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Regulamento Municipal de 

Utilização de Espaços, Edifícios e Equipamentos Municipais 

para a Realização de Iniciativas por Particulares 

 

Introdução 
 

O Município de Ílhavo é detentor de inúmeros espaços naturais, culturais, educativos, 

desportivos e lúdicopedagógicos, nos quais a Câmara Municipal de Ílhavo desenvolve de forma regular 

diversas iniciativas, no âmbito da execução do seu plano de actividades. 

Contudo, muitos destes espaços, não obstante terem sido especialmente concebidos para 

determinados tipos de uso que se encontram já regulados, são susceptíveis de acolher a realização de 

iniciativas menos convencionais, tendo em conta a sua finalidade principal, que cumprirá ao Município, 

verificado o seu interesse, disponibilizar à Comunidade em termos e condições que pode e deve 

igualmente determinar. 

De entre essas iniciativas avulta, pela dimensão da sua procura, que tem vindo a aumentar de 

forma relevante nos últimos tempos, a realização de festas de aniversário para crianças, a realização de 

conferências, exposições e colóquios, entre outras iniciativas. 

Nessa medida, fruto dessa crescente procura, que motivou a aprovação em reunião de Câmara 

realizada no dia 27 de Abril de 2009 de um primeiro conjunto de normas a título experimental para o tipo 

de utilização atrás referenciado, e olhando ainda à utilidade deste tipo de realizações para uma maior 

dinamização e divulgação dos espaços em causa, para uma maior rentabilização dos recursos, assim 

como à possibilidade de obter desta forma uma receita extraordinária para o Município, propõe-se a 

aprovação de um conjunto de normas que definam as regras para a realização e organização de eventos 

e actividades lúdicas de índole diversa nos espaços, edifícios e equipamentos do Município de Ílhavo, 

susceptíveis de utilização individual ou colectiva, mediante adequada contratualização. 
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Objectivos 
 

Constituem principais objectivos desta Proposta a promoção integral da fruição dos espaços 

naturais, culturais, educativos, desportivos e lúdico-pedagógicos do Município, explicitando quais os 

espaços susceptíveis de acolher a realização de festas, eventos e actividades lúdicas promovidas por 

pessoas individuais ou colectivas, determinado ainda as tipologias aceites e os públicos-alvo a que se 

destinam, para além dos procedimentos a observar. 

 

Espaços 

 
Para além dos usos convencionais previstos nos respectivos regulamentos de utilização, 

poderão ser organizadas e desenvolvidas pelos particulares actividades e eventos em espaços 

municipais como museus, Biblioteca Municipal, fóruns da juventude, centros culturais, piscinas 

municipais, pavilhões e outros equipamentos desportivos, Centro e Núcleo de Educação Ambiental, 

Escola Municipal de Educação Rodoviária, entre outros. 
Nas áreas exteriores dos espaços atrás referidos, poderão também desenvolver-se actividades 

promovidas por particulares, mediante a contratação da equipa de monitores afecta ao espaço principal 

e contra depósito da respectiva caução e do pagamento do competente custo de acordo com a 

actividade a desenvolver. 
Actividades 

 
Nos espaços atrás mencionados, ou noutros similares, poder-se-ão realizar actividades como 

festas de aniversário para crianças, conferências, exposições e colóquios, entre outras, desde que 

compatíveis com o espaço físico e a respectiva lógica de funcionamento, nomeadamente horário e 

equipamentos existentes, mediante a contratação da equipa de monitores afecta ao espaço principal e 

contra depósito da respectiva caução e do pagamento do competente custo de acordo com a actividade 

a desenvolver. 

Inscrição e autorização 

 
A utilização dos espaços, edifícios e equipamentos municipais carece de prévia inscrição no 

Serviço de Atendimento Integrado da CMI e de autorização do Presidente da Câmara ou de Vereador 

com competências delegadas. Estes pedidos de inscrição e autorização devem ser dirigidos ao 

Presidente da Câmara Municipal, em formulário próprio a fornecer pela Câmara Municipal de Ílhavo e 

com um prazo nunca inferior a 15 dias de antecedência. 

Do requerimento previsto no número anterior constará obrigatoriamente: 

a) O nome, morada ou sede do interessado, seja pessoa singular ou colectiva, bem como o 

respectivo contacto telefónico e endereço electrónico, caso o possua, 

b) A identificação e contactos da pessoa ou entidade que se responsabiliza pela utilização do 

espaço municipal durante a realização da iniciativa em causa. 
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c) A data e hora da actividade, de acordo com a disponibilidade do espaço/serviço 

d) Descrição da(s) actividade(s) pretendida(s). 

e) Local pretendido para realização da actividade 

f) Número estimado de participantes e respectivas idades, ou média de idades 

Os promotores da actividade, sejam pessoas singulares ou pessoas colectivas, serão solidariamente 

responsáveis com os utentes directos por eventuais danos causados nos espaços, edifícios e 

equipamentos municipais, seja ou não possível identificar o autor dos prejuízos. 

Cabe ao Presidente da Câmara ou de Vereador com competências delegadas, decidir da 

autorização para a realização do evento, mediante os objectivos e enquadramento do evento solicitado, 

assim como as características e disponibilidade do espaço em causa e dos recursos. Em caso de 

pedidos para o mesmo local, dia e hora, será respeitada a ordem de entrada dos requerimentos. 

