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PREÂMBULO
No uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias locais, pelos artgos 112.º e 241.º da
Consttuição da República Portuguesa e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro nomeadamente no seu
artgo 33.º n.º 1 alíneas k), e no artgo 25.º n.º 1 alínea g), a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
em reunião de __/__/____ e a Assembleia Municipal em sessão de __/__/___ aprovam a presente
Proposta de Alteração Regulamento da Piscina Municipal de Montemor-o-Velho.
Elabora-se a presente proposta de alteração ao Regulamento da Piscina Municipal de Montemor-oVelho, tendo em vista contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, servir os cidadãos
através dos Serviços de Desporto, ao nível de atvidades aquátcas, proporcionando igualmente
atvidades de lazer e de ocupação de tempos livres.
De modo a que a sua utlização se processe de uma forma correta e racional, torna-se essencial a
existência de um conjunto de normas e princípios a que deve obedecer a sua utlização, daí a
necessidade de proceder a alterações ao regulamento existente.
Nessa sequência, é elaborada a presente Proposta de Alteração do Regulamento da Piscina Municipal de
Montemor-o-Velho, a ser publicitado na internet, no síto (site) insttucional da autarquia ( www.cmmontemorvelho.pt), com o objetvo de se proceder à audiência dos interessados, pelo período de 30
dias úteis, para apresentação de contributos. Findo o prazo, serão apreciadas as sugestões apresentadas
tendo em vista a sua ponderação na redação fnal da presente proposta de alteração de regulamento
que depois de submetdas previamente à apreciação do órgão executvo, e por ele ser aprovadas na
forma devida (deliberação) será sujeita à apreciação do órgão deliberatvo, de modo a que o artculado
normatvo se converta, pela sua aprovação, em regulamento.

Nota Justifataa
Sendo competência do Estado procurar estmular, orientar e apoiar a prátca e a difusão da cultura fsica
e do desporto, e de acordo com o disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o
quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, o Município de
Montemor-o-Velho tem vindo a proceder à construção de estruturas adequadas que permitam a prátca
desportvas em boas condições de higiene, segurança e comodidade.
A publicação da legislação específca sobre a matéria, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 141/2009, de 16
de junho, que consagra o novo regime jurídico das instalações desportvas de uso público e a Lei
nº39/2012, de 28 de agosto, que veio introduzir normas de utlização, impõe que as mesmas sejam
aplicadas ao equipamento identfcado.
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Acresce o facto da Lei nº 39/2012, de 28 de agosto, no seu artgo 19º, impor aos proprietários e
cessionários a regulamentação da utlização das instalações desportvas e a necessidade do Município
de Montemor–o-Velho estabelecer normas de utlização para as Piscinas Municipais, no sentdo de
assegurar que delas se faça um uso adequado aos seus fns.

Do ponto de vista dos encargos, o presente regulamento não implica despesas acrescidas para o
Município, isto porque, não se criam novos procedimentos que envolvam custos acrescidos na
tramitação e na adaptação aos mesmos sendo, ademais, sufcientes os recursos humanos existentes.
Resulta, assim, que a aprovação da presente Proposta de Alteração Regulamento da Piscina Municipal
de Montemor-o-Velho se apresenta claramente como uma mais-valia para as condições de realização
das atvidades desportvas nas piscinas, no sentdo de se promover a qualidade dos serviços oferecidos e
melhorar os mecanismos de controlo, designadamente no âmbito das respetvas condições de
funcionamento, de segurança e na correta gestão e manutenção do equipamento municipal Piscina.
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artgo 1.º
Lei Habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo da competência prevista nos artgos 112.º e 241.º da
Consttuição da República Portuguesa e na alínea k) do artgo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e de acordo com o estabelecido na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e na Lei n.º 39/2012, de
28 de agosto.

Artgo 2.º
Âmbito e Objeto
1.

O presente Regulamento estabelece as normas gerais e condições de admissão, cedência,
utlização e funcionamento das Piscinas Municipais de Montemor-o-Velho.

2.

As instalações das Piscinas Municipais situam-se no lugar de Urbanização das Lages em
Montemor-o-Velho e são compostas por:
a)

Um tanque de aprendizagem de 12,50mx8m, com a profundidade de 1,10m até
1,30m;

b) Um tanque de competção de 25m x 12,50m, com a profundidade de 1,50m até 2m;
c)

Uma área para a receção, balcão de atendimento e serviços administratvos;

d) Sala de formação;
e) Bancada, galeria interior, escadaria e um elevador;
f)

Um gabinete de primeiros socorros;

g)

Uma sala de professores, com balneários de apoio para o sexo masculino e feminino;

h) Sala polivalente;
i)

Instalações sanitárias para o público geral, sanitários masculinos e femininos para
defcientes, vestários masculinos e femininos, duches coletvos e uma zona de duche
individual feminino e masculino

j)

Lava-pés;

k)

Balneários de trabalhadores;

l)

Casa das máquinas e AVAC;
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CAPÍTULO II
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO
SECÇÃO I
GESTÃO

Artgo 3.º
Gestão das instalações
1.

