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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS

Nota Justificativa

A prática regular da Actividade Física enquanto promotora de hábitos de vida saudáveis, é hoje uma preocupação da
população em geral.

Sendo preocupação da Câmara Municipal, o acesso dos Munícipes a espaços de lazer/ recreação, aprendizagem e

competição, surgem no Concelho um conjunto de infra-estruturas desportivas municipais, destinadas à prática de actividade

física e desportiva, potenciando, desta forma, a qualidade de vida da população do Concelho.

Nesse sentido, surge a necessidade de claramente definir as normas de utilização e funcionamento das instalações

desportivas municipais: Piscinas Municipais - Cobertas e Descobertas, Pavilhão Desportivo Municipal, Estádio Municipal,

Campos de Ténis e Campo de Jogos do Parque de S.Miguel.

Com a elaboração/ aprovação deste regulamento, serão efectuadas actualizações aos regulamentos já existentes para

as Piscinas Municipais e Pavilhão Desportivo Municipal, revogando assim os publicados no Diário da República, 2ª série - Nº

68, de 5 de Abril de 2007; e no Diário da República, 2ª série - Nº 135, de 9 de Junho de 2004.

CAPíTULO I - DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 1!! - Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado com base no disposto na seguinte legislação:

a) Artigos 112º, nº7 e 241º da Constituição da República Portuguesa;

b) Artigos 116.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo;

c) Artigos 1Oº, 12º, 15º, 16º, 55º e 56º da lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro;

d) Da lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-lei nº 398/98, de 17 de Dezembro, na sua actual redacção;

e) Do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-lei nº433/99, de 26 de Outubro, com

as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas;

f) Artigo 8º, nº 1 do Regime Geral das Taxas das Autarquias locais, aprovado pela lei nº 53-E/2006, de 29 de

Dezembro;

g) Alíneas a), e) e h) do nº2 do artigo 53º conjugadas com a alínea j) do nºl e alínea a) do nº6 ambas do artigo 64º

todas da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2!! - Objecto e Âmbito

O presente regulamento visa definir as regras e normas de utilização e funcionamento das instalações desportivas municipais

ou de gestão municipal.

Artigo 3º - Noção de Instalação Desportiva

Entende-se por instalação desportiva o espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e

permanente, organizados para a prática de actividades desportivas, que incluem as áreas de prática a as áreas anexas para os

serviços de apoio e instalações complementares.

Artigo 4!! - Princípios Gerais

A utilização das instalações desportivas municipais deverá responder às seguintes necessidades:

a) Educativas e formativas, assim como ocupação dos tempos livres;

b) Prática desportiva de formação, competitiva, federada ou não, bem como especializada;

c) Manutenção da saúde da população em geral.

Artigo 5!! - Responsabilidade Civil

1. É da responsabilidade da Câmara Municipal, institucionalizar um sistema de seguro obrigatório, de acordo com o definido

na legislação aplicável, para infra-estruturas desportivas abertas ao público e provas ou manifestações desportivas, de

forma a garantir a segurança dos utilizadores.

2. Os danos causados nos bens imóveis, ou nos móveis que se encontrem afectos ao normal funcionamento das instalações

objecto de regulação neste documento, serão de reparação integral pelo responsável pela sua danificação.
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3. Na eventualidade de qualquer funcionário assistir ou tomar conhecimento da prática dos danos referidos no número

anterior, é sua especial obrigação informar/ relatar o sucedido, com a maior celeridade possível, ao superior hierárquico,

de forma a responsabilizar os executantes.

4. Na sequência do disposto no nº2, ao responsável pelos danos pode ser proibido o acesso às instalações desportivas e,

naturalmente, ao uso dos bens móveis afectos à prática das actividades desportivas aí desenvolvidas.

Artigo 6º - Responsabilidade Técnica

A Presidente da Câmara Municipal deve definir a pessoa singular (Director Técnico) que assume a direcção e a

responsabilidade pela actividade ou actividades físicas e desportivas, de que é promotora, e que decorrem nas instalações

desportivas municipais, assegurando o desenvolvimento das mesmas num ambiente de qualidade e segurança.

Artigo 7º - Exclusão de Responsabilidade

1. O Município não será responsabilizado pela incorrecta ou imprudente utilização das instalações desportivas, e pelo

incumprimento das regras de utilização definidas no presente regulamento, ou de qualquer bem móvel afecto directa ou

indirectamente às actividades desenvolvidas.

2. O Município não se responsabiliza pelo desaparecimento de bens pessoais dos utentes, no decorrer da utilização das

instalações desportivas municipais, sendo que a mesma é feita com pleno conhecimento e aceitação deste aspecto.

Artigo 8º - Medicina Desportiva

Considerando a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei nº5/2007, de 16 de Janeiro, constitui especial obrigação

do praticante das actividades físicas e desportivas, assegurar-se de que não possui quaisquer contra-indicações para a prática

desportiva pretendida.

§ Único

No caso da prática desportiva de grupo e/ou federada, constitui obrigação da entidade responsável pelo grupo de

utilizadores, assegurar-se que os mesmos não possuem contra-indicações para a prática da modalidade desportiva.

Artigo 9º - Afixação das Normas de Utilização

As normas de utilização das instalações desportivas municipais serão divulgadas por diversos meios, nomeadamente através

da afixação em locais visíveis e de acesso comum a todos os utilizadores.

Artigo 10º - Publicidade
1. É expressamente proibida a prática/ afixação de publicidade, promovida por terceiros, nas instalações a que se refere o

presente regulamento.
2. A Câmara Municipal poderá, se assim o entender, autorizar actividades publicitárias com fins lucrativos, fixando os

termos e condições desse exercício.