 

Marcações e reservas 

 
Após o deferimento do pedido, o interessado deve fazer a marcação da festa, evento ou 

actividade e reservar o espaço municipal, mediante a prestação de caução no valor de 50,00 Euros. 

A caução será restituída a partir do terceiro dia útil imediatamente a seguir à realização da 

iniciativa, desde que o funcionário responsável pela sua coordenação ateste, no relatório sumário da 

actividade, a inexistência de qualquer causa que justifique a sua utilização para suportar encargos com 

quaisquer danos produzidos durante a respectiva realização. Caso contrário, o funcionário responsável, 

mencionará a verificação de algum dano e uma avaliação sumária do respectivo valor, ficando a caução 

cativa ate ao respectivo apuramento final. 

As alterações posteriores à marcação das actividades e reservas de espaços municipais devem 

ser comunicadas à Câmara Municipal de Ílhavo com pelo menos dois dias de antecedência à data de 

realização da festa, evento ou actividade. Caso tal não aconteça, a caução será perdida a favor do 

Município, salvo se ocorrer por causa de força maior imprevisível não imputável ao requerente. 

 

Custo de utilização 
 

A utilização dos espaços, edifícios e equipamentos municipais para os fins previstos nas 

presentes normas implica o prévio pagamento de um custo de utilização de acordo com a tabela de 

preços em anexo. 

Os participantes/utilizadores dos espaços municipais ficarão cobertos por contrato de seguro de 

responsabilidade civil destinado a assegurar eventuais acidentes que possam ocorrer durante a 

actividade ou evento. 

No que se refere a reserva para festas de aniversário, a Câmara Municipal disponibilizará 

monitores credenciados em número adequado para apoiar a realização da iniciativa, bem como material 

de desgaste para a respectiva animação. 
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Regras de conduta na utilização dos espaços, edifícios e 

equipamentos municipais 
 

Os utilizadores, e em particular o requerente, devem: 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento e contribuir para o bom 

ambiente nas instalações; 

b) Manter em bom estado de conservação e fazer bom uso das instalações e dos 

equipamentos; 

c) Cumprir o horário estipulado; 

d) Indemnizar a Câmara Municipal de Ílhavo pelos danos ou perdas que forem da sua 

responsabilidade; 

e) Acatar as indicações que lhe forem transmitidas pelos funcionários e/ou monitores do 

serviço; 

f) h) Relacionar-se de forma cívica e educada com os outros utilizadores e com os 

funcionários do serviço; 

g) Comunicar ao funcionário do serviço qualquer avaria ou mal funcionamento do 

equipamento, sob pena de lhe ser imputada a responsabilidade pela mesma; 

h) Em todos os espaços municipais, objecto do presente Regulamento, não é permitido: 

a. O acesso de cães ou quaisquer outros animais; 

b. Transpor vedações se existentes. 

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

d. Usar de linguagem obscena ou praticar actos que se afastem das normas de boa 

educação e dos princípios básicos da boa convivência social; 

e. Fumar. 

Responsabilidade 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo não se responsabiliza por qualquer objecto ou valor perdido ou 

furtado no interior dos espaços municipais, nem por acidentes pessoais resultantes da imprudência dos 

utilizadores, ou de qualquer outra causa, devendo essa responsabilidade ser transmitida para uma 

seguradora idónea mediante a celebração de adequado contrato de seguro. 

 

Protocolos com outras entidades 

 
Para cumprir os objectivos do presente Programa, a Câmara Municipal de Ílhavo poderá ainda 

celebrar protocolos e acordos de parceria com Associações do Município ou de fora dele, estabelecendo 

regras e condições especiais para a utilização dos espaços, edifícios e equipamentos pertencentes a 

essas entidades, caso as mesmas estejam disponíveis e interessadas. 

 

Casos omissos 
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Os casos omissos serão resolvidos por despacho fundamentado do Presidente da Câmara 

Municipal, ou pelo do Vereador por ele designado, 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. 

 

 

Ílhavo, 9 de Junho de 2009. 

 

O Vereador, 

(Paulo Teixeira Costa) 
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Tabela de Preços 
 

 Euros 

Festas de Aniversário (duração de 3 horas, 2 Monitores e actividades de animação)  

Caução 50,00 € 

Festa de aniversário até 15 crianças (seguro incluído) 125,00 € 

Cada criança além das 15 4,00 € 

Festa incluindo actividade extra (mesmo tempo de duração e logística + confecção de 

convites ou recordação da festa, até 15 crianças) 
165,00 € 

Festas de Aniversário nas Piscinas Cobertas (duração de 3 horas, 1 Monitor e 

actividades aquáticas) 

 

Caução 50,00 € 

Festa de aniversário até 15 crianças (seguro incluído) 100,00 € 

Cada criança além das 15 5,00 € 

Espaços Exteriores  

Caução 50,00 € 

Festa de aniversário até 15 crianças (seguro incluído) 100,00 € 

Cada criança além das 15 4,00 € 

Outros Eventos  

Caução 50,00 € 

Ocupação de espaço até 3 horas 100,00 € 

Ocupação 1 dia 180,00 € 

Ocupação para cada dia a mais 80,00 € 

 