Superintende na gestão das Piscinas Municipais, o Presidente da Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho, ou alguém por ele designado.

2.

O Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho emitrá as instruções que entender
necessárias ou convenientes para a boa execução e cumprimento do disposto neste
regulamento.
SECÇÃO II
FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO
Subsecção I
Funcionamento

Artgo 4.º
Horário e Períodos de Funfionamento
1.

As Piscinas Municipais funcionam, por épocas desportvas, que se iniciam a 1 de setembro
e terminam a 31 de julho, podendo ocorrer período ou períodos de encerramento para
atvidades de manutenção das instalações e outras consideradas pertnentes.

2.

As atvidades pratcadas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motvos alheios à
vontade da Câmara Municipal, sempre que a tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública ou
por motvo de corte do fornecimento de água, energia elétrica ou outros.

3.

O funcionamento das piscinas pode ainda ser suspenso pelos seguintes motvos:
a)

Avaria no equipamento e instalações;

b) Festvais e competções;
c)

Jornadas técnicas;

d) Formação profssional dos técnicos ou funcionários;
e) Outro motvo de força maior.
4.

Os horários de abertura e encerramento serão fxados pela Câmara Municipal e constarão
de aviso afxado nas respetvas instalações.

5.

As piscinas encerram ao público nos feriados nacionais e no feriado municipal (8 de
setembro).
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6.

O horário fxado poderá ser alterado por Despacho do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, ou alguém por ele designado, sempre que as circunstâncias o justfquem.

7.

Fora destes horários as instalações poderão ainda ser utlizadas quando se trate da
realização de eventos, previamente autorizados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Subsecção II
Utilização

Artgo 5.º
Regimes de utliiação
A utlização dos tanques pode ser realizada pelos seguintes regimes:
a)

Escola Municipal de Natação (EMN);

b) Atvidades promovidas pelo Município de Montemor-o-Velho;
c)

Regime de utlização livre;

d) Regime de cartão de aluguer;
e) Cedência das instalações,
f)

Outras utlizações (ex: ao abrigo de protocolos).

Artgo 6.º
Cartão de Utente
1. O cartão de utente destna-se a todos os utentes que pretendam fazer uma inscrição para
frequentarem as aulas de natação promovidas pela Escola Municipal de Natação do Município de
Montemor-o-Velho, ou utlização em regime livre, sendo este emitdo pelos serviços administratvos
mediante apresentação dos seguintes elementos:
a) número do Bilhete de Identdade, NIF e fotografa tpo passe;
b) Cartão de Cidadão;
2. O cartão de utente é pessoal e intransmissível, de utlização obrigatória para a entrada e saída nas
instalações, devendo o seu extravio ou danifcação ser comunicado aos serviços, fcando o utente
obrigado a solicitar uma segunda via do cartão.
3. O cartão de utente, em regime de utlização livre, é válido pelo período de doze meses, a partr da
data da sua emissão.
4. O cartão de utente é válido a partr da data da sua emissão até 31 de julho da respetva época
desportva, devendo ser requerida a sua renovação no términus do prazo de validade.
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Artgo 7.º
Cartão de Afompanhante
1. O cartão acompanhante destna-se aos acompanhantes dos utentes com idades inferiores a 7 anos de
idade, inclusive.
2. O cartão de acompanhante permitrá o acompanhamento do utente à zona dos balneários de forma
a que lhe seja prestado auxílio.
3. O extravio ou danifcação do cartão de acompanhante deve ser comunicado aos serviços fcando o
acompanhante obrigado a efetuar o pagamento de uma 2ª via, cujo valor consta da tabela de preços
em anexo.

Artgo 8.º
Cartão de Aluguer
1. O cartão de aluguer destna-se às pessoas singulares e/ou coletvas que pretendam utlizar as piscinas
pontualmente no regime de utlização livre, sem efetuar a inscrição.
2. O cartão de aluguer deverá ser requisitado nos serviços administratvos, mediante a entrega de um
documento identfcatvo e o pagamento dos respetvos preços e devolvido fnda a sua utlização.
3. O cartão de aluguer permitrá o acesso às instalações no período de 80 minutos. Ultrapassando o
período de utlização terá o utlizador de efetuar o pagamento relatvo ao tempo excedente.

