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REGULAMENTO DA ZONA VERDE E PARQUE INFANTIL
DA
URBANIZAÇÃO DO OUTEIRO
A Freguesia de Requião como é do conhecimento desta Digníssima Assembleia, depois de
vários anos em que se encontrou ao abandono (com a falência do respectivo construtor) a
“Zona Verde da Urbanização do Outeiro”. Por deliberação da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, datada de 29 de Julho de 2009, foi aprovada a elaboração de um contratoprotocolo, lavrado e assinado em 30 de Julho de 2009, delegando poderes de gestão dos
espaços públicos daquela urbanização na Junta de Freguesia de Requião, “podendo esta
estabelecer acordos de utilização com entidades públicas ou privadas e outras parcerias”.
A “Zona Verde da Urbanização do Outeiro” era composta por um espaço onde estava
localizada uma ETAR, um campo de jogos mal começado, um espaço verde não tratado e
um parque infantil degradado e em desacordo com as normas atuais.
Neste espaço, além do parque infantil ser um perigo constante para as crianças que o
frequentavam, também o campo de jogos o era, na medida em que, o que estava efetuado
também era um perigo eminente para quem o frequentava. Tudo isto dava um mau aspecto
a toda aquela urbanização faltando-lhe a dignidade necessária, capaz de dar uma qualidade
de vida melhor aos moradores da Urbanização do Outeiro que comporta um total de 56
habitações.
Depois da Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal ter procedido à
construção do campo de jogos cuja gestão foi entregue por Contrato-Protocolo celebrado
em 5 de Setembro de 2009, à associação “ALEGRIA COMPLETA – ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES”, também em colaboração com a Câmara Municipal procedeu este executivo à
ligação do saneamento eliminando recentemente a ETAR.
Com a colaboração da referida associação “ALEGRIA COMPLETA – ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES” e a Câmara Municipal procedeu a Junta de Freguesia mais recentemente à
reparação das baías de estacionamento, colocou assadores, mesas e prado de sequeiro no
espaço que era da antiga ETAR – criando assim um pequeno espaço de convívio –
remodelou todo o espaço verde, colocando-lhe também prado de sequeiro, bancos e
àrvores. O parque infantil foi completamente remodelado e adaptado às novas exigências
legais, nele tendo sido implantados duas molas, um baloiço, vedações e piso adequado aos
aparelhos existentes.
Conscientes da importância deste local para os seus utentes, constitui preocupação da Junta
de Freguesia o bom aproveitamento e utilização destes equipamentos pelo que importa
regulamentar os citados espaços quanto à sua utilização e gestão.
Assim, ao abrigo do poder regulamentar das autarquias locais conferido pelo artigo 241º da
Constituição da República Portuguesa e nos termos do disposto na alínea b) do nº 5 do
Artigo 34º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e para efeitos da alínea i) do nº 1 e j) do
nº 2 do artigo 17º do mesmo diploma, a Junta de Freguesia elaborou o presente
Regulamento.

22

CAPÍTULO I
Artigo 1º
Objecto
O presente regulamento estabelece as normas de utilização e funcionamento da “Zona
Verde e do Parque Infantil da Urbanização do Outeiro”.
Artigo 2º
Finalidade
A Zona Verde e o Parque Infantil constituem um equipamento que se encontra sob a gestão
da Freguesia de Requião, por força do mencionado protocolo celebrado em 30 de Julho de
2009 com a Câmara Municipal, tendo uma função lúdica e de ocupação de tempos livres.
Artigo 3º
Acesso e Circulação
O acesso e circulação de pessoas, animais e veículos ao espaço de lazer e parque infantil
deve ser feito de modo a não causar quaisquer danos nos equipamentos ou transtornos aos
ocupantes dos vários equipamentos e fica sujeito às seguintes regras:
1 – É condicionado o acesso e circulação de pessoas que pelo seu comportamento
não ofereçam garantias do cumprimento das normas éticas e de segurança exigíveis aos
cidadãos utentes das várias valências do Parque;
2 – É vedado o acesso e circulação de animais desde que não acompanhados por
pessoa responsável que os conduza segundo as normas aplicáveis, nomeadamente com
recurso a trela, tendo sempre em conta os locais como o espaço de lazer – na zona onde
existe mesas – e o parque infantil – zona de recreio – onde é expressamente proibida a
permanência de quaisquer animais – Artigo 9.º do Decreto-Lei 379/97, de 27 de Dezembro,
com a redação atualizada pelo Decreto-Lei 119/2009, de 19 de Maio-;
a)
– Nos restantes locais circundantes aos espaços referidos no corpo deste
artigo, os responsáveis pelos animais têm a obrigação de manter o local limpo e colocar os
dejetos dos animais no local próprio, sob pena de lhes vir a ser vedado o acesso; e
b) – É vedado o acesso e circulação a qualquer tipo de veículo ou similares no
interior das zonas reservadas do parque infantil, excetuando-se cadeiras de rodas utilizadas
por deficientes motores.