Artigo 11º - Gestão e Manutenção das Instalações
1. É da responsabilidade da Presidente da Câmara garantir a gestão das instalações desportivas municipais, assegurando o

seu normal funcionamento, bem como os funcionários necessários para o desenrolar das actividades previstas.

2. A manutenção das instalações desportivas municipais é da responsabilidade do Município.

3. No caso, de surgir a necessidade de efectuar uma manutenção específica e adequada, a Câmara Municipal pode deliberar

o seu encerramento temporário, por um período a definir.

4. A Câmara Municipal pode delegar, parcial ou totalmente, em entidades individuais ou colectivas a competência de

administração ou gestão das instalações, reservando-se o direito de fiscalização da mesma.

Artigo 12º - Proibições Comuns
Nas instalações desportivas e a que se refere o presente regulamento, nomeadamente naquelas com recintos fechados/

cobertos, é expressamente proibido:

1. Fumar, ingerir bebidas alcoólicas, transportar alimentos, assim como qualquer tipo de vasilhame, com excepção de água

em garrafa plástica.

2. Transportar ou ser acompanhado por animais de estimação - cães, gatos, etc.

3. Escrever, afixar informação, ou riscar paredes, portas e janelas, que deteriore a imagem das instalações.
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4. No caso da utilização de serviços com duração de tempo determinado, é vedada aos utentes a permanência nas

instalações para além da duração destinada à actividade.

Artigo 13!! - Acesso e Permanência

Pode ser impedido o acesso ou permanência nas instalações desportivas municipais a quem se recuse, sem causa legítima, a

pagar os serviços utilizados, não se comporte de modo adequado, provoque distúrbios ou pratique actos de furto ou

violência.

Artigo 14!! - Sanções

1. Aos utentes que pela sua apresentação e conduta, se revelem indisciplinados, desordeiros e perturbadores do normal e

salutar funcionamento das actividades desenvolvidas nas instalações desportivas, poderão ser aplicadas as seguintes

sanções:

a) Repreensão verbal;

b) Expulsão das instalações;

c) Inibição temporária de utilização das instalações, até um ano;

d) Inibição definitiva de utilização das instalações.

2. As sanções referidas nas alíneas a) e b) serão aplicadas pelo responsável técnico das instalações desportivas.

3. As sanções referidas nas alíneas c) e d) serão aplicadas por decisão do Presidente da Câmara ou Vereador com

responsabilidades na área, desde que ouvidas as partes envolvidas.

CAPíTULO" - PISCINAS MUNICIPAIS

SECÇÃO I - DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 15!! - Finalidade e Definição

1. As instalações das Piscinas Municipais de Nelas destinam-se fundamentalmente à prática e divulgação das diferentes

modalidades de Natação, assim como à realização de actividades aquáticas de lazer.

2. São partes integrantes do complexo das Piscinas Municipais de Nelas:

a) Piscina Coberta - composta por um tanque de aprendizagem de 16,66m x 10,OOm, com profundidade entre O,90m

e l,20m.

b) Piscina Descoberta - composta por dois tanques:

Tanque de aprendizagem de 25m x 12,5m, com profundidade entre l,80m e l,20m, e intermédia de 2,20m;

- Tanque infantil de 12,5m x 6m, com profundidade entre l,05m e O,80m.

Artigo 16!! - Períodos e Horário de Funcionamento

1. As Piscinas Municipais de Nelas funcionam durante todo o ano, prevendo-se a necessidade de encerramento em períodos

a definir, para actividades relacionadas com a manutenção e beneficiação das instalações e com processos relacionados

com o funcionamento de sistemas e máquinas existentes na instalação.

2. Consideram-se habitualmente os seguintes períodos de exploração:

a) Piscina Coberta - de Setembro a Junho, em horário diurno e pós-Iaboral;

b) Piscina Descoberta - de Junho a Setembro
3. O horário de funcionamento das Piscinas Municipais - Cobertas ou Descobertas, será fixado pela Câmara Municipal no

início de cada período de exploração, e constará de aviso afixado nas respectivas instalações.

4. As actividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade do Município, e

sempre que a tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública, designadamente, por motivos de corte do fornecimento de

água, energia eléctrica ou outros.

Artigo 17!! - Utilização das Instalações
A frequência nas instalações das Piscinas Municipais, pode ser efectuada no âmbito dos seguintes regimes de utilização:

1. Cedência de Espaço - Piscina Coberta e Descoberta
a) A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante solicitação formal para utilização das instalações, autorizar a

cedência das mesmas em horários previamente definidos.

b) A cedência das instalações pode ser efectuada mediante um dos seguintes regimes:
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Através de autorização, quando se tratar de uma utilização de carácter pontual, e mediante o pagamento das

taxas definidas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais;

- Através da celebração de protocolo, quando se tratar de uma utilização de carácter regular e contínua.

c) No pedido de cedência para utilização das instalações deve constar:

- Identificação da entidade requerente;

- Período e horário de utilização pretendidos;

Fim a que se destina o período de cedência e objectivos a atingir;

Número aproximado de praticantes, seu escalão etário e género;

Identificação do responsável directo pela orientação técnica da actividade.

d) Os pedidos de cedência para utilização das instalações devem ser efectuados com uma antecedência de 15 (quinze)

dias, imediatamente anteriores à data pretendida para início das actividades.

e) Serão consideradas as seguintes prioridades na cedência das instalações:

Instituições de ensino público sediadas no Concelho de Nelas;

Outras instituições de ensino devidamente reconhecidas e sediadas no Concelho de Nelas;

Associações e demais entidades de direito público com sede no Concelho de Nelas;

- Outras pessoas colectivas sediadas no Concelho de Nelas.