Artgo 9.º
Cartão de Grupos/Entdades
O cartão de grupos/entdades destna-se aos clubes, associações, escolas e outras entdades que
utlizem o regime de cedência a que se refere o Capítulo III do presente Regulamento.

Artgo 10.º
Utliiação das instalações
1.

As instalações só podem ser utlizadas pelas entdades ou utentes para tal autorizados.

2.

A utlização regular ou pontual das instalações implica o pagamento dos preços inerentes.

3.

As crianças até aos 7 anos inclusive, poderão ser acompanhadas ao balneário por um adulto, ao
qual será atribuído um cartão de acompanhante, pelo período estritamente necessário.

4.

Em todas as instalações das Piscinas Municipais serão adotadas as providências de ordem sanitária
indicadas pela Direção Geral de Saúde e pelas demais entdades competentes.

5.

Os utentes que pretendam utlizar as instalações para o fm a que se destnam, devem assinar o
contrato de utente existente nos serviços administratvos, regulamentado pela Lei n.º 5/2007, de 16
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de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atvidade Física e Desporto e alterada pela Lei nº 74/2013,
de 6 de Setembro, que refere no n.º 2 do seu artgo 40º no âmbito das atvidades fsicas e
desportvas não federadas, “consttui especial obrigação do pratcante assegurar-se, previamente,
de que não tem quaisquer contraindicações para a sua prátca..
6.

No regime livre, a lotação máxima por pista é de 8 utentes e no tanque de aprendizagem a lotação
máxima é de 15.

7.

Em situação de aula a lotação máxima é de:
a) 10 alunos por pista;
b)

8.

35 alunos no tanque pequeno.

A entrada nas instalações das Piscinas Municipais é vedada aos indivíduos que não ofereçam
condições de higiene e saúde ou que não se comportem de modo adequado, que provoquem
distúrbios ou pratquem atos de violência, e em geral, a quem possa perturbar o seu normal
funcionamento.

9.

O acesso aos balneários só poderá ser realizado com o calçado adequado (chinelos ou calçado com
proteção) e dentro dos parâmetros de higiene, sendo que as piscinas não se responsabilizam pelos
danos ou extravio do calçado utlizado no exterior;

10. Não é permitdo deixar os bens de um dia para o outro dentro dos cacifos, pelo que, caso aconteça,
os bens serão removidos e doados a uma insttuição de caridade, no prazo máximo de um mês, caso
não sejam reclamados nos serviços administratvos das piscinas.
11. Todas as utlizações realizadas têm como base de tempo 80 minutos, dentro das instalações.
12. Apenas poderão utlizar os planos de água, em regime de utlização livre, os utentes que estejam
aptos à prátca desportva dos respetvos tanques.
13. É obrigatório circular pelo lado direito da pista em regime de utlização livre.
14. A permanência nas instalações das piscinas (Plano de água e balneários) apenas será permitda se:
a) Os utentes das classes estverem dentro do seu horário e da tolerância atribuída para entrar
e sair da piscina;
b) Os utentes do regime de utlização livre que tverem crédito no cartão, se houver horário
disponível e se o espaço reservado ao regime de utlização livre não estver lotado.
16. No início de cada época desportva será afxado o mapa com os horários disponíveis para o
regime livre no tanque pequeno.
17. Os utentes em regime livre, até 7 anos de idade inclusive, deverão ser acompanhados por um
adulto nos planos de água.

Artgo 11.º
Responsabilidade pela utliiação das instalações
1. As entdades ou utentes individuais autorizados a utlizar as instalações são integralmente
responsáveis pelas atvidades desenvolvidas e pelos danos que causarem durante o período de
utlização.
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2. Os danos causados no exercício das atvidades implicarão, sempre que possível, a reposição dos
bens danifcados no seu estado inicial, ou nessa impossibilidade, no pagamento do valor dos
prejuízos causados, sendo a avaliação feita conforme inventário ou estmatva feita pela Câmara
Municipal.
3. As instalações das Piscinas Municipais dispõem de seguro que cobre os riscos de acidentes
pessoais dos utentes inerentes às atvidades desenvolvidas, de acordo com a legislação em vigor.
4.

Os utentes (Escolas e IPSS’s) devem estar abrangidos por um seguro de acidentes pessoais que

cubra a atvidade desenvolvida de acordo com a legislação em vigor e devem declarar a assunção de
tais responsabilidades.

Artgo 12.º
Regras de fonduta na utliiação das instalações
1.

