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RINGUES DESPORTIVOS DO PARQUE VERDE DA BELA VISTA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preâmbulo 
 

Com o objectivo de regulamentar as actividades a desenvolver nos Ringues Desportivos do 

Parque Verde da Bela Vista, e sem prejuízo do estabelecido pelo regulamento de 

conservação de arvores e espaços verdes e pelo regulamento Municipal do Parque Verde da 

Bela Vista, uma vez que estes campos de jogos se encontram inseridos num parque 

Municipal, é criado o Regulamento de utilização dos Ringues Desportivos do Parque Verde 

da Bela Vista. 

 

As actividades a desenvolver no local terão como objectivo principal o proporcionar a 

prática desportiva e o lazer a toda a comunidade, com especial relevo para a comunidade 

local, de uma forma acessível e saudável. 
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RINGUES DESPORTIVOS 
DO PARQUE VERDE DA BELA VISTA 

 
 
 

Capitulo I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente Regulamento tem como objectivo estabelecer as condições de 

utilização e funcionamento dos ringues desportivos existentes no Parque Verde 

da Bela Vista. 

 

Artigo 2.º 
Âmbito 

 
Este regulamento aplica-se a todos os ringues desportivos e respectivos 

equipamentos de suporte existentes. 

 

Artigo 3.º 
Propriedade e gestão 

O Parque Verde da Bela Vista é propriedade do Município de Setúbal, sendo a 

entidade gestora dos espaços desportivos a responsável sua promoção, 

dinamização e gestão, de acordo com o estipulado no Protocolo estabelecido e 

assinado por ambas as partes e aprovado em Assembleia Municipal. 

 
Capitulo II 

 
Período de Funcionamento 

 
Artigo 4.º 

Funcionamento 

 

1. Os ringues desportivos do Parque Verde funcionarão no período regular de 

funcionamento do Parque, podendo especificamente estas instalações, 
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funcionar noutro período, desde que os grupos sejam orientados e 

supervisionados pela entidade gestora das instalações. 

 

2. As instalações desportivas poderão encerrar por motivos de obras de 

beneficiação da instalação; formação profissional de técnicos; realização de 

eventos desportivos; feriados Municipais e Nacionais ou por motivos alheios à 

vontade da entidade gestora. 

 
3. O encerramento das instalações (suspensão de alugueres ou treinos), 

relativo às situações atrás referidas confere a devolução do valor monetário 

pago, relativo ao preço de utilização. 

 

4. Após marcação e pagamento do preço de utilização e caso se verifique 

impossibilidade de prática desportiva por motivos climatéricos, não haverá lugar 

à devolução da mesma. Contudo, originará nova marcação nos mesmos 

moldes, em todos os períodos reservados que não tenham excedido a sua 

metade. 

 
5. Compromete-se a entidade gestora a comunicar a suspensão da actividade 

com setenta e duas horas de antecedência, podendo este período ser reduzido 

em caso de ocorrências imprevistas. 

 

Artigo 5.º 
Horário de Funcionamento 

 
1. O complexo desportivo do Parque Verde da Bela Vista ficará sujeito a um 

horário a estabelecer anualmente pelo entidade gestora, sujeito à aprovação 

pela Câmara Municipal de Setúbal. 

2. O horário deverá ser publicado antes do inicio de cada época ou antes do 

inicio das actividades das temporadas desportivas e de animação. 
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Capitulo III 
 

Acesso e utilização das instalações desportivas 

 

Artigo 6.º  

 Acesso às instalações desportivas 

 

1. O acesso às instalações desportivas é efectuado mediante uma requisição e 

o pagamento da respectivo preço de utilização das instalações desportivas, na 

altura da marcação do espaço, junto do responsável. Os utilizadores das 

instalações deverão ser informados do regulamento geral e específico de 

funcionamento que rege a utilização dos espaços desportivos.  

 

Artigo 7.º  

Utilização da Instalação Desportiva 

Os espaços desportivos em questão estão abertos à população em geral, sendo 

alguns corredores horários destinados à utilização de determinadas entidades, 

por acordo com a entidade gestora ou com a Câmara Municipal de Setúbal.  

 

Artigo 8.º 

Regras de Higiene e Conduta 

1. Utentes  

1.1. Para que seja possível assegurar uma boa higiene das instalações 

desportivas e garantir a integridade física dos utentes, deverão fazer-se 

respeitar as seguintes normas:  

-  Obedecer às instruções dos funcionários em serviço;  
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- Utilizar racionalmente todas as instalações, nomeadamente as 

sanitárias, que após cada utilização deverão ficar em perfeito estado de 

higiene e asseio;  

- Usar equipamento apropriado (equipamento desportivo); 

-  Vigiar e enquadrar permanentemente a(s) criança(s) a seu cargo;  

 

1.2. Não é permitido:  

- O uso de equipamento que ofenda a moral pública, assim como 

praticar desporto em tronco nu. 