2. Utilização Livre - Piscina Coberta e Descoberta

a) O regime de Utilização Livre requer obrigatoriamente, e no acto da utilização, o pagamento da respectiva taxa, bem

como aceitação das condições e horários fixados.

b) A frequência do regime de Utilização Livre está disponível a maiores de 13 anos, sendo que os menores poderão

utilizar as instalações desde que acompanhados por adultos, com idade igualou superior a 18 anos, pais ou

encarregados de educação, ou se na ausência dos mesmos se fizerem acompanhar de declaração de

responsabilização, anexada da legal identificação do declarante (Fotocópia do BI ou Cartão do Cidadão).

c) Na piscina coberta, acresce a obrigatoriedade de preenchimento da Ficha de Inscrição, bem como disponibilização

de fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;

d) As crianças até 3 (três) anos de idade, estão isentas do pagamento da Taxa de Utilização Livre.

3. Escola Municipal de Natação - Piscina Coberta

a) A Escola Municipal de Natação, constitui um conjunto de actividades organizadas sob o ponto de vista técnico,

pedagógico e administrativo, que possibilitam a todos os cidadãos usufruir com orientação, qualidade e eficiência da

prática da natação.

b) Aos frequentadores da Escola Municipal de Natação são definidas as seguintes taxas de utilização:

Aos alunos, será cobrada a Taxa de Inscrição (aquando da 1ª inscrição) ou Taxa Inscrição Anual e respectiva

Taxa de Mensalidade;

Aos acompanhantes dos alunos dos grupos de Bebés e Atletas da equipa da Pré-Competição, será cobrada a

Taxa de Inscrição (aquando da 1ª inscrição) ou Taxa Inscrição Anual.

Artigo 182 - Admissão dos Utentes

A admissão de utentes nas instalações das Piscinas Municipais, é efectuada de acordo com os seguintes critérios:

1. Na Piscina Coberta

a) Apresentação do Cartão de Utente, no caso de frequentador da Escola Municipal de Natação, sendo o mesmo válido

pelo período de inscrição, e com respectiva validação de pagamentos;

b) Pagamento da Taxa de Utilização Livre.

2. Na Piscina Descoberta, a admissão dos utentes é validada pelo pagamento da Taxa de Utilização Livre.

Artigo 192 - Regras de Utilização
É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização:

a) Os utentes deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas instalações;

b) Os utentes deverão entrar pelas portas de acesso aos balneários;
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c) O acesso ao cais da piscina coberta só é permitido a quem se apresente devidamente equipade (fato de banho ou
calções, touca e chinelos);

d) É obrigatória a utilização dos chuveiros e lava-pés, antes da entrada na água, devendo os utentes lavar

cuidadosamente o seu corpo no momento da utilização do chuveiro;

e) Não é permitida a prática de jogos, correrias desordenadas e saltos para a água, de forma a incomodar os restantes

utentes, e que coloquem em perigo a segurança dos mesmos;

f) Não é permitido aos utentes a utilização de quaisquer objectos de adorno (fios, brincos, pulseiras, etc.), bem como

produtos de cosmética susceptíveis de deteriorar a qualidade da água das piscinas;

g) A frequência/ presença dos acompanhantes/ pais ou encarregados de educação na zona de balneários, incluindo

zona de chuveiros, deve ser, obrigatoriamente, efectuada com calçado apropriado;

h) Aos utentes em regime de utilização livre não é permitido usufruir de acompanhamento técnico, bem como da

utilização de material didáctico existente, da prática de jogos e saltos para a água.

Artigo 20!! - Competências e Deveres do Pessoal de Serviço
Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários e Técnicos, no exercício das suas funções cumprir e fazer cumprir as regras de

funcionamento e utilização das instalações das Piscinas Municipais.

Compete ao pessoal de serviço afecto às instalações das Piscinas Municipais:

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços que lhe foram confiados com

disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de melhores resultados;

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das instalações;

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em relação às quais não tenham

competência para tomar resoluções;

4. Colaborar e trabalhar num regime de inter-ajuda em relação a todos os restantes funcionários, quer na sua presença,

quer na sua substituição pontual, e consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal ausente;

5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido;

6. Zelar pela conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se encontram na sua área de trabalho e

que lhe foram confiados;

7. Impedir a utilização das piscinas a utentes que, aparentemente, sejam portadores de doenças de pele, lesões abertas e

feridas, de forma a garantir e preservar a qualidade da água.

São deveres especiais inerentes a cada função:

1. Técnicos de Desporto

a) Ministrar as aulas de natação, que lhe forem superiormente distribuídas;

b) Orientar e acompanhar os utentes/ atletas em provas desportivas;

c) Apoiar/ orientar actividades recreativas e aquáticas de uso público, nomeadamente na prevenção, salvamento e

primeiros socorros;

d) Em caso de acidente providenciar o rápido transporte dois] acidentado(s) para estabelecimento de atendimento

médico-hospitalar, sempre que a gravidade do caso o exigir;

e) Elaborar e manter actualizado o inventário do material didáctico e outro das piscinas municipais;

f) Apresentar propostas de aquisição de material didáctico, sempre que o mesmo seja necessário;

g) Montar, desmontar e arrumar o material necessário ao desenrolar das actividades de ensino-aprendizagem;

h) Controlar a utilização dos espaços aquáticos atribuídos, fazendo cumprir e cumprindo os horários de utilização;

i) Impedir a prática de actos (saltos, corridas, etc.) que ponham em risco a integridade física dos utentes e técnicos,

bem como, o normal funcionamento das actividades;

j) Assegurar a vigilância na conduta cívica e higiénica dos utentes no recinto das piscinas;

k) Informar os funcionários, quando se verificar excesso de lotação, ou ocorra um motivo de força maior, para que os

mesmos controlem o acesso às instalações;

