às colectividades e restante 

população. 

3 – As actividades a desenvolver no 

referido pavilhão são 

predominantemente de índole 

desportiva, no entanto, a Câmara 

Municipal e as Escolas poderão organizar 

actividades culturais e outras, desde que 

para isso sejam tomadas todas as 

precauções conducentes à preservação 

do espaço, nomeadamente, do seu piso. 

 

CAPITULO II 

Das Competências 

Artº 3º - Gestão das Instalações 

1 – Durante o ano lectivo e horário 

escolar, a gestão das instalações é da 

responsabilidade das escolas do concelho 

(Agrupamento e Escola Profissional). 

2 – Fora do horário escolar a gestão das 

instalações é da responsabilidade da 

Câmara Municipal, através dos Serviços 

do Desporto. 

3 – Compete ao eleito responsável pela 

área do desporto, através dos Serviços do 

Desporto da câmara:  
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a) – Executar as medidas necessárias ao 

bom funcionamento e manutenção 

das instalações; 

b) – Proceder à cobrança das taxas de 

utilização e prestar contas na 

tesouraria da Câmara Municipal; 

c) – Receber, analisar e decidir sobre os 

pedidos de utilização regular e 

pontual das instalações para a prática 

desportiva;  

d) – Analisar e decidir sobre a utilização 

das instalações para manifestações 

de carácter cultural e outras, e 

proceder à fiscalização das condições 

em que as mesmas se processam; 

e) – Zelar pela boa conservação, 

condições de higiene e utilização das 

instalações; 

f) – Administrar as instalações nos 

termos do presente Regulamento e 

de acordo com a demais legislação 

aplicável. 

 

CAPITULO III 

Das Instalações e Equipamento 

 

Artº 4º Espaços de Utilização 

O Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito é 

composto pelos seguintes espaços: 

a) – Salão de desporto polivalente/Nave 

- onde está prevista a prática de jogos 

desportivos, colectivos e individuais; 

b) – Sala de desporto/Ginástica – onde 

poderão ser desenvolvidas, 

essencialmente, modalidades de 

recreação e formação; 

c) – Sala de Apoio – onde está prevista a 

prática de actividades de 

manutenção física e/ou de 

musculação;   

d) – Arrecadações – espaços destinados 

à arrumação de material desportivo 

pertencentes às associações, às 

escolas e à Câmara Municipal. 

 

 

 

Artº 5º Material Fixo e Móvel 

1 – O material fixo existente nas 

instalações do pavilhão pode ser 

utilizado por todos os utentes. 

2 – O material móvel existente só poderá 

ser utilizado pelos seus legítimos 

proprietários ou sob autorização destes. 

O material da Câmara Municipal de Alvito 

poderá ser requisitado pelos utentes ao 

responsável técnico, ou a quem o 

coadjuve, devendo ser devolvido ao 

mesmo logo que cesse a actividade para 

que foi requisitado.  

 

CAPITULO IV 

Da Utilização das Instalações 

 

Artº 6º Horários 

1 – As instalações podem ser utilizadas 

nos seguintes horários: 

De segunda a sexta-feira: 

 - das 8 às 17.30 horas – Exclusivamente 

para as escolas (em período escolar); 

-  das 17.30 às 23 horas – Para 

associações e população em geral; 

- Sábados e domingos - das 9 às 19 

horas – para associações e população em 

geral; 

- Feriados – Apenas para actividades 

enquadradas em competições oficiais ou 

outras organizadas ou apoiadas pela 

Câmara Municipal. 

2 – Fora dos horários referidos no 

número anterior o pavilhão ficará 

reservado unicamente para actividades 

oficiais ou outras organizadas ou 

devidamente autorizadas pela Câmara 

Municipal. 

3 – A Câmara Municipal reserva-se o 

direito de alterar os horários em vigor, à 

excepção do destinado às escolas, 

sempre que as circunstâncias  o 

justifiquem.  
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4 – Os horários de funcionamento das 

instalações referidos no nº 1 do presente 

artigo são afixados no pavilhão. 

