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NOTA JUSTIFICATIVA 

A implementação de infraestruturas desportivas que pretendem ir ao encontro das necessidades e densidade 

da população, cuja rentabilização deve ser programada e assegurada para que se proporcionem diversas 

atividades desportivas que promovam hábitos desportivos saudáveis, obriga à criação de regulamentação que 

reja a utilização e funcionamento das respetivas instalações. 

Considerando, ainda, que a utilização sistemática das instalações e equipamentos desportivos municipais de 

utilização coletiva reflete as dinâmicas sociais em permanente evolução, contribuindo para a promoção de 

inegáveis benefícios para a saúde e bem-estar, elevando, assim, a qualidade de vida dos praticantes de 

atividades desportivas, torna-se necessário implementar normas e condições de funcionamento das 

instalações do Campo Desportivo da Reginorde. 

Nesse sentido, foi elaborado o Regulamento de Funcionamento e Utilização do Campo Desportivo da 

Reginorde que estabelece as normas e condições de funcionamento, cedência e utilização das instalações do 

Campo Desportivo da Reginorde, ficando, assim, subordinadas ao disposto no presente Regulamento e à 

Tabela de Preços do Município de Mirandela em vigor.  

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, no disposto 

na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, na alínea k) e alínea ee) do n.º 1 do 

artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e, após realização 

de consulta pública e audiência dos interessados, em cumprimento do consagrado no n.º 1 dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal de Mirandela, em reunião realizada 

em 30 de novembro de 2015, e a Assembleia Municipal, na sessão realizada em 4 de dezembro de 2015, 

aprovam o presente Regulamento de Funcionamento e Utilização do Campo Desportivo da Reginorde. 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 

O presente Regulamento estabelece o regime de organização, funcionamento e utilização do Campo 

Desportivo da Reginorde. 

 

Artigo 2.º 

Objetivo 

O funcionamento do Campo Desportivo da Reginorde enquadra-se nos objetivos do Desenvolvimento 

Desportivo Municipal, nomeadamente: 

a) Impulsionar e fomentar o desenvolvimento da prática desportiva dos cidadãos do concelho de Mirandela, 

aumentando o número de praticantes, estruturando e qualificando os espaços desportivos e de lazer; 

b) Consolidar uma rede de infraestruturas desportivas e de lazer abertas à comunidade, equilibrada 

geograficamente de acordo com as necessidades e densidade da população e rentabilizadas otimamente 

através da iniciativa conjugada de todos os agentes desportivos. 

 

Artigo 3.º 

Definição 

O Campo Desportivo da Reginorde, adiante designado como Campo da Reginorde, é uma infraestrutura 

desportiva vocacionada para o desenvolvimento de atividades nas áreas recreativa, formativa e de 

competição. 

 

Artigo 4.º 

Propriedade e Caraterização  

1. O Campo da Reginorde situa-se na Rua Vale da Azenha e é propriedade do município de Mirandela. 

2. É constituído por um relvado sintético, onde se podem observar as seguintes delimitações: 

- Um campo de futebol de 11, com as dimensões: 100m x 64m; 

- Dois campos de futebol de 7, com as dimensões: 64m x 42,5m; 

- Um campo de hóquei, com as dimensões: 91.4m x 55m. 

 

Artigo 5.º 

Competência e Administração 

A gestão, administração e manutenção das instalações do Campo da Reginorde é da competência da Câmara 

Municipal. 
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Artigo 6.º 

Diretor Técnico 

1. Compete à Câmara Municipal a nomeação do diretor técnico das instalações do Campo da Reginorde, 

procedendo à sua inscrição no Instituto Português do Desporto e Juventude, de acordo com o disposto na 

Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto e no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho. 

2. O diretor técnico desempenha as suas funções de acordo com o disposto na Lei n.º 39/2012, de 28 de 

agosto. 

 

CAPÍTULO II 

Funcionamento e Utilização das Instalações 

Artigo 7.º 

Horário e Período de Funcionamento 

1. Compete à Câmara Municipal ou ao órgão com competência delegada, definir, de acordo com pareceres 

técnicos, os períodos de funcionamento e horários das instalações do Campo da Reginorde. 

2. O Campo da Reginorde funciona todo o ano, prevendo-se o seu encerramento por um dado período de 

tempo e em data a definir, para manutenção dos sistemas existentes na instalação. 