I) Receber, atender e encaminhar o público utente dos serviços, prestando o esclarecimento necessário, de acordo

com as orientações superiormente fornecidas;

m) Prestar apoio aos restantes serviços quando tal for solicitado.
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2. Funcionários Auxiliares e Administrativos

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações, dentro do horário estabelecido, efectuando o registo diário de

utilização, nos documentos existentes para o efeito;

b) Receber, atender e encaminhar o público utente dos serviços, prestando o esclarecimento necessário, de acordo

com as orientações superiormente fornecidas;

c) Controlar o acesso dos utentes às instalações, bem como registar e controlar inscrições e pagamentos;

d) Proceder à cobrança de taxas de Utilização das Instalações das Piscinas Municipais, devidamente definidas no

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais;

e) Suspender o acesso quando se verificar excesso de lotação, ou quando ocorra motivo de força maior, após ter

informado o Responsável pelas Instalações;

f) Realizar trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem, conservação de equipamentos nas instalações;

g) Assegurar a vigilância dos vestiários e balneários e a correcta utilização dos cabides / cacifos;

h) Assegurar a limpeza dos balneários e demais dependências das instalações, para que estas se encontrem em

perfeitas condições de asseio e higiene, com vista ao cumprimento do Plano Geral de Limpeza;

i) Colaborar com a equipa técnica, nas tarefas solicitadas;

j) Colaborar, se necessário, com o pessoal auxiliar de manutenção nas tarefas de manutenção da piscina;

k) Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas.

3. Funcionários Auxiliares de Manutenção, além dos deveres inerentes aos auxiliares e administrativos:

a) Responsabilizar-se pelos dispositivos de abastecimento, e tratamento da água, incluindo canalização e acessórios;

b) Preencher os registos diários de controlo da qualidade da água da piscina;

c) Realizar acções específicas de filtragem, desinfecção e aspiração da água da piscina;

d) Zelar pelo bom funcionamento e manutenção do sistema de aquecimento da água, ambiente e de iluminação;

e) Cumprir com os planos de manutenção e calibração existentes para garantir a qualidade do serviço prestado;

f) Proceder periodicamente às análises da água e solicitar ao Responsável pelas Instalações, quando se revelar

necessária, a intervenção de técnico habilitado;

g) Elaborar e manter actualizado o inventário de bens das instalações;

h) Apresentar propostas de aquisição de material e equipamento, sempre que o mesmo seja necessário para o normal

funcionamento das instalações;

i) Proceder à limpeza da zona dos tanques e áreas limítrofes;

j) Participar, de imediato, quaisquer anomalias ou falhas que se verifiquem nos sistemas de tratamento, aquecimento,

desinfecção e limpeza e que possam prejudicar o normal funcionamento das Piscinas Municipais.

SECÇÃO 11 - ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO

Artigo 21º - Finalidade

Proporcionar a aprendizagem e prática da modalidade de natação, nas suas diferentes vertentes - pedagógica, manutenção

e competitiva, ao maior número de cidadãos possível, com enquadramento técnico habilitado e credenciado, com vista à
criação de hábitos de prática desportiva, especialmente na população mais jovem.

Artigo 22º - Âmbito

A Escola Municipal de Natação enquadra os alunos inseridos nos grupos de Hidroginástica, adaptação ao meio aquático,

aprendizagem e/ou aperfeiçoamento, desde bebés, crianças, jovens e adultos, assim como os atletas do grupo de Pré-

competição.

Artigo 23º -Inscrição

O acesso à Escola Municipal de Natação requer obrigatoriamente uma inscrição prévia, nos grupos definidos no mapa de

aulas, a divulgar no período que antecede o início de cada época desportiva.

No acto da inscrição o utente deve:

Preencher a ficha de Inscrição existente para o efeito;

Entregar fotografia e fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
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telefone 232 941 300 fax 232 944 942 em ait geral@lcm-nelas.pt
contribuinte 506 834 166 www(llcm-nelas.pt

6



---0\j...\ogl
'" ~ 'tioJ}

\,.,.". 'lJ',"" _SGS
.'(("0 c e r t if ic a çii o

,.~.,'~~~~1~a c r-e-d i t a da
CÂMARA MUN I C I PAL -1f:GC-

SERVI(OS DE DESPORTO:

I"AVILHÃO DESPoRTlva.

PI SCl IAS; IIBLlOTHA,

ESPACO IMTEIUI[T,

OAGAtlIUCÃO DE EVUTOS

Efectuar os pagamentos da taxa de inscrição e, quando aplicável, da mensalidade a que se refere o início da
actividade.

Artigo 24º - Público

Não é permitido ao público e/ou encarregados de educação qualquer interferência no processo ensino-aprendizagem,

atitudes e comportamentos impróprios, que possam prejudicar o normal funcionamento das actividades.

Artigo 2Sº - Provas Desportivas e Festivais

O Município pode organizar provas desportivas e festivais, no âmbito da actividade desenvolvida na Escola Municipal de

Natação, com vista à promoção da modalidade.

Artigo 26º - Pré-competição

1. A equipa de atletas da pré-competição representa a Escola Municipal de Natação do Município de Nelas, em diferentes

provas desportivas da modalidade.

2. A constituição da equipa, nomeadamente a selecção dos atletas, é da única e exclusiva responsabilidade da Equipa

Técnica existente para o efeito.

3. Os atletas frequentarão um horário e período de treino específico inserido no mapa de aulas da Escola Municipal de

Natação.