Em todas as instalações das Pisfinas Munifipais:
1.1. É expressamente proibido fumar, comer ou tomar bebidas dentro das instalações, exceto
nos locais próprios para o efeito, bem como, deitar lixo fora dos recipientes.
1.2. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários, de forma a evitar o aparecimento e
contágio de micoses e outros problemas de saúde.
1.3. É proibida a entrada a cães e outros animais, com exceção do disposto na alínea d) do
artgo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2007, de 27 de março.
1.4. A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho não se responsabiliza por eventuais danos ou
roubos.
1.5. Não é permitda a utlização dos balneários ou sanitários destnados a um determinado
sexo, por pessoas do sexo oposto, exceto crianças com idade até 7 anos, inclusive, que
poderão utlizar o balneário do sexo oposto, desde que acompanhadas de adultos desse
sexo.
1.6. Os utentes devem respeitar toda a sinalétca e informações presentes nas instalações das
Piscinas Municipais.
1.7. Os utentes devem comunicar imediatamente aos funcionários de serviço, qualquer falta
que note nas instalações, bem como qualquer degradação existente, ou outro fato
pertnente.
1.8. A Câmara Municipal não se responsabiliza por todo e qualquer valor ou objeto perdido,
furtado ou danifcado nas Piscinas Municipais.

2.

Na iona de tanques
2.1. Os utentes deverão entrar pela porta de acesso aos balneários.
2.2. Só é permitdo o acesso à zona dos tanques, às pessoas equipadas com vestuário de
banho, sendo obrigatório o seu uso, qualquer que seja a idade do utente. Excetuam-se o
pessoal de serviço, com calçado apropriado.

Regulamento da Piscina Municipal de Montemor-o-Velho

Página 10 de 22

Município de Montemor-o-Velho

2.3. O vestuário de banho, consiste em calções tpo slip ou calção de lycra para os homens
(junto ao corpo e sem bolsos) e fato de banho inteiro para as senhoras, touca para todos
os utentes.
2.4. Os acompanhantes de grupos com acesso ao cais deverão ser portadores de equipamento
desportvo de acordo com as atvidades desenvolvidas.
2.5. As crianças até aos 3 anos ou outros utentes que por razões de saúde assim exijam, devem
usar fraldas apropriadas para a prátca da natação.
2.6. O não cumprimento do disposto no número anterior, implica a proibição de utlização das
piscinas, bem como, a não resttuição dos valores já pagos.
2.7. É obrigatório o uso de touca enquanto permanecer nos tanques.
2.8. É obrigatório o uso de chinelos, de forma a prevenir o aparecimento e contágio de micoses
e outras doenças.
2.9. É obrigatória a utlização dos chuveiros e lava-pés, antes da entrada na água.
2.10.

É Importante levar as crianças à casa de banho antes do início de cada aula, da mesma

forma que deverão lembrar os mais pequenos, no sentdo de pedir ao técnico ou professor
para sair da água, assim que tenham vontade de fazer necessidades fsiológicas.
2.11.

Todos os utentes deverão tomar duche antes de iniciarem a utlização das piscinas.

2.12.

É proibido projetar propositadamente água para o exterior das piscinas.

2.13.

É proibida a prátca de jogos, correrias desordenadas e saltos para a água, de forma a

incomodar ou colocar em perigo a segurança dos outros utentes e a danifcar as
instalações.
3. Nas Bancadas
3,.1. Os espectadores deverão obedecer às seguintes normas:
Manter-se sentados nas bancadas, onde é proibido comer, beber ou fumar.
a) Não

podem

transmitr

indicações

ou

interferir

no

trabalho

dos

técnicos/professores.
b) Devem respeitar as regras de higiene constantes do presente regulamento.

Artgo 13.º
Infumprimento das Regras de utliiação
1.

Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional a que haja lugar, o incumprimento
das regras estabelecidas no artgo anterior implica a proibição de acesso às Piscinas
Municipais.

2.

Os utentes que vejam o seu acesso vedado às Piscinas Municipais, nos termos do disposto
no número anterior, não têm direito à resttuição das quantas que hajam pago.
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Qualquer utente ou espectador que seja reincidente no não cumprimento do presente
Regulamento poderá ser proibido de entrar na piscina municipal, por período de tempo a
fxar pelo Presidente da Câmara Municipal.
3.

Os utentes serão responsabilizados pelos prejuízos que causarem nos materiais e
equipamentos da piscina municipal.

Artgo 14.º
Captação de Imagem e Som
A captação de imagem ou som das atvidades desenvolvidas na Piscina Municipal carece de autorização
prévia do Presidente da Câmara Municipal ou alguém por ele designado.

Artgo 15.º
Cafifos
1.

As Piscinas Municipais possuem, em cada um dos balneários, cacifos para os seus utlizadores.

2.