 

Artº 7º Condições de Utilização 

1 – Os utilizadores estão obrigados ao 

cumprimento das regras definidas neste 

Regulamento, nomeadamente no que se 

refere a, disciplina, limpeza e  horários, e 

que são as seguintes:  

a) – A utilização do espaço específico de 

jogo só pode ser efectuada por 

atletas, dirigentes, técnicos, médicos 

e massagistas devidamente 

equipados e com calçado próprio 

para o efeito; 

b) – É expressamente proibido fumar, 

consumir bebidas alcoólicas, possuir, 

ceder ou vender substâncias 

dopantes no interior das instalações; 

c) – Os danos voluntários, involuntários 

e extravios causados em bens do 

pavilhão serão pagos pelos 

responsáveis pela utilização, de 

acordo com o valor do inventário ou 

estimativa feita pela Câmara 

Municipal, sem prejuízo da 

instauração do competente processo  

crime; 

d) – É exigido aos utilizadores o 

cumprimento rigoroso do horário 

que lhes for determinado, sob pena 

de serem impedidos de frequentar o 

pavilhão; 

e) – Exige-se aos utilizadores respeito e 

acatamento das instruções emanadas 

do serviços municipais, 

nomeadamente dos  funcionários do 

pavilhão. 

 

2 – A utilização do pavilhão por parte dos 

clubes/associações do concelho rege-se 

pelo disposto nas alíneas seguintes: 

a) As instalações só poderão ser 

utilizadas por entidades devidamente 

autorizadas pelos serviços 

municipais. 

b) As instalações poderão ser utilizadas 

por mais do que uma entidade e ou 

modalidade, desde que não 

interfiram directamente no bom 

funcionamento uma da outra. 

c) O clube/associação deverá identificar  

o responsável pela utilização do 

Pavilhão durante o período de 

utilização. 

d) O responsável designado no nº 

anterior deverá ser o primeiro a 

chegar e o último a ausentar-se do 

pavilhão. 

e) Os espaços. Nomeadamente,  

desportivos e os balneários deverão 

ficar limpos no final de cada 

utilização, cabendo  ao responsável 

identificado no nº 3, a verificação do 

cumprimento destas disposições. 

f) Os atletas só poderão entrar para os 

balneários e para o recinto de jogo 

quando acompanhados do treinador 

ou responsável do clube/associação. 

g) A entrada para os balneários só deve 

ser feita nos 20 minutos que 

antecedem à utilização do espaço 

desportivo. 

h) Os clubes/associações deverão ter 

acesso, exclusivamente, ao seu 

material desportivo e são os 

responsáveis pela arrumação do 

mesmo. 

i) Os clubes/associações deverão ter 

acesso às chaves dos balneários para 

que, durante a prática da atividade 

física, as portas fiquem fechadas e os 

pertences dos utilizadores fiquem 

devidamente protegidos. 

j) O equipamento desportivo que está à 

disposição dos clubes/associações 

terá de ficar devidamente arrumado. 

k) A pessoa identificada na alínea c) é 

responsável pelo comportamento dos 



Normas de Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo – 2014  

_____________________________________________________________________________________ 

 

5 
  Câmara Municipal de Alvito  

atletas no interior do espaço 

desportivo. 

l) O clube/associação deverá respeitar 

o tempo de utilização que lhe é 

atribuído, para que não prejudique os 

demais utilizadores e o bom 

funcionamento das instalações, 

nomeadamente na poupança de 

energia e água, entre outros. 

m) O clube/associação e respetivos 

atletas deverão abandonar o pavilhão 

20 minutos após o fim da prática 

desportiva, deixando-o devidamente 

limpo e arrumado, Cabendo ao 

responsável identificado na alínea c) 

verificar o cumprimento desta 

disposição. 

n) O último clube/associação a utilizar o 

pavilhão deverá verificar as 

torneiras, as luzes  e portas 

exteriores de modo a garantir a 

segurança geral do equipamento. 

o) O clube/associação deverá avisar os 

serviços municipais, caso não venha a 

utilizar o edifício na data e hora 

previamente definida. 

p) Aos serviços municipais  cabe manter 

mapa de registos de utilização do 

Pavilhão, mencionando o 

clube/associação utilizador, a hora 

de utilização (início e fim), o seu 

responsável e qualquer anomalia que 

seja detetada pelos mesmos. 

q) O responsável por abrir o pavilhão 

verificará se os balneários e o recinto 

desportivo se encontram nas devidas 

condições, devendo dar conta de 

qualquer anomalia. 

r) As regras definidas neste 

regulamento aplicam-se a todas as 

instituições, clubes ou associações 

que venham a usar o Pavilhão 

Gimnodesportivo de Alvito. 

s) O não cumprimento do disposto no 

presente conjunto de normas, poderá 

implicar a aplicação, pela câmara 

municipal, de sanções que podem ir 

desde o pagamento dos danos 

causados até à interdição da sua 

utilização. 

t) Cabe à Câmara Municipal interpretar 

o presente regulamento bem como 

resolver os casos omissos. 

u) Com vista à operacionalização da 

cedência da utilização do pavilhão, 

será entregue a cada responsável do 

clube / associação, um duplicado da 

chave das portas principais, ficando a 

mesma à sua guarda.  