4. Qualquer atleta terá de frequentar, como aluno, a Escola Municipal de Natação, durante uma das épocas desportivas

anteriores, para que possa posteriormente ser seleccionado para a equipa da pré-competição.

5. A integração do atleta na equipa pressupõe o compromisso e responsabilização do mesmo e do encarregado de

educação, no cumprimento e aceitação das regras/ critérios definidos para selecção e frequência do grupo.

6. Serão observados os seguintes critérios de selecção de atletas para a equipa:

a) Nadar correctamente os 4 estilos com partidas e viragens (de acordo com as regras definidas pela FINA);

b) Assiduidade, empenho, dedicação e respeito pelas regras de utilização das instalações.

7. Serão observados os seguintes critérios de exclusão de atletas da equipa:

a) Assiduidade e pontualidade, sendo admitida uma falta por mês, excepto em caso de doença com justificação credível;

b) Falta de empenho, dedicação e motivação, no cumprimento das tarefas ou plano de treino distribuído;

c) Desrespeito pela Escola, colegas, professores e funcionários;

d) Falta de comparência, sem justificação prévia, a provas desportivas, para as quais tenha sido convocado, em

representação do Município de Nelas.

8. No caso de não cumprimento dos aspectos referidos, a Equipa Técnica reserva-se ao direito de afastar um qualquer atleta

da equipa, orientando-o para um outro grupo de alunos da Escola Municipal de Natação.

9. Qualquer situação omissa, é da responsabilidade de decisão da Equipa Técnica da Escola Municipal de Natação.

CAPíTULO III - PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL

Artigo 27º - Finalidade e Definição
1. As instalações do Pavilhão Desportivo Municipal destinam-se à prática de actividades desportivas diversificadas, dirigidas

à população em geral, podendo ainda ser objecto de utilização com fins culturais e de interesse social! económico para o

concelho.

2. As instalações são constituídas por um recinto de jogo - área de 40m x 20m, balneários para atletas, árbitros e técnicos,

bancada com cerca de 450 lugares, zona de acessos comum, bar, posto médico, entre outros.

Artigo 28º - Períodos e Horário de Funcionamento
1. O Pavilhão Desportivo Municipal funciona durante todo o ano, prevendo-se a necessidade de encerramento em períodos

a definir, para actividades relacionadas com a manutenção e beneficiação das instalações.

2. Considera-se o período de funcionamento habitual, o que coincide com o ano lectivo ou época desportiva, entre meados

de Agosto e finais de Junho.

3. Consideram-se, habitualmente, os seguintes períodos de utilização:

a) De 2ª a 6ª feira - em horário diurno e pós-laboral, das 8h30 às 23hOO;

b) Sábado - das 8h30 às 13hOO;
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c) Fim-de-semana (sábado à tarde e domingo todo dia) - mediante solicitação e autorização prévia da autarquia, para

realização de provas dos quadros competitivos oficiais, torneios e actividades desportivas desenvolvidas pela câmara
municipal.

4. O horário de funcionamento será fixado pela Câmara Municipal e constará de aviso afixado nas respectivas instalações.

5. As actividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade do Município,

sempre que tal necessidade se verifique, designada mente, por motivos de corte do fornecimento de água, energia

eléctrica ou outros.

Artigo 29º - Utilização das Instalações
A utilização das instalações do Pavilhão Desportivo Municipal, é efectuada no âmbito da:

a) Cedência de espaço, mediante pagamento das taxas definidas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, ou

através da celebração de protocolo;

b) Organização e promoção de eventos da responsabilidade da câmara municipal.

1. A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante a solicitação formal para utilização das instalações, autorizar a

cedência das mesmas em horários previamente definidos.

2. A cedência das instalações pode destinar-se a uma utilização de carácter:

Regular, que implica a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas ao longo do ano, devendo ser

solicitada até meados de Agosto de cada ano;

Pontual, que implica a utilização esporádica das instalações.

3. Para efeito de planeamento das instalações, os interessados deverão formular os respectivos pedidos, tendo em conta o

horário estabelecido no nº3 do artigo 28º, indicando:

Identificação da entidade requerente;

Período e horário de utilização pretendido;

Modalidade (s) a praticar;

Número aproximado de praticantes e escalões etários;

- Identificação do responsável directo pela orientação técnica do(s) grupo(s);

Fim a que se destina a actividade: aprendizagem, orientação desportiva/ competição e manutenção/ recreação.

4. Os pedidos de cedência para utilização regular ou pontual deverão ser efectuados com uma antecedência mínima de 15

(quinze) dias, imediatamente anteriores à data pretendida para início das actividades.

5. Os pedidos de cedência apresentados para além dos prazos indicados, serão considerados para efeitos de ordenação da

lista de espera.
6. Desde que as condições técnicas o permitam e da actividade desenvolvida não resulte qualquer prejuízo para os

utilizadores, pode ser autorizada pela Presidente da Câmara a utilização simultânea das instalações por mais de uma

entidade.

7. No caso de realização de provas de quadro competitivo oficial, a entidade requisitante será responsável pelo

policiamento do recinto, assim como por licenças ou autorizações que sejam necessárias na realização de provas.

8. Serão considerados motivos justificativos do cancelamento da autorização de utilização das instalações, os seguintes:

Não pagamento das taxas de utilização devidas;

Danos realizados nas instalações, balneários ou quaisquer equipamentos nele integrados, no decorrer da sua

utilização.