3. As instalações podem ser utilizadas de segunda-feira a sexta-feira, entre as 09h00 e as 18h00 

(horário normal), e entre as 18h00 e as 22h30 (horário noturno); o horário fixado pode, no entanto, ser 

alterado, com exceção do dia de Natal, Ano Novo e Páscoa, em que estará encerrado, para além do mês 

de agosto, para férias do pessoal e manutenção. 

4. As instalações poderão ainda ser usadas ao fim de semana, mediante candidatura prévia, sendo o horário 

disponibilizado nestes dias considerado horário extraordinário. 

5. A Câmara Municipal reserva-se o direito de interromper o funcionamento das atividades praticadas nas 

instalações, sempre que se entenda necessário na salvaguarda da saúde pública ou por motivo de corte do 

fornecimento de água, energia elétrica, reparação de avarias, execução de trabalhos de limpeza, 

manutenção corrente ou extraordinária, ou outros. 

6. O encerramento ou suspensão referidos nos números 3 e 4, não conferem direito a qualquer dedução nos 

preços de utilização, nem ao reembolso dos valores já pagos. 

7. Os horários de abertura e encerramento e os dias de funcionamento e de encerramento constarão de aviso 

afixado nas respetivas instalações. 

8. O horário fixado poderá ser alterado, de acordo com parecer técnico e ou sempre que as circunstâncias o 

justifiquem. 

9. Fora destes horários as instalações poderão ser utilizadas quando se trate da realização de eventos. 
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Artigo 8.º 

Prioridades de Utilização 

1. Dentro do horário de funcionamento do Campo da Reginorde é estabelecida a seguinte ordem de 

prioridades na utilização: 

a) Atividades desportivas promovidas, orientadas ou apoiadas pelo município de Mirandela; 

b) Atividades de educação física, desporto escolar e animação desportiva, desenvolvidas por 

estabelecimentos de ensino público; 

c) Atividades desportivas de caráter regular, desenvolvidas por entidades do concelho, sem instalações 

desportivas próprias, na vertente de iniciação e formação desportiva, no âmbito dos quadros desportivos 

federados; 

d) Outras atividades desportivas de caráter regular ou de caráter social, desenvolvidas por entidades do 

concelho de Mirandela; 

e) Atividade desportivas promovidas por residentes no concelho; 

f) Outras utilizações. 

2. A ordem de prioridades estabelecida no número anterior, poderá ser alterada, sempre que se considerar 

necessário, pela Câmara Municipal.  

3. Serão fatores de preferência a qualificação específica dos profissionais responsáveis pelas atividades a 

desenvolver, em primeiro lugar e em caso de igualdade, a antiguidade de utilização contínua da 

instalação. 

Artigo 9.º 

Cedência das Instalações 

1. O Campo da Reginorde poderá ser cedido de duas formas distintas: 

a) Com caráter regular, para utilização contínua e programada durante uma época desportiva ou parte desta 

quando superior a um mês consecutivo; 

b) Com caráter pontual, para utilização esporádica das instalações. 

2. Os pedidos de cedência do Campo da Reginorde devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal 

de Mirandela, através do preenchimento da “Ficha de Candidatura à Utilização e Cedência de Instalações 

Desportivas Municipais”, por parte de entidades legalmente reconhecidas, devendo na mesma observar-se 

o seguinte: 

 2.1- Identificação da entidade requerente; 

 2.2- Identificação do requerente; 

 2.3- Nome, morada, telefone e ‘e-mail’ da entidade requerente e do requerente; 

 2.4- Fim a que se destina a utilização e objetivos a atingir; 

 2.5- O tipo de utilização; 

 2.6- Número de utentes previstos e respetivos escalões etários; 

 2.7- O(s) período(s), hora(s) e espaço(s)/pista(s) pretendido(s); 
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 2.8- Material a utilizar; 

 2.9- Nome, morada e identificação dos responsáveis pela orientação técnica de cada atividade, bem como 

documentos comprovativos das respetivas habilitações, sempre que solicitado. 

3. Os pedidos de cedência devem enquadrar-se dentro dos prazos enunciados:  

a) Com caráter regular, até 30 de junho de cada ano, para a época desportiva subsequente, salvo situações 

devidamente justificadas;  

b) Com caráter pontual, até 30 dias de antecedência em relação à data de utilização pretendida.  

4. Compete à Câmara Municipal autorizar a cedência das instalações do Campo da Reginorde, fixando as 

respetivas condições. 