O uso dos cacifos está reservado aos utentes, apenas durante o período de utlização da piscina
municipal.

3.

A Câmara Municipal não se responsabiliza por todo e qualquer valor ou objeto perdido, furtado
ou danifcado nas Piscinas Municipais. Transferido para o artgo 12º nº1.8.

SECÇÃO III
MATERIAL

Artgo 16.º
Material iio e móael
1.

O material fxo e móvel existente nas instalações é propriedade municipal, salvo registo em
contrário e consta do respetvo inventário, devendo este manter-se sempre atualizado.

2.

O material didátco existente nas piscinas municipais é de utlização prioritária para o
funcionamento da Escola Municipal de Natação, podendo igualmente ser utlizado por insttuições
e/ou utentes desde que esteja disponível e seja previamente requisitado e autorizado.

3.

O material didátco utlizado terá que ser devolvido no local adequado e no estado de conservação
em que foi entregue.
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4.

Qualquer estrago proveniente da má utlização do material será da inteira responsabilidade de
quem o requisitou.

Artgo 17.º
Requisição de material
O material deve ser requisitado ao responsável técnico ou a quem o coadjuve e entregue logo que cesse
a sua utlização.

Artgo 18.º
Responsabilidade por danos
Os utentes são responsáveis por quaisquer danos resultantes da incorreta utlização do material que
hajam requisitado.

CAPÍTULO III
CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
Artgo 19.º
Tipos de fedênfia
1. As instalações da Piscina Municipal poderão ser cedidas a insttuições que as pretendam utlizar.
2. A cedência das instalações da Piscina Municipal pode destnar-se a utlização regular ou a utlização
pontual.
3. A cedência regular destna-se à utlização das instalações, em regra anual, em dias e horários préestabelecidos.
4. A cedência pontual destna-se a uma utlização esporádica das instalações.

Artgo 20º
Cedênfias regulares
1.

Para efeitos de planeamento de utlização das instalações, para períodos de utlização regular
superiores a 2 (dois) meses, devem as entdades interessadas, fazer o pedido ao Presidente da
Câmara Municipal, com 1 (mês) de antecedência da data pretendida.

2.

O pedido de cedência das instalações deverá conter:
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a)

Identfcação da entdade requerente;

b) Período anual e horário de utlização pretendidos;
c)

Fim a que se destna o período de cedência de instalações e objetvos a atngir;

d) Número aproximado de pratcantes e seu escalão etário e género;
e) Espaço (s) pretendido (s);
f)

Material didátco a utlizar;

g)

Nome, morada e telefone dos responsáveis pela orientação técnica direta de cada
uma das atvidades e do responsável técnico e administratvo da entdade;

h) Documento comprovatvo do certfcado de habilitações dos técnicos, de acordo com a
lei vigente.
3.

Os pedidos de utlização regular formulados fora do prazo indicado no nº. 1 poderão
eventualmente ser considerados, fcando ordenados em lista de espera, por ordem de entrada.

4.

As reservas para utlização regular implicam o pagamento das respetvas quantas, até ao dia 1 do
mês em utlização, na secretaria da Piscina Municipal.

5.

A entrada na Piscina Municipal será vedada à entdade que não efetuar o pagamento das
mensalidades por um período de 2 meses, salvo justfcação de quem requereu a utlização da
instalação, devidamente aceite pelo Presidente da Câmara Municipal.

6.

Nos casos em que as entdades pretendam interromper a utlização regular das instalações,
deverão comunicá-lo por escrito ao Presidente da Câmara Municipal, com quinze dias de
antecedência, sob pena de não serem resttuídos as quantas já pagas.

7.

A autorização da cedência será cancelada quando o espaço não for utlizado pela entdade por
um período contnuo de um mês, salvo justfcação de quem requereu a utlização da instalação,
devidamente aceite pelo responsável pelas Piscinas Municipais.

8.

Sempre que a Câmara Municipal necessite utlizar as instalações, deverão ser canceladas as
atvidades de tpo regular e/ou pontual, com a comunicação prévia de 5 (cinco) dias de
antecedência às entdades que as tnham reservado.

9.

Excluem-se, do referido no número anterior, as cedências referentes às atvidades desportvas do
quadro compettvo ofcial.

10.

As provas ofciais devidamente regulamentadas têm prioridade sobre todos os outros tpos de
utlizações, exceto as promovidas pela Câmara Municipal.

Artgo 21º
Cedênfias pontuais
1.

Os pedidos de utlização pontual deverão ser feitos com a antecedência mínima de 15 (quinze)
dias, relatvamente à ocorrência do evento, devendo o pedido ser instruído em conformidade
com o disposto no nº. 2 do artgo 20º do presente Regulamento.