Artigo 30º - Regras de Utilização
É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização:

a) Os utilizadores deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas instalações;

b) Os utilizadores deverão entrar para o recinto de jogo pelos acessos dos balneários;

c) No recinto de jogo é obrigatório o uso de calçado apropriado às actividades aí desenvolvidas, e em condições de

utilização;
d) No recinto de jogo apenas é permitida a permanência de pessoas directamente envolvidas nas actividades a decorrer,

tais como: atletas/ praticantes, técnicos e treinadores;
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e) A utilização e permanência nas instalações, nomeadamente o acesso ao recinto de jogo só é permitido desde que se

encontre presente o responsável pelo grupo de utilizadores (professor, treinador, etc.);

f) A utilização do material e equipamento desportivo existente, pressupõe obrigatoriamente que no final das actividades,

o mesmo seja devidamente arrumado, para que os restantes utilizadores usufruam do espaço nas condições ideais.

Artigo 312 - Responsabilidade da Entidade Utilizadora

1. A entidade utilizadora é responsável por manter a disciplina nas instalações durante o seu período de utilização, deixando

de ter o direito a esta, quando se verifique existir motivo de conduta disciplinar dos alunos/ atletas, dos responsáveis ou

adeptos.

2. A entidade utilizadora é totalmente responsável pela actividade realizada e pelas consequências que desta resultem para

os seus atletas, demais intervenientes e terceiros, assim como nos prejuízos causados nas instalações e material/

equipamento desportivo.

Artigo 322 - Prioridades

É estabelecida a seguinte ordem de preferência de utilização das instalações do Pavilhão Desportivo Municipal:

a) Actividades promovidas pelo Município;

b) Provas, torneios ou manifestações desportivas de relevante interesse para o Concelho;

c) Estabelecimentos de ensino que não possuam instalações desportivas próprias de actividade desportiva;

d) Grupos do Concelho com actividades de aprendizagem e orientação desportiva, considerada relevante para a

formação de jovens;

e) Colectividades ou grupos desportivos do Concelho, com actividades desportivas em diferentes modalidades e

federada;

f) Colectividades ou grupos, não federados, mas legalmente constituídos;

g) Grupos informais.

Artigo 332 - Material e Equipamento Desportivo
1. O material ou equipamento fixo ou móvel existente nas instalações é propriedade do Município, ou de outras instituições

que para tal tenham sido autorizadas pela Autarquia, sendo que este material será devidamente identificado, para fácil

distinção daquele que é propriedade do município.

2. O material propriedade do Município pode ser disponibilizado aos utilizadores, com o compromisso da sua correcta

utilização, manuseamento e conservação, devendo o mesmo ser solicitado ao funcionário, e utilizado sob a sua

supervisão.
3. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de proibição da prática de determinadas modalidades desportivas, quando

considerar que a realização das mesmas poderá provocar danos nas instalações.

Artigo 342 - Bar
As instalações integradas no edifício, destinadas ao funcionamento de um bar, podem ser exploradas em regime de

concessão de exploração, adjudicada mediante concurso público, no qual vigorarão as condições.

Artigo 3S!!- Competências e Deveres do Pessoal de Serviço
Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários, no exercício das suas funções cumprir e fazer cumprir as regras de

funcionamento e utilização das instalações do Pavilhão Desportivo Municipal.

Compete ao pessoal de serviço afecto às instalações:

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços que lhe foram confiados com

disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de melhores resultados;

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das instalações;

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em relação às quais não tenham

competência para tomar resoluções;
4. Colaborar e trabalhar num regime de inter-ajuda em relação a todos os restantes funcionários, quer na sua presença,

quer na sua substituição pontual, e consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal

ausente;

5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido;
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6. Zelar pela conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se encontram na sua área de trabalho e

que lhe foram confiados.

São deveres especiais inerentes a cada função:

1. Funcionários Auxiliares

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações, dentro do horário estabelecido, efectuando o registo diário de

utilização, nos documentos existentes para o efeito;

b) Receber, atender e encaminhar os utilizadores do serviço, prestando o esclarecimento necessário, de acordo com as

orientações superiormente fornecidas;

c) Controlar o acesso dos utentes às instalações;

d) Suspender o acesso quando se verificar alguma anomalia, ou quando ocorra motivo de força maior, após ter

informado o Responsável pelas Instalações;

e) Realizar trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem, conservação de equipamentos nas instalações;

f) Assegurar a vigilância dos vestiários e balneários;

g) Assegurar a limpeza dos balneários e demais dependências das instalações, para que estas se encontrem em perfeitas

condições de asseio e higiene, com vista ao cumprimento do Plano Geral de Limpeza;

h) Colaborar com a equipa técnica, nas tarefas solicitadas;

i) Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas.

2. Funcionários Auxiliares de Manutenção, além dos deveres inerentes aos restantes auxiliares:

a) Preencher os registos de controlo/ verificação do estado dos equipamentos, desportivos e outros;

b) Zelar pelo bom funcionamento e manutenção do sistema de aquecimento da água, incluindo canalização e acessórios,

assim como de iluminação;

c) Cumprir com os planos de manutenção de equipamentos, desportivos e outros, existentes para garantir a qualidade

do serviço prestado;

d) Elaborar e manter actualizado o inventário de bens das instalações;

e) Apresentar propostas de aquisição de material e equipamento, sempre que o mesmo seja necessário para o normal

funcionamento das instalações;

f) Proceder à limpeza do recinto de jogo e equipamento desportivo;

g) Participar, de imediato, quaisquer anomalias ou falhas que se verifiquem nos equipamentos e que possam prejudicar

o normal funcionamento das instalações.

CAPíTULO IV - ESTÁDIO MUNICIPAL

Artigo 36º - Finalidade e Definição
1. As instalações do Complexo do Estádio Municipal de Nelas destinam-se fundamentalmente à prática e divulgação da

modalidade de Futebol.