5. A autorização a que se refere o número anterior é comunicada por escrito aos interessados, com a 

indicação das condições acordadas, no prazo máximo de 15 dias antes da data da cedência ou do início do 

período de cedência. 

 

Artigo 10.º 

Protocolos 

1. A Câmara Municipal poderá estabelecer protocolos ou acordos de colaboração com entidades externas, 

desde que solicitados por escrito. 

2. Os protocolos terão sempre como objetivo primordial o desenvolvimento de atividades que promovam e 

desenvolvam a prática de atividades de interesse para o desenvolvimento desportivo do concelho de 

Mirandela, que se coadunem com as instalações desportivas objeto do presente regulamento. 

3. As condições de utilização e de exploração deverão resultar da aplicação dos protocolos estabelecidos 

entre a Câmara Municipal e a entidade em causa. 

 

Artigo 11.º 

Intransmissibilidade das Autorizações 

Os espaços desportivos que compõem o Campo da Reginorde só podem ser utilizados pelas entidades a 

quem o mesmo tenha sido cedido. 

 

Artigo 12.º 

Regras de Conduta na Utilização das Instalações 

1. A utilização das instalações obedecerá ao presente Regulamento, aos horários estabelecidos e a outras 

determinações aplicáveis. 

2. Só será permitido o acesso à zona de prática desportiva (campo relvado, balneários e áreas circundantes), 

a pessoas a quem foi concedida a autorização prévia da entidade responsável. 

3. O acesso às áreas reservadas à prática desportiva só é permitido aos utentes devidamente equipados. 
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4. O acesso de atletas, treinadores e dirigentes faz-se por uma das portas de serviço, não sendo permitido, 

em situação alguma, saltar as vedações do recinto de jogo. 

5. Nas áreas reservadas à prática desportiva, não será permitida a entrada de utentes, portadores de objetos 

estranhos ao desenvolvimento da mesma. 

6. É expressamente proibido fumar em toda a área que compreende a instalação do campo de relva sintético. 

7. Dentro das instalações será permitido comer e beber, mas apenas nos espaços circundantes do relvado 

sintético, ficando os utentes obrigados a depositar o lixo dentro dos recipientes disponibilizados para o 

efeito. 

8. Os utentes deverão respeitar toda a sinalética e informações presentes nas instalações do Campo da 

Reginorde. 

9. Os utentes deverão tomar as devidas precauções em relação ao material que possuem, uma vez que a 

Câmara Municipal não se responsabiliza por eventuais danos ou furtos. 

10. O utente deve comunicar, imediatamente, aos funcionários de serviço, qualquer falta que note nas 

instalações, bem como qualquer degradação existente. 

11. A utilização regular ou pontual das instalações implica o pagamento dos valores inerentes, constantes da 

Tabela de Preços em vigor. 

12. Só podem utilizar as instalações as entidades e/ou utentes devidamente autorizados. 

13. A utilização das instalações constitui, para os utentes, a especial obrigação de se assegurarem, 

previamente, de que não têm quaisquer contraindicações para a prática da atividade física que pretendem 

desenvolver. 

14. A utilização das instalações poderá destinar-se a uma utilização regular ou a uma utilização de caráter 

pontual. 

15. Nos casos de utilização por entidades externas, a mesma deverá ser feita de acordo com o estipulado em 

protocolo. 

16. As instalações só poderão ser utilizadas pelos colaboradores/associados das entidades contempladas no 

protocolo, sendo vedada a estes a sua cedência a terceiros. 

17. A infração aos números 11 e 12, implica o cancelamento do protocolo estabelecido. 

18. A entrada nas instalações do Campo da Reginorde é vedada aos indivíduos que não se comportem de 

modo adequado, provoquem distúrbios ou pratiquem atos de violência. 

19. A afixação de quaisquer materiais promocionais, cartazes, fotografias, ou outros, pelas entidades 

utilizadoras, está dependente da autorização prévia da Câmara Municipal. 