2.

As reservas para utlização pontual implicam o pagamento das respetvas quantas, a pagar
após a aprovação, no ato da reserva na secretaria das Piscinas Municipais, sendo vedado o
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acesso se não apresentar o comprovatvo de pagamento na receção de utentes da Piscina
Municipal.
3.

Não podendo concretzar-se a utlização, por motvos ponderosos, a entdade deve comunicar o
facto por escrito com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas (excluindo fns de semana e
feriados) de antecedência, sob pena de serem devidas as respetvas quantas.

Artgo 22º
Cedênfia da sala de formação
1.

A sala de formação, dotada de cadeiras e mesas, destna-se à realização de reuniões, assembleias
ou outros encontros técnicos.

2.

A sala de formação poderá ser utlizada para fns desportvos, culturais e outros, desde que
autorizados pelo responsável das Piscinas Municipais.

3.

As entdades que estverem autorizadas a utlizar a sala de formação são integralmente
responsáveis pelas atvidades desenvolvidas e pelos danos que causarem durante o período de
utlização.

4.

A ocupação da sala de formação poderá ser efetuada por períodos diários ou semanais.

5.

Poderão ser dados outras utlizações à sala de formação desde que devidamente fundamentadas e
autorizadas pelo responsável das Piscinas Municipais.

Artgo 23º
Ordem de prioridades na fedênfia das instalações
1.

Serão considerados os pedidos de utlização das instalações de acordo com a seguinte ordem
de preferência:
a)

Atvidades promovidas e desenvolvidas pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
ou em parceria com a mesma;

b)

Federações Nacionais;

c)

Associações Desportvas do Concelho de Montemor-o-Velho cujo objetvo seja a
prátca desportva em provas do quadro compettvo ofcial da modalidade respetva
para cada espaço;

d)

Escolas do Sistema de Ensino do Concelho de Montemor-o-Velho, quando a prátca da
natação seja considerada como necessidade curricular;

e)

Outras Escolas do Sistema de Ensino do Concelho de Montemor-o-Velho;

f)

Outras entdades do Concelho de Montemor-o-Velho;

g)

Entdades fora do Concelho de Montemor-o-Velho.
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2.

Em caso de igualdade deverá dar-se preferência aquela que tenha uma atvidade desportva
mais regular e que movimente um maior número de pratcantes.

Artgo 24.º
Condições da fedênfia
1. A cedência das instalações inclui a utlização das infraestruturas de apoio e o plano de água
pretendido, o qual terá de respeitar os seguintes limites máximos por pista e por período de 45
minutos, de acordo com as especifcidades de cada uma.
2. O Presidente da Câmara Municipal, ou alguém por ele designado, pode, aquando do deferimento do
pedido de cedência, fxar outras condições de utlização das instalações.

Artgo 25.º
Téfnifos/professores das fessionárias
Os técnicos/professores designados pelas cessionárias para acompanhar os utentes que, por intermédio
destas, utlizem as piscinas, devem apresentar o cartão de grupos/entdades.

Artgo 26.º
Material promofional
A afxação, difusão ou distribuição, pelas cessionárias, de material promocional no interior da Piscina
Municipal, carece de autorização prévia do Presidente da Câmara Municipal ou alguém por ele
designado.

Artgo 27.º
Suspensão da fedênfia
O Presidente da Câmara Municipal, ou alguém por ele designado, pode suspender qualquer cedência,
sempre que circunstâncias excecionais o justfquem, devendo essa decisão ser comunicada aos
cessionários com a antecedência mínima de dez dias úteis relatvamente à data em que se pretende que
produza efeitos.

Artgo 28.º
Renúnfia à fedênfia
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1. Se a entdade cessionária pretender deixar de utlizar as instalações antes da data estabelecida,
deverá comunicar tal facto, por escrito, à Câmara Municipal, com a antecedência mínima de vinte dias
úteis, sob pena de contnuarem a ser devidas as respetvas quantas.
2. A não utlização das instalações por período superior a 30 dias considera-se como renúncia tácita à
cedência.

Artgo 29.º
Infumprimento por parte das fessionárias
Em caso de incumprimento do presente Regulamento por parte das entdades cessionárias,
designadamente por não pagamento dos preços no prazo fxado, pode o Presidente da Câmara
Municipal determinar o fm da cedência.

Artgo 30.º
Responsabilidade das fessionárias
As cessionárias são responsáveis por todas as atvidades que desenvolvam na Piscina Municipal e pelos
danos que eventualmente sejam causados pela prátca dessas atvidades.

CAPÍTULO IV
SANÇÕES
Artgo 31.º
Sanções
1.