2. São partes integrantes do complexo do Estádio Municipal de Nelas:

a) Campo Principal, constituído por:

Um campo relvado com dimensões de 68m x 105m;

Edifício com balneários para atletas e árbitros, gabinete médico, arrecadações diversas;

Zona de bancada coberta com 250 lugares individuais e zonas de bancadas descobertas com 2500 lugares;

Zona social com 13 camarotes, casas de banho públicas, 3 salas de apoio e zona de bar.

b) Campo nº2, constituído por:

Um campo relvado com dimensões de 61m x 94m;

- Edifício com balneários para atletas e árbitros, gabinete médico.

Artigo 37º - Períodos e Horário de Funcionamento
1. O Complexo do Estádio Municipal de Nelas funciona durante todo o ano, prevendo-se a necessidade de encerramento em

períodos a definir, para actividades relacionadas com a manutenção e beneficiação das instalações.

2. Considera-se o período de funcionamento habitual, o que coincide com a época desportiva, entre Agosto e finais de

Junho.
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3. O horário de funcionamento é definido, de 2ª a 6ª feira, em função das solicitações para utilização das instalações, e aos

sábados e domingos, de acordo com a realização dos jogos dos quadros competitivos oficiais.

4. As actividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade do Município,

sempre que tal necessidade se verifique, designada mente por motivos de corte do fornecimento de água, energia

eléctrica ou outros.

Artigo 38!! - Utilização das Instalações

1. A utilização das instalações do Complexo do Estádio Municipal de Nelas, é efectuada no âmbito da:

a) Cedência de espaço, mediante pagamento das taxas definidas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, ou

através da celebração de protocolo;

b) Organização e promoção de eventos da responsabilidade do Município.

2. A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante a solicitação formal para utilização das instalações, autorizar a

cedência das mesmas em horários previamente definidos.

3. A cedência das instalações pode destinar-se a uma utilização de carácter:

a) Regular, que implica a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas ao longo do ano, devendo ser

solicitada até finais de Julho cada ano;

b) Pontual, que implica a utilização esporádica das instalações.

4. Para efeito de planeamento das instalações, os interessados deverão formular os respectivos pedidos, contendo as

seguintes indicações:

Identificação da entidade requerente;

Período e horário de utilização pretendido;

- Modalidade (s) a praticar;

- Número aproximado de praticantes e escalões etários;

- Identificação do responsável directo pela orientação técnica do(s) grupo(s);

Fim a que se destina a actividade: aprendizagem, orientação desportiva/ competição e manutenção/ recreação.

5. Os pedidos de cedência para utilização regular ou pontual deverão ser efectuados com uma antecedência mínima de 15

(quinze) dias, imediatamente anteriores à data pretendida para início das actividades.

6. Os pedidos de cedência apresentados para além dos prazos indicados, serão considerados para efeitos de ordenação da

lista de espera.

7. Desde que as condições técnicas o permitam e da actividade desenvolvida não resulte qualquer prejuízo para os

utilizadores, pode ser autorizada pela Presidente da Câmara a utilização simultânea das instalações por mais de uma

entidade.

8. A título excepcional e para a realização de actividades pontuais e de reconhecido interesse público, poderão ser

canceladas as utilizações regulares definidas, sendo de imediato informados os respectivos responsáveis;

9. No caso de realização de provas de quadro competitivo oficial, a entidade requisitante será responsável pelo

policiamento do recinto, assim como por licenças ou autorizações que sejam necessárias na realização de provas.

10. Serão considerados motivos justificativos do cancelamento da autorização de utilização das instalações, os seguintes:

Não pagamento das taxas de utilização devidas;

Danos realizados nas instalações, balneários ou quaisquer equipamentos nele integrados, no decorrer da sua

utilização.

Artigo 39!! - Regras de Utilização

É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização:

a) Os utilizadores deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas instalações;

b) Os utilizadores deverão entrar para a área de jogo pelos acessos dos balneários;

c) Na área de jogo é obrigatório o uso de calçado apropriado às actividades aí desenvolvidas;

d) Apenas é permitida a permanência de pessoas directamente envolvidas nas actividades a decorrer, tais como: atletas/

praticantes, técnicos e treinadores;

e) A utilização e permanência nas instalações só é permitida desde que se encontre presente o responsável pelo grupo de

utilizadores (professor, treinador, etc.);

ItUNI(ÍPIO DE NELAS LARGO DO ItUNI(ÍPID I 3520-DOl NELAS
telefone 232 941. 300 fax 232 944 942 em al t geral@cm-nelas.pt
contribuinte 506834166 www@crn-nelas,pt

11



CÂMARA MUNICIPAL

f) A utilização do material e equipamento desportivo existente pressupõe, obrigatoriamente, que no final das actividades,

o mesmo seja devidamente arrumado, para que os restantes utilizadores usufruam do espaço nas condições ideais.

Artigo 402 - Responsabilidade da Entidade Utilizadora
1. A entidade utilizadora é responsável por manter a disciplina nas instalações durante o seu período de utilização, deixando

de ter o direito a esta, quando se verifique existir motivo de conduta disciplinar dos alunos/ atletas, dos responsáveis ou

adeptos.

2. A entidade utilizadora é totalmente responsável pela actividade realizada e pelas consequências que desta resultem para

os seus atletas, demais intervenientes e terceiros, assim como nos prejuízos causados nas instalações e material!

equipamento desportivo.

Artigo 412 - Prioridades
É estabelecida a seguinte ordem de preferência de utilização das instalações do Complexo do Estádio Municipal:

a) Actividades desportivas e outras promovidas pelo Município;

b) Provas, torneios ou manifestações desportivas de relevante interesse para o Concelho;

c) Colectividades ou grupos desportivos do Concelho, com actividade desportiva federada;

d) Colectividades ou grupos, não federados, mas legalmente constituídos;

e) Grupos informais.