- Ser portador de objectos que passam por em perigo a integridade física 

dos utentes; 

- Comer, beber ou fumar nas instalações desportivas e de apoio;  

- Deitar lixo na área envolvente aos tanques; 

- A colocação de equipamentos ou materiais estranhos dentro dos 

ringues desportivos; 

- A circulação de canídeos no interior e nas imediações dos ringues 

desportivos; 

 

1.3. Os utilizadores serão responsáveis pelos danos efectuados nas 

instalações ou extravios do material, causados por negligência ou 

propositadamente, durante o período de utilização ou decorrente deste, 

tendo os mesmos que assumir o prejuízo causado. 

 

1.4. A entidade gestora reserva-se o direito de não autorizar a admissão e 

permanência nas instalações de utentes que desrespeitem as normas 

regulamentares e legais em vigor e ou perturbem o normal desenrolar das 

actividades e dos serviços administrativos. 

 

1.5. Tratando-se de comportamento reiterado, competirá ao responsável 

técnico da entidade gestora propor e fundamentar a inibição temporária do 

direito de admissão, sem prejuízo da aplicação de sanções consecutivas. 
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1.6.  Em caso de comportamento pontual, o direito de admissão ou de 

permanência poderá ser retirado no momento, por decisão fundamentada 

do responsável técnico do equipamento. 

2. Público  

2.1. Não é permitido dentro dos espaços em questão, ou na sua 

proximidade:  

- Colocar os desperdícios fora dos recipientes destinados para o efeito; 

- Projectar objectos para os campos desportivos; 

-  Intervir no trabalho desenvolvido pelos monitores desportivos e outros; 

-  Empurrar, baloiçar e pendurar-se nas redes envolventes dos ringues. 

- Utilizar equipamentos de som nos ringues desportivos, exceptuando as 

situações de actividades autorizadas. 

 

 

2.2. É Obrigatório dentro dos espaços desportivos em questão:  

- Respeitar sempre as instruções dos funcionários em serviço;  

- Utilizar racionalmente todas as instalações nomeadamente os 

sanitários, que após cada utilização deverão ficar em perfeito estado de 

higiene e asseio;   

 

Artigo 9.º 

Cedências da Instalação Desportiva 
 

1 - As instalações poderão ser cedidas, em regime regular ou pontual, mediante 

a marcação de tempos por parte das entidades ou grupos informais de 

indivíduos que manifestem interesse no desenvolvimento de actividades 

desportivas. A Câmara Municipal de Setúbal e a entidade gestora respondem a 

estas solicitações aplicando os critérios estabelecidos. 
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2. A cedência de instalações está dependente de: disponibilidade das 

instalações no momento do pedido, o pagamento da respectivo preço, 

marcação do horário com antecedência, a designação de um responsável. 

  

Artigo 10.º 

Pedidos de Cedência das Instalações 

1. Os pedidos de cedência em regime regular devem ser solicitados à Câmara 

Municipal de Setúbal ou à entidade gestora, onde deverá constar o tipo de 

actividades a desenvolver e as restantes informações que lhes forem 

solicitadas. 

 
2. Os pedidos de carácter pontual, devem ser solicitados à entidade gestora, 

em local próprio para tal, ficando sujeitos à disponibilidade existente das 

instalações desportivas. 

 

 
Artigo 11.º 

Preçário de Utilização e Cedência 

1 O regulamento de utilização e cedência das instalações, assim como o 

preçário (anexo 1) estará afixado em local visível. 

2. O preçário será actualizado no início de cada ano civil, tendo a sua aplicação 

efeito a partir do início da época do ano em curso.  

 

Capitulo IV 
Seguro 

 

Artigo 12.º 

Seguros  
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1. Responsabilidade Civil: 

1.1. A Câmara Municipal de Setúbal dispõe de um seguro de responsabilidade 

civil por danos corporais causados aos utilizadores em virtude de deficiente 

instalação ou manutenção dos equipamentos ou das instalações desportivas.  

2. Actividades 

2.1. A Entidade Gestora dispõe de contrato de seguro que cobre os riscos de 

acidentes pessoais dos utentes inerentes à actividade aí desenvolvida. 

2.2. No caso do utente já estar abrangido por contrato de seguro que cubra os 

riscos de acidentes pessoais, deve o mesmo declarar a assunção de tais 

responsabilidades.  

 
Capitulo IV 

 
 

Disposições Finais 

Art.º 13 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas suscitadas com a aplicação do presente Regulamento, ou os casos 

omissos, serão esclarecidos e resolvidos pela entidade gestora.  

Art.º 14 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento vigorará a partir do momento em que for aprovado 

pelas órgãos competentes.  
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Anexo 1 

 

Preçário 