 

Artigo 13.º 

Acesso e Permanência nas Instalações 

1. A entrada dos atletas nas instalações desportivas só será permitida desde que estes estejam acompanhados 

do respetivo responsável; 
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2. O acesso aos balneários apenas será permitido aos atletas e técnicos diretamente ligados à atividade a 

decorrer e aos juízes de jogos em caso de competição; 

3. Em sessões de treino não será permitido aos utentes, quer se trate de público ou de atletas, a entrada nas 

instalações com antecedência superior a 15 minutos sobre a hora prevista para o início da sessão e depois 

da correspondente autorização, e a permanência nas instalações para além de 15 minutos após o final do 

treino; 

4. Em competições desportivas oficiais, não será permitido ao público a entrada nas instalações com 

antecedência superior a 60 minutos em relação à hora prevista para início da competição, e a permanência 

nas instalações para além de 30 minutos após o fim da mesma; 

5. Em competições desportivas oficiais será permitido aos atletas: 

a) A entrada nas instalações desportivas com antecedência de 60 minutos em relação ao início da 

competição; 

b) A permanência nas instalações até 30 minutos após o final da competição. 

6. No campo de relva sintética só é permitido o acesso a utentes portadores de sapatilhas ou botas com 

pitons de borracha. 

 

Artigo 14.º 

Responsabilidade na Utilização de Material e Equipamentos 

1. As entidades autorizadas a utilizar as instalações são integralmente responsáveis pelas atividades 

desenvolvidas e pelos danos que causarem durante o período de utilização. 

2. Os danos causados no exercício das atividades importarão sempre a reposição dos bens danificados no 

seu estado inicial, quando seja possível, ou no pagamento do valor dos prejuízos causados. 

3. O material fixo e móvel existente nas instalações é propriedade do município de Mirandela, salvo registo 

em contrário e constante do respetivo inventário, devendo este manter-se sempre atualizado. 

4. Qualquer estrago proveniente da má utilização do material será da inteira responsabilidade de quem o 

danificou. 

 

Artigo 15.º 

Condicionamento ao Acesso 

1. A entrada nas instalações será vedada aos indivíduos que não ofereçam condições de asseio e higiene, ou 

indiciem estar em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias 

psicotrópicas. 

2. O acesso ao campo relvado só é permitido a pessoas que estejam integradas no grupo de participantes das 

atividades a decorrer e que se apresentem devidamente equipadas com o calçado adequado, exceto 

pessoal de serviço e quando estritamente necessário. 
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3. Não é permitida a entrada ou permanência nas instalações a utilizadores que se apresentem munidos de 

objetos inadequados à respetiva atividade, podendo por em causa o bem-estar e a integridade física dos 

restantes utilizadores, bem como a deterioração do material existente. 

 

Artigo 16.º 

Revogação da Autorização de Utilização 

a) A autorização de utilização poderá ser revogada ou suspensa quando se verificar a prática de alguns dos 

seguintes factos, imputáveis às entidades utilizadoras: 

a) Agressões ou tentativas de agressão dentro ou nas imediações das instalações; 

b) Não pagamento dos preços de utilização no prazo previsto; 

c) Produção de danos na instalação ou em quaisquer equipamentos ou materiais nela integrada, devido a 

deficiente utilização, enquanto não forem totalmente ressarcidos; 

d) Utilização do Campo da Reginorde para outros fins que não aqueles para que foi concedida autorização, 

exceto quando devidamente autorizado pela Câmara Municipal; 

e) A cedência de utilização do Campo da Reginorde pela entidade protocolada autorizada a terceiros; 

f) Desrespeito pelas normas do presente Regulamento; 

g) Desrespeito pelas indicações transmitidas pelos trabalhadores de serviço. 

b) A decisão de revogação ou suspensão da utilização do Campo da Reginorde é da competência da Câmara 

Municipal, e será comunicada, após audiência dos envolvidos, por escrito e devidamente fundamentada, à 

respetiva entidade. 

 

Artigo 17.º 

Policiamento e Autorizações 

As entidades utilizadoras são responsáveis pelo policiamento durante a realização de eventos, atividades ou 

jogos que o determinem, assim como pela obtenção de licenças ou autorizações quando legalmente 

necessárias. 

 

Artigo 18.º 

Responsabilidades dos Utilizadores 

1. Os utilizadores/entidades autorizados a utilizar o Campo da Reginorde ficam integral e solidariamente 

responsabilizados pelos danos causados no mesmo durante o período de utilização ou deste decorrente. 