O não cumprimento do disposto neste regulamento e a prátca de atos contrários às ordens
legítmas do pessoal em serviço nas instalações das Piscinas Municipais, dará origem à aplicação de
sanções, conforme a gravidade do caso.

2.

Os infratores podem ser punidos com:
a)

repreensão verbal;

b) expulsão das instalações;
c)

inibição temporária da utlização das instalações

d) inibição defnitva da utlização das instalações.
3.

As sanções a) e b) são aplicadas pelo responsável pelas Piscinas Municipais ou, em caso de ausência
deste, pelos funcionários em serviço, com eventual recurso às forças da ordem.
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4.

As sanções c) e d) serão aplicadas pelo executvo, com garanta de todos os direitos de defesa.

5.

Qualquer prejuízo ou dano causado nas instalações ou equipamentos pelos utentes, além das
sanções referidas no n.º 2 deste artgo, implicam o pagamento de indemnização à Câmara
Municipal no valor do prejuízo ou dano causado.

6.

As sanções previstas neste regulamento não são aplicáveis aos funcionários e agentes do Município,
que estão sujeitos ao regime disciplinar previsto no respetvo estatuto.

Artgo 32.º
Sanções afessórias
1. Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, são aplicáveis as sanções acessórias
previstas no Regime Geral das Contraordenações, nos termos aí estabelecidos.
2.A aplicação das coimas e sanções acessórias é da competência do presidente da Câmara.

CAPÍTULO V
ESCOLAS E PROTOCOLOS
Artgo 33.º
Esfolas Munifipais de Desporto
1.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho poderá criar Escolas Municipais de
Desporto, relacionadas com atvidades a desenvolver nas instalações das Piscinas Municipais,
orientadas por professores devidamente habilitados.

2.

A organização e funcionamento das Escolas promovidas pela autarquia, bem como, os
deveres específcos dos responsáveis pela formação, fcarão sujeitos a disposições e normas
próprias a defnir.

Artgo 34.º
Protofolos e Confessões a outras entdades
e deinição dos preços em fasos espefiais
1.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho poderá realizar protocolos ou concessões a outras
entdades.

1.1. Os protocolos terão sempre como objetvo primordial o desenvolvimento de atvidades que
promovam e desenvolvam a prátca de atvidades aquátcas, ou outras atvidades de interesse
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para o desenvolvimento desportvo do Concelho de Montemor-o-Velho, que se coadunem com
as instalações desportvas objeto do presente regulamento.
1.2. Os Preços a aplicar nestes casos, assim como as condições de utlização e de exploração
deverão resultar da aplicação de acordos e protocolos estabelecidos entre a Câmara Municipal
de Montemor-o-Velho e as entdades em causa.
2.

Em situações especiais devidamente fundamentadas caberá à Câmara Municipal defnir o preço
a aplicar.

CAPÍTULO VI
PAGAMENTOS
Artgo 35.º
Pagamento dos Preços por Utentes
1.
2.

Os preços de inscrição previstas na respetva tabela serão devidos anualmente.
Este preço de inscrição será devido, também nos casos em que, dentro do mesmo ano letvo, o
aluno proceda a uma reinscrição.

3.

Entende-se por mensalidade o período que medeia entre o dia 1 e o últmo dia de cada mês.

4.

O pagamento dos preços mensais deverá ser efetuado até ao dia 8 (oito) do mês a que disser
respeito, ou até ao primeiro dia útl seguinte, quando aquele o não for (independentemente da
apresentação de atestado médico). Após essa data, ao pagamento será acrescido o preço de 3€.

5.

O pagamento dos preços mensais poderá ainda ser efetuado no 1º sábado de cada mês. Se o 1º
sábado de cada mês coincidir com feriado ou dia em que o equipamento esteja encerrado, esta
permissão de pagamento antecipar-se-á para o últmo sábado do mês anterior, desde que não
coincida com feriado ou dia em que o equipamento esteja encerrado.

6.

O utente não poderá aceder às instalações enquanto a sua situação não se encontrar regularizada.

7.

Se não proceder à liquidação da referida quanta até ao fnal do mês em dívida, considera-se que o
aluno/utente desiste da frequência das aulas/atvidades.

8.

Os alunos/utentes que se ausentem da frequência das aulas para as quais estejam inscritos, por
motvos de saúde, poderão apresentar o respetvo atestado médico até ao 5º dia útl do início da
sua ausência, mantendo dessa forma a sua inscrição.

9.

Sobre o valor da mensalidade paga, será creditada no mês seguinte, a quanta correspondente a
cada ausência do aluno/utente, em conformidade com os limites defnidos no atestado médico.