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Artigo 4º
Gestão do Equipamento
A administração dos equipamentos que integram o Parque compete à Junta de Freguesia
de Requião.
No âmbito dessa competência cabe-lhe designadamente:
1
- Administrar as instalações nos termos do presente regulamento e demais
normas aplicáveis;
2
- Aprovar e executar as medidas necessárias ao bom funcionamento das
mesmas, adotando as que se tornem indispensáveis à boa conservação das instalações e à
manutenção das suas condições higieno-sanitárias;
3
- Proceder a contrato-protocolo – se assim fôr entendido – com uma
associação desta Freguesia de Requião, podendo-lhe delegar competências dentro das
regras que forem definidas no presente regulamento;
a)
– O contrato-protocolo não poderá ter uma duração superior a dois anos,
renovável por períodos de igual duração mediante acordo expresso entre ambas as partes;
b)
– No caso de ser efetuado contrato-protocolo, este será a título gratuíto,
defenindo-se desde já as seguintes regras:
A – 1) – A utilização das valências e a sua gestão constarão de cada um dos
respetivos capítulos, conforme o fim a que se destinam;
A – 2) – As obras de conservação ou beneficiação só poderão ser efetuadas pela
Junta de Freguesia, ou por quem esta autorizar mediante documento escrito;
A – 3) – Fica também desde já estipulado que, caso a direção da associação com
quem fôr celebrado o contrato-protocolo a título gratuíto incorra em incumprimento com as
orientações do presente regulamento ou das cláusulas que constarão do mencionado
contrato-protocolo, será motivo com justa causa para ser declarado por parte da Junta de
Freguesia a cessação imediata do referido contrato e sem direito a qualquer indemnização;
A – 4) – Em caso de má gestão, comportamentos menos condignos ou provocação de
danos nos equipamentos do parque, por parte da direção da associação com quem for
efetuado o contrato-protocolo, será essa mesma direção responsabilizada civil e
criminalmente por esses mesmos danos; e
4 – Compete ainda à Junta de Freguesia decidir e interpretar os casos omissos neste
regulamento.
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CAPÍTULO II
ZONA DE LAZER
Artigo 5º
Horário de Funcionamento
Este espaço funcionará todos os dias das 8:00 às 23:00 horas ou outro horário que no
futuro possa vir a ser fixado pela Junta de Freguesia, tendo sempre em consideração o
interesse público e a disponibilidade da entidade a quem competir a gestão do espaço e o
respeito pelas leis do silêncio a partir das 22:00 horas.
O horário atrás fixado poderá ser alargado em casos excecionais para eventos organizados
pela associação gestora do espaço ou pela Junta de Freguesia desde que devidamente
autorizado pelas entidades competentes e divulgados no placard de editais existente no
local com pelo menos oito dias de antecedência.
Artigo 6º
Direito de Admissão
Têm direito de admissão à “zona de lazer” todas as pessoas, gratuitamente, condicionado
ao seguinte:
1 - Cumprimento das normas constantes do presente regulamento;
2 - Observância das normas de civismo e higieno-sanitárias próprias de um espaço desta
natureza; e
3 - No caso de eventos organizados pela Junta de Freguesia ou pela associação gestora do
espaço – quando autorizado pelas entidades competentes – pode em casos pontuais o
espaço da “zona de lazer” ser reservado total ou parcialmente para esses mesmos eventos,
desde que seja afixado no quadro de editais com pelo menos oito dias de antecedência, o
evento, o espaço reservado e o horário de ocupação, podendo ainda ser utilizados
assadores móveis adicionais e fornos para esses mesmos eventos organizados pela Junta de
Freguesia ou a Associação gestora se a houver.