2. Os utilizadores regulares, em caso de cancelamento da sua utilização devem comunicar esse facto, por 

escrito, com, pelo menos, 72 horas de antecedência. Não havendo comunicação prévia nem justificação 

atendível para o incumprimento, o utilizador/entidade pagará 30% do valor devido pela reserva das 

instalações. 
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Artigo 19.º 

Segurança dos Utilizadores 

A segurança dos utilizadores é da responsabilidade das entidades responsáveis pela utilização. 

 

Artigo 20.º 

Sanções 

1. O não cumprimento do disposto no presente Regulamento e a prática de atos contrários a quaisquer 

ordens legítimas do pessoal em serviço ou outras normas legais em vigor, e que redundem em prejuízo 

para os outros utentes, implicará a aplicação de sanções. 

2. Os infratores poderão ser sancionados com: 

a) Repreensão verbal; 

b) Expulsão das instalações; 

c) Inibição temporária da utilização das instalações; 

d) Inibição definitiva da utilização das instalações. 

3. A aplicação das sanções referidas nas alíneas a) e b), do número anterior, é da competência do diretor 

técnico do Campo da Reginorde ou, em caso de ausência deste, dos trabalhadores de serviço. 

4. A aplicação das sanções previstas nas alíneas c) e d), do número 2, é da competência do presidente da 

câmara municipal ou do órgão com competência delegada, o qual decidirá com base em relatório escrito 

do diretor técnico do Campo da Reginorde, nos factos aduzidos pelo utilizador/entidade utilizadora, na 

culpa, bem como em função da gravidade do (s) ato (s) praticado (s). 

5. Aos utentes que causem prejuízo ou dano nas instalações ou equipamentos, além de ficarem sujeitos à 

aplicação das sanções referidas nas alíneas a) a d), do número 2 deste artigo, ser-lhes-á exigido o 

ressarcimento dos valores atribuídos aos danos causados. 

6. Os danos ou prejuízos causados nas instalações e/ou equipamentos por utentes menores de idade, serão 

assumidos integralmente pelos respetivos encarregados de educação. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Trabalhadores 

Artigo 21.º 

Trabalhador de Serviço 

1. Os trabalhadores do município de Mirandela em serviço no Campo da Reginorde devem ser respeitados 

pelos utilizadores, elucidando-os e esclarecendo-os em questões de organização, higiene, segurança e 

disciplina. 

2. Os trabalhadores devem zelar pelo escrupuloso funcionamento das instalações do Campo da Reginorde, 

devendo comunicar à entidade gestora das mesmas, a ocorrência de quaisquer anomalias detetadas nas 

instalações ou equipamentos, bem como de quaisquer infrações ao presente Regulamento. 
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3. Os trabalhadores devem designadamente: 

a) Cumprir o horário de trabalho que lhes estiver atribuído, permanecendo no seu posto de trabalho e 

desempenhando as funções que lhe estiverem incumbidas; 

b) Prestar os seus serviços com disciplina, zelo e diligência, de forma a alcançar a maior rentabilidade 

possível, na prossecução das metas e objetivos estabelecidos para o Campo da Reginorde; 

c) Contribuir para o estabelecimento de boas relações laborais entre os colegas e os superiores hierárquicos, 

promovendo assim um relacionamento salutar entre colaboradores e utilizadores, baseado no respeito e 

compreensão recíprocos; 

d) Tratar os utilizadores com simpatia, disponibilidade e competência, fomentando uma prestação de 

serviços com qualidade. 

4. A abertura do portão de acesso ao Campo da Reginorde e aos balneários é da responsabilidade do 

trabalhador em serviço, devendo este mostrar aos responsáveis pelos grupos o estado em que os mesmos 

se encontram no início do período de utilização, e verificar, com os mesmos, o estado em que se 

encontram no final do período de utilização. 

5. A abertura das arrecadações de material e balizas é também da responsabilidade do trabalhador, não 

devendo este, em caso algum, ceder as chaves dos mesmos. 

 

Artigo 22.º 

Fiscalização  

1. A fiscalização do cumprimento deste Regulamento incumbe aos trabalhadores que prestam serviços nas 

instalações, às forças de segurança e a quaisquer outras autoridades a quem por lei ou regulamento seja 

dada essa competência. 