Artº 8º Arrecadação de Materiais dos 

Utilizadores 

A utilização das arrecadações por parte 

dos clubes/associações tem carácter 

provisório   não se responsabilizando a 

Câmara Municipal por eventuais danos 

ou extravios. 

 

Artº 9º Reclamações e Outros Pedidos 

As reclamações referentes à utilização do 

pavilhão, bem como as comunicações de 

alteração de horários, de anomalias e 

outras situações, decorrente do 

funcionamento do equipamento, devem 

ser efectuadas por escrito e dirigidas ao 

eleito responsável pela área de actuação 

do desporto. 

 

 

CAPÍTULO V 

Da utilização das instalações 

 

Artº 10º  Utilização Regular e Pontual 

A utilização do equipamento pode ser  

regular ou pontual. Ambas obedecem ao 

determinado no nº 1, do art.º 6º, do 

presente Regulamento. 

 

Artº 11º Utilização Regular 

1 – Para efeitos de planificação desta 

utilização, devem os interessados 

formular o(s) respectivo(s) pedido(s) 
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entre 1 de agosto e 30 de setembro de 

cada ano. 

2 – Os pedidos de utilização formulados 

nos termos do número anterior são 

analisados pelo Serviço de Desporto e 

elencados de acordo com a ordem de 

prioridades estabelecidas no Capitulo VI 

deste Regulamento. 

3 –O horário de funcionamento 

/utilização é afixado semanalmente  no 

pavilhão. 

4 – Os pedidos de utilização regular 

formulados para além do prazo 

estabelecido no nº 1, serão ordenados 

numa lista de espera e considerados em 

função das disponibilidades. 

 

Artº 12º Utilização Pontual 

1 – Os pedidos de utilização deverão ser 

dirigidos por escrito ao eleito 

responsável pela área do desporto, com 

uma antecedência mínima de 10 dias 

úteis, sob pena de não serem 

considerados. O requerimento deve 

conter os seguintes elementos (Anexo A): 

- Identificação do requerente; 

- Espaço  pretendido; 

- Modalidade a praticar; 

- Carácter da utilização (regular ou 

pontual); 

- Horário e dias de utilização 

pretendidos; 

- Número provável de participantes e 

escalão etário; 

- Identificação e morada do 

responsável pela orientação directa 

dos atletas. 

2 – O responsável da actividade garante a 

ordem, a boa utilização do equipamento 

e material desportivo bem como a sua 

arrumação e pagamento de qualquer  

taxas quando devida. 

 

Artº 13º Efectivação, Suspensão e 

Renúncia de Utilização 

1 – A autorização ou o indeferimento do 

pedido de utilização, é comunicado aos 

interessados no prazo máximo de cinco 

dias úteis posteriores ao da data de 

entrada do pedido nos serviços 

municipais. 

2 – Em casos excepcionais e devidamente 

fundamentados, poderá a Câmara 

Municipal suspender qualquer 

autorização de utilização, devendo 

previamente comunicar tal facto  aos 

interessados, se possível com uma 

antecedência mínima de cinco dias úteis. 

3 – Em caso de desistência de utilização 

do equipamento, deve a mesma ser 

comunicado por escrito aos serviços 

municipais com uma antecedência 

mínima de 5 dias úteis, sob pena de 

pagamento das respectivas taxas, quando 

devidas, ou da atribuição de valoração 

negativa em futuras apreciações de 

pedidos de utilização. 

 

Artº 14º Não Cumprimento das 

Normas Legais e Regulamentares 

1 - O não cumprimento das presentes 

normas regulamentares obriga a 

comunicação escrita feita pelos serviços 

municipais e dirigida ao eleito 

responsável pela área do desporto, a 

quem caberá determinar a averiguação 

dos factos mediante instauração de 

inquérito. 

2 – Como consequência do não 

cumprimento das normas legais e 

regulamentares, poderão ser aplicadas, 

pela Câmara Municipal, sob proposta do 

eleito responsável pela área do desporto, 

as seguintes sanções:  

a) Repreensão escrita, que consiste no 

mero reparo ; 

b)  Suspensão da utilização do 

equipamento que poderá ir até 30 

dias, consoante a gravidade e 

consequência da falta; 
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c) Interdição da utilização  do 

equipamento, aplicável às faltas de 

acentuada gravidade e consequências 

que comprometam o uso e 

conservação dos equipamentos,  

2 - A aplicação destas sanções não 

invalida a instauração do competente 

procedimento criminal. 