4 - Destes eventos deve sempre a associação gestora do espaço – se fôr o caso – ou a
Junta de Freguesia, dar conhecimento à outra parte, bem como aos solicitantes nos quinze
dias antecedentes.
Artigo 7º
Ações Interditas
É expressamente proibido:
1 - Entrada de qualquer tipo de animais nas zonas relvadas das mesas;
2 - Confecionar comida fora dos espaços dos grelhadores existentes no parque;
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3 - Utilizar nos assadores qualquer produto que não acendalhas e carvão;
4 - Deitar lixo fora dos locais apropriados;
5 - Fazer qualquer tipo de fogueira;
6 - Ocupar as mesas nos casos excecionais de reserva, quando estas estiverem
devidamente autorizadas e assinaladas;
7 - Jogar à bola ou qualquer outro tipo de jogo que possa pôr em perigo os utilizadores do
espaço da “zona de lazer”;
8 – Trepar às àrvores ou para qualquer outro tipo de equipamento existente na “zona de
lazer”; e
9 - Acampamentos ocasionais sem autorização da Junta de Freguesia, tendo em conta a
redacção dada pelo Artº 15.º do Decreto-Lei nº 316/95 de 28 de Novembro.
Artigo 8º
Deveres e Obrigações dos Utilizadores
Os utilizadores da “zona de lazer” devem ainda observar as seguintes regras:
a) - Ter um comportamento geral de máxima correção dentro de todo o recinto;
b) - Manter o local limpo depositando os lixos nos locais apropriados;
c) - Acatar e respeitar todas as recomendações afixadas no local e as indicações prestadas
pelo pessoal de serviço a “zona de lazer” ou membros dos órgãos da freguesia; e
d) - Comunicar imediatamente ao pessoal que estiver de serviço ou à Junta de Freguesia
qualquer falta ou anomalia que note nas instalações que estiver a utilizar.
Artigo 9º
Deveres e Obrigações dos Gestores do Parque
1 – Chamar a atenção por mau comportamento ou utilização indevida por parte dos
frequentadores da “zona de lazer”, embora sempre de uma forma pedagógica e civilizada;
2 – Tratar junto das entidades competentes para a resolução de problemas ou anomalias
que possam surgir quer com os utilizadores, quer com os equipamentos, recorrendo ser fôr
o caso disso ás autoridades policiais.
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CAPÍTULO III
PARQUE INFANTIL
Artigo 10º
Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento do Parque Infantil é das 8:00 às 21:00 horas.
Este horário está porém condicionado ao horário solar dada a falta de iluminação própria
para o parque.
Assim, não será autorizada a sua utilização, independentemente do horário, sempre que
seja considerado tempo de noite, que neste caso é determinado pela ligação da iluminação
das vias públicas adjacentes que se encontram controladas por relógios astronómicos.
Artigo 11º
Direito de Admissão
1 - Podem utilizar gratuitamente o parque infantil, sem quaisquer restrições que não as do
presente regulamento, todas as crianças com menos de 12 anos, tendo em conta o horário,
a lotação e as regras abaixo definidas:
a) - Crianças com idade inferior a 12 anos;
b) - As crianças com idade inferior a 6 anos devem ser acompanhadas pelos pais ou
adulto por elas responsáveis, que zelará pela sua segurança;
c) – Não ter antecedentes de comportamento menos condignos para com os restantes
ocupantes do parque ou para com os seus responsáveis; e
2 – Lotação máxima permitida no Parque Infantil, zona vedada – 4 crianças.
Artigo 12º
Ações Interditas
1 – Não é permitida a utilização de bebidas em embalagem de vidro que possam por em
perigo a integridade física das crianças e seus acompanhantes;
2 – No espaço do parque infantil é proíbido fumar ou fazer fogo;
3 – São proíbidas todas as formas de grafites nos aparelhos, superfícies de impacto, placas
informativas, bancos, paredes, vedações, etc.
4 – São expressamente proíbidos todos os jogos que possam pôr em perigo a integridade
física dos utilizadores do parque, como por exemplo jogar à bola, etc.;
5 – Não é permitida a utilização dos equipamentos por crianças em número superior aos
indicados, bem como fora dos limites de idade fixados para cada um dos equipamentos, sob

77

pena da responsabilidade por danos causados nos referidos equipamentos ou acidentes
passarem a ser da inteira responsabilidade dos representantes legais dos ocupantes;
6 – Não é permitida a entrada de quaisquer animais no espaço destinado aos
equipamentos;
7 – A permanência no parque infantil só é permitida ás crianças e seus acompanhantes;
8 – Dadas as características do piso deve ser evitada a utilização de calçado com saltos
finos, como forma de evitar perfurações na borracha; e
9 – É tambem proíbido trepar as vedações ou às àrvores.