2. Qualquer utilizador que não cumpra o presente Regulamento, poderá ser proibido de entrar e/ou 

permanecer nas instalações do Campo da Reginorde, por tempo indeterminado até ulterior decisão do 

órgão competente do município de Mirandela. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Pagamentos 

Artigo 23.º 

Tipos de Pagamento 

1. A Tabela de Preços do Município de Mirandela contempla os valores a cobrar para três tipos de 

utilizadores: 

a) Equipas federadas com sede no concelho de Mirandela; 

b) Equipas não federadas ou grupos com prática desportiva informal; 

c) Entidades com sede fora do concelho de Mirandela. 
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2. Tal como descrito nos números 3 e 4, do artigo 7.º, os preços variam em função dos horários de 

utilização: 

a) Horário Normal – entre as 09h00 e as 18h00; 

b) Horário Noturno – entre as 18h00 e as 22h30; 

c) Horário Extraordinário – ao fim de semana, independentemente da hora. 

3. Para além dos preços previstos por tipo utilizador e tipo de horário, todos os preços serão acrescidos com 

custos com iluminação, tal como identificado na Tabela de Preços. 

4. Excluem-se dos números anteriores, as entidades a quem a Câmara Municipal tenha atribuído isenção de 

pagamento. 

 

Artigo 24.º 

Prazos de Pagamento 

1. As entidades utilizadoras do Campo da Reginorde devem efetuar o pagamento relativo à utilização, 

mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte ao mês a que se refere o pagamento. 

2. Caso os pagamentos se efetuem entre o dia 9 e o final do mês seguinte ao mês a que se refere o 

pagamento, acresce 10% ao valor a pagar; 

3. Às entidades que não procedam ao pagamento do preço de utilização do Campo da Reginorde referido no 

número um, ser-lhe-á comunicado que o não pagamento até ao final do mês seguinte ao mês de utilização, 

terá como consequência o cancelamento da utilização do Campo da Reginorde a partir do dia 15 do mês 

posterior e que por cada mês de atraso no pagamento, acresce 20% ao valor a pagar; 

4. As entidades a quem seja atribuída uma cedência pontual ficam obrigadas a efetuar de imediato o 

pagamento dos preços correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utilizador 

comunicar o facto, com pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que a justificação apresentada seja 

atendível. 

5. Em ambos os casos, os utilizadores ficam obrigados a efetuar o pagamento no GAM - Gabinete de Apoio 

ao Munícipe. 

 

Artigo 25.º 

Caução 

1. As entidades utilizadoras com caráter pontual estão obrigadas, previamente à utilização do Campo da 

Reginorde, a depositar uma caução no montante de 150€ (cento e cinquenta euros). 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de eventuais danos causados pelas 

entidades utilizadoras. 

3. A utilização parcial ou total do montante caucionado implica a sua imediata reposição por parte das 

entidades utilizadoras.  



  
 

 

 PO.01_REG.04    
Página 13 de 14 

 

4. A caução é libertada logo que cesse a atividade que lhe deu origem e se não existirem dívidas decorrentes 

dessa utilização. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Benefícios 

 

Artigo 26.º 

Benefícios Financeiros pela Utilização 

1. Quando da utilização do Campo da Reginorde advierem à entidade requisitante benefícios financeiros, 

nomeadamente por ações de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 

televisiva de determinado evento, será cobrado um preço adicional, a acordar entre as partes. 

2. Fica a entidade requisitante obrigada a solicitar à Câmara Municipal autorização e parecer sobre todas as 

ações previstas no número anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 27.º 

Aceitação do Regulamento 

1. A utilização das instalações do Campo da Reginorde pressupõe o conhecimento e aceitação do presente 

Regulamento.  

2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações de utilizadores 

que desrespeitem as normas de utilização constantes deste Regulamento e que perturbem o normal 

desenrolar das atividades. 

 

Artigo 28.º 

Normas Regulamentares 

A Câmara Municipal pode deliberar a observância de normas internas de funcionamento que visem, 

essencialmente a boa execução das disposições deste Regulamento e a operacionalização das tarefas, 

programas e atividades dos trabalhadores e utilizadores do Campo da Reginorde. 

Artigo 29.º 

Seguro 

As instalações do Campo Desportivo da Reginorde dispõem de um contrato de seguro desportivo, nos termos 

do disposto no Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro. 
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Artigo 30.º 

Delegação e Subdelegação 

A Câmara Municipal pode delegar as suas competências no Presidente com a faculdade de subdelegação nos 

vereadores. 

 

Artigo 31.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões suscitadas na aplicação e interpretação do presente Regulamento são resolvidas por 

deliberação da Câmara Municipal. 

 

Artigo 32.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República. 

 