 

 

 

 

Artº 15º Policiamento do Recinto, 

Licenças e Autorizações 

A entidade requisitante é responsável 

pelo policiamento do recinto de jogo 

durante a realização de quaisquer 

eventos que assim o determinem, bem 

como da obtenção de licenças e/ou 

autorizações que se tornem necessárias.  

 

CAPÍTULO VI 

Da Cativação 

 

Artº 16º Ordem de Prioridades 

Na utilização do pavilhão, durante 

período de funcionamento sob a gestão 

da Câmara Municipal, observar-se-á a 

seguinte ordem de prioridades: 

1– Cativação Regular: 

a) Actividades desportivas organizadas 

pela Câmara Municipal; 

b) Estabelecimentos de ensino que 

desenvolvam actividades, fora do seu 

horário curricular, no âmbito do 

desporto escolar; 

c) Associações legalmente constituídas 

que possuam actividade desportiva 

organizada, com modalidades 

desportivas que participem em 

provas do quadro 

competitivo/federativo; 

d) Associações legalmente constituídas 

que não desenvolvam modalidades 

desportivas integradas em quadros 

competitivos/federativos, mas que 

promovam actividades desportivas 

regulares que, entre outros 

objectivos, visem a melhoria e 

manutenção física dos seus 

associados; 

e) Outros utilizadores. 

2 – Cativação Pontual: 

a) Competições oficiais de âmbito 

nacional ou organizadas pela Câmara 

Municipal; 

b) Competições oficiais de âmbito 

regional; 

c) Outras realizações. 

 

Artº 17º  Determinação das 

Prioridades 

1. Na determinação das prioridades 

referentes às atividades dos 

clubes/associações têm preferência os 

casos de práticas desportivas mais 

regulares e que movimentem um maior 

número de praticantes. 

2. Ao nível das modalidades desportivas, 

têm prioridade aquelas cuja prática mais 

se ajuste ao fim em vista do pavilhão. 

 

Artº 18º - Excepções 

Do disposto no artigo anterior exeptuam-

se as actividades respeitantes a torneios 

organizados por clubes/associações que 

visem a obtenção de receitas e que pela 

sua duração possam colocar em causa o 

normal funcionamento do equipamento. 

 

CAPÍTULO VII 

Disposições Finais 

 

Artº 19º Dúvidas e Omissões 

1. Compete à Câmara Municipal 

interpretar e resolver qualquer omissão 

deste regulamento. 

2. Situações que tenham que ser 

decididas em tempo real, são resolvidas 

pelo eleito responsável pela área do 

desporto mediante proposta do técnico 

responsável  pelo pavilhão. 
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Artº 20º Entrada em Vigor 

O presente conjunto de normas entra em 

vigor no 1º dia útil imediato à sua 

aprovação em reunião de Câmara. 
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ANEXO A 
 

 

 

Requerimento  
Utilização Pontual 
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2 - Identificação do Responsável:

2.3 - Localidade:

4.8 - Outra. Qual ?

De a

Sim Não

Sim Não

Sim Não

8 - Organização da Actividade

8.1 - Taxação dos Praticantes

8.2 - Actividade com Fins Lucrativos

Alvito, ______ de ______________________ de 20____

O Requerente / A Entidade

5.2.3 - Horário(s) Pretendido(s)

6 - Nº de Praticantes / Escalões Etários

6.1 - Nº Estimado de Praticantes

6.2 - Escalões Etários

7 - Pretende-se Isenção das Taxas de Utilização:

5.1 - Pontual

5.1.2 - Data(s)

5.1.3 - Horário(s)

5.2 - Regular

5.2.1 - Período de Actividade

5.2.2 - Dia(s) Pretendido(s)

4.4 - Voleibol

4.5 - Ginástica

4.6 - Ténis de Mesa

4.7 - Badminton

5 - Carácter da Utilização:

3.3 - Sala de Apoio

3.4 - Arrecadação

4 - Modalidade que se Pretende Praticar:

4.1 - Futsal

4.2 - Andebol

4.3 - Basquetebol

2.4 - Telef./Telem.

3 - Instalações Pretendidas:

3.1 - Salão de Desporto Polivalente

3.2 - Sala de Desporto

(Preencher Uma Ficha por Modalidade Desportiva)

1 - Identificação da Entidade / Grupo: 

2.1 - Nome:

2.2 - Morada:

Requerimento de utilização pontual 