Artigo 13º
Deveres e Obrigações dos Utilizadores
Os utilizadores do Parque infantil devem:
1 - Utilizar os equipamentos existentes que se destinem à idade nos mesmos
recomendados, sob pena de os acidentes ou danos resultantes da sua má utilização ou
utilização indevida ser da inteira responsabilidade dos utilizadores e dos seus
representantes legais, a saber:
a) – Baloiço – Lotação – 2 utilizadores – Idade: 2 aos 12 anos; e
b) – Molas (2) – Lotação – 1 utilizador por cada – Idade 2 aos 8 anos.
2 - Zelar pela boa utilização e conservação dos equipamentos;
3 – Permitir que outras crianças que eventualmente estejam em lista de espera possam
também ter o seu tempo de “brincadeira”, apelando-se ao bom senso dos utilizadores e dos
responsáveis pelas crianças que ocupem o espaço.
4 - Não deitar lixo fora dos locais apropriados;
5 – Alertar os responsáveis da entidade gestora ou Junta de Freguesia, conforme for o caso,
para qualquer anomalia que seja detetada nos equipamentos.
Artigo 14º
Deveres e Obrigações dos Gestores do Parque
1 – Chamar a atenção por mau comportamento ou utilização indevida por parte dos
frequentadores do parque, embora sempre de uma forma pedagógica e civilizada e tendo
em conta que se está a lidar com crianças, não se usando assim uma rigidez excessiva;
2 – Tratar junto das entidades competentes para a resolução de problemas ou anomalias
que possam surgir quer com os utilizadores, quer com os equipamentos, recorrendo se fôr
caso disso ás autoridades policiais.
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 20º
1 – Aos utentes que, pela sua apresentação e conduta, se revelem indisciplinados,
desordeiros e perturbadores do normal funcionamento das instalações, conforme a
gravidade do caso, aplicam-se as seguintes sanções:
a) - Repreensão verbal;
b) - Expulsão das instalações;
c) - Aplicação de uma coima.
2 – As violações das normas constantes deste regulamento constituem contra ordenações
puníveis com coima de € 25,00 a € 500,00.
3 – Sempre que a natureza da violação o justifique, independentemente da posterior
instauração de processo de contra ordenação, o funcionário responsável ou membro da
Junta de Freguesia poderá, como medida cautelar, determinar a imediata expulsão das
instalações dos utentes que infrinjam as normas regulamentares, podendo solicitar a
intervenção das forças públicas de segurança se o utente não acatar essa determinação.
4 – As sanções referidas nas alíneas a) e b) do nº 1 serão aplicadas pelo funcionário
responsável das instalações ou por um membro da Junta de Freguesia, as previstas na
alínea c) do nº 1 serão aplicadas pelo Executivo da Junta de Freguesia.
5 – Das penas aplicadas aos utentes caberá sempre recurso para a Junta de Freguesia de
Requião.
Artigo 21º
Responsabilidade civil e criminal
1 – Independentemente de verificação de ilícito criminal, os danos furtos e extravios dos
bens do património da autarquia local serão reparados ou substituídos a expensas do
responsável civil, pelo seu valor real, incluindo os gastos com a sua aquisição, transporte,
colocação e demais encargos emergentes.
2 – A Junta de Freguesia não será responsável por qualquer acidente que possa ocorrer na
“Zona de Lazer e Parque Infantil da Urbanização do Outeiro”, cujas causas não lhe sejam
imputáveis.
Artigo 22º
Dúvidas e Omissões
As dúvidas suscitadas com a aplicação do presente Regulamento ou casos omissos serão
decididos pela Junta de Freguesia.
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Artigo 23º
Entrada em vigor
Aprovado pela Assembleia de Freguesia, o presente regulamento entra em vigor 8 dias
após.
Aprovado por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia em 30 de Junho de 2012.
Aprovado por unanimidade pela Assembleia de Freguesia na sua sessão de 5 de Julho de
2012.
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