Artigo 422 - Competências e Deveres do Pessoal de Serviço
Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários, no exercício das suas funções cumprir e fazer cumprir as regras de

funcionamento e utilização das instalações do Complexo do Estádio Municipal.

São deveres especiais do pessoal de serviço afecto às instalações:

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços que lhe foram confiados com

disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de melhores resultados;

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das instalações, podendo impedir a

permanência dos utilizadores que as desrespeitem;

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em relação às quais não tenham

competência para tomar resoluções;

4. Colaborar e trabalhar num regime de inter-ajuda em relação a todos os restantes funcionários, quer na sua presença,

quer na sua substituição pontual, e consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal

ausente;
5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido;

6. Zelar pela conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se encontram na sua área de trabalho e

que lhe foram confiados;

7. Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas.

CAPíTULO V - CAMPOS DE TÉNIS

Artigo 432 - Finalidade e Definição
1. As instalações dos Campos de Ténis, situadas no Parque de S.Miguel, destinam-se fundamentalmente à prática e

divulgação da modalidade de Ténis.

2. As instalações são constituídas por dois campos de ténis, com dimensões de 23,77m x 10,97m.

Artigo 442 - Períodos e Horário de Funcionamento
1. As instalações dos Campos de Ténis, situadas no Parque de S.Miguel, funcionam durante todo o ano, prevendo-se a

necessidade de encerramento ao público, para actividades relacionadas com a manutenção e beneficiação das

insta lações.
2. As instalações podem ser utilizadas em qualquer horário, entre as 8hOO e as 23hOO, uma vez que são de livre acesso à

população em geral.

Artigo 452 - Utilização das Instalações
A utilização dos Campos de Ténis pode ser efectuada dentro do horário definido, desde que disponíveis.
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-----------CAPíTULO VI - CAMPO DE JOGOS DO PARQUE DE S. MIGUEL

Artigo 46º - Finalidade e Definição

1. As instalações do Campo de Jogos, situadas no Parque de S.Miguel, destinam-se fundamentalmente à prática de

actividade desportiva informal, nomeadamente nas modalidades de Futebol, Futsal e Basquetebol.

2. As instalações são constituídas por um campo com relva sintética, com dimensões de 37,80m x 20AOm, e zona de

bancada descoberta com 300 lugares.

Artigo 47º - Períodos e Horário de Funcionamento

1. As instalações do Campo de Jogos funcionam durante todo o ano, prevendo-se a necessidade de encerramento ao

público, para actividades relacionadas com a manutenção e beneficiação das instalações.

2. As instalações podem ser utilizadas em qualquer horário, entre as 8hOO e as 23hOO, uma vez que são de livre acesso à

população em geral.

Artigo 48º - Utilização das Instalações

A utilização do Campo de Jogos pode ser efectuada dentro do horário definido, desde que disponíveis.

CAPíTULO VII - DISPOSiÇÕES FINAIS

Artigo 49º - Taxas e Pagamentos

1. O valor das taxas a cobrar pela utilização dos serviços disponibilizados nas Instalações Desportivas Municipais, são os

definidos no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.

2. Os pagamentos devem ser efectuados:

a) No caso dos utentes/ alunos da Escola Municipal de Natação - na secretaria das Piscinas Cobertas e até ao dia 10 de

cada mês a que corresponde a utilização;

§ Único

A interrupção da frequência da actividade em que o utente/ aluno se encontra inscrito, por um período de

tempo indefinido, e sem aviso prévio aos serviços, não isenta o pagamento da taxa mensal a que todos estão

sujeitos.

b) No caso de utentes em regime de Utilização Livre - no acto da utilização;

c) No caso de Instituições e/ou Grupos - nos serviços de tesouraria do Município, até ao limite de 10 dias após

recepção do documento para liquidação das taxas devidas.

3. O não pagamento das taxas estabelecidas nas datas e períodos indicados implica a suspensão/ exclusão da frequência de

utilização das actividades/ serviços disponibilizados.

Artigo SOº - Descontos

1. Para promover o desenvolvimento da actividade desportiva e incentivar a formação desportiva, a Câmara Municipal pode

através da realização de protocolos, proporcionar às Colectividades a utilização total ou parcialmente gratuitas das

Instalações Desportivas Municipais.

2. A Câmara Municipal pode deliberar a realização de protocolos com Entidades concelhias, com vista à obtenção de

descontos nas taxas de utilização, para os associados dessas instituições.

3. Além do referido no número anterior aplicam-se os seguintes descontos (não acumuláveis):

a) Na Piscina Coberta - nas Taxas de Mensalidade da Escola Municipal de Natação

Estudantes e/ou portadores de Cartão Jovem I 25%

Idosos (> 65 anos idade) I 25%

b) Na Piscina Descoberta - nas Taxas de Entrada Individuais

Estudantes e/ou portadores de Cartão Jovem (> 18 anos idade) I 50%

Idosos (> 65 anos idade) I 50%

Artigo Slº - Revogações
São revogados os regulamentos já existentes para as Piscinas Municipais e Pavilhão Desportivo Municipal, publicados no

Diário da República, 2ª série - NQ 68, de 5 de Abril de 2007; e no Diário da República, 2ª série - NQ 135, de 9 de Junho de

2004.
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Artigo 52!! - CasosOmissos
Nos casos em que sejam suscitadas dúvidas na aplicação deste Regulamento, ou nos casos omissos, caberá a decisão à
Câmara Municipal.

Artigo 53!! - Entrada em Vigor e Revisão
1. O presente Regulamento será revisto sempre que as circunstâncias assim o aconselhem.

2. O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após aprovação pela Assembleia Municipal de Nelas.
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