10. Para efeitos do disposto no número anterior, apenas poderão ser aceites até ao máximo de 3
atestados médicos por época desportva, sob pena da inscrição caducar.
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11. Durante o mês de julho todas as mensalidades das classes da Escola Municipal de Natação terão
uma redução de 50%.
12. Em todas as situações em que o utente fque impedido de usufruir dos serviços da piscina, pelos
mesmos se encontrarem encerrados, este terá direito a um crédito no valor da mensalidade por
cada ocorrência, a creditar no mês seguinte.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇOES FINAIS
Artgo 36.º
Afeitação do Regulamento
A utlização das instalações das Piscinas Municipais de Montemor-o-Velho, pressupõe o conhecimento e
aceitação do presente regulamento.
O presente Regulamento, bem como, extratos com as principais regras de utlização, deveres e direitos
dos utlizadores, serão afxados nas instalações das Piscinas Municipais, em local bem visível.

Artgo 37.º
Dúaidas e Omissões
A resolução de dúvidas ou casos omissos do presente regulamento, compete ao Presidente da Câmara
Municipal de Montemor-o-Velho, ou a quem este delegar funções.

Artgo 38.º
Entrada em aigor
O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útl posterior à sua aprovação pela Assembleia
Municipal.

Aneio I - TABELA DE PREÇOS
PISCINA MUNICIPAL
Prop.
1-Cartão de utente
1.1. Emissão de primeiro fartão
1.2. Insfrição na Classe
1.3. Emissão de segunda aia

6,00€
5,00€
4,00€

2 –Esfola de Natação:

2.1. Dos quatro aos deiassete anos, influsiaé e a partr dos sessenta anos
2.1.2. Aulas de natação (mensalidade para duas aulas por semana)
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2.1.3. Aulas de natação (mensalidade para uma aula por semana)
2.2. Dos deioito aos finquenta e noae anos, influsiaé
1.2.2. Aulas de natação (mensalidade para duas aulas por semana)
1.2.3. Aulas de natação (mensalidade para uma aula por semana)
1.6. O agregado familiar que se insfreaas nas Classes da EMN usufruirá do
seguinte desfonto:
a) 2 elementos - 5% no total /mensal
b) 3 elementos – 10% no total/mensal
f) 4 elementos – 15% no total/mensal
1.7. Aulas de Grupo (Jardins de Infânfia e Esfolas EB1)
1.7.1. Mensalidade para uma aula por semana
1.7.2. Mensalidade para duas aulas por semana
1.9. Os bilhetes de grupos pressupões um grupo fom pelo menos dei utentes
1.10. Hidroginástfa
1.10.2. Duas aulas semanais (mensalidade)
1.10.3. Uma aula semanal (mensalidade)
1.11. Regime Liare
1.11.1. revalidação do cartão
1.11.2. Até aos finfo anos, influsiae, desde que afompanhado por um
adulto fom entrada paga
1.11.3. Dos seis aos deiassete anos, influsiae, e a partr dos sessenta anos
1.11.3.1. Uma hora
1.11.5. Dez períodos de uma hora
1.11.8. Trinta períodos de uma hora
1.11.9. Livre trânsito mensal
1.12. Dos deioito aos finquenta e noae anos, influsiae
1.12.1. Uma hora
1.12.3. Dez períodos de uma hora
1.12.6. Trinta períodos de uma hora
1.12.7. Livre trânsito mensal
1.13. Regime Eitraordinário
1.13.1. O Regime Eitraordinário de utliiação pretende enquadrar os utentes
não possuidores de fartão- preço de aluguer
1.13.2. O pagamento da terfeira aula eitra de flasse organiiada será
afresfido de 40% do montante global
1.13. Cedênfia de espaços
1.13.1. Assofiações/Clubes do Confelho fom atletas de natação federados
1.13.1.1. Uma pista das piscinas de 25 metros por período de 45 minutos
1.13.1.2. Metade do tanque de aprendizagem por período de 45 minutos
1.13.2. Assofiações/Clubes fora do Confelho fom atletas de natação
federados
1.13.2.1. Uma pista das piscinas de 25 metros por período de 45 minutos
1.13.1.2. Metade do tanque de aprendizagem por período de 45 minutos
1.13.3. Assofiações/Clubes do Confelho sem atletas de natação federados
1.13.3.1. Uma pista das piscinas de 25 metros por período de 45 minutos
1.13.3.2. Metade do tanque de aprendizagem por período de 45 minutos
1.13.4. Assofiações/Clubes fora do Confelho sem atletas de natação
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15,00€
23,00€
18,00€

12,00€
15,00€

23,00€
20,00€
5,00€
Gratuito

1,50€
12,00€
30,00€
25,00€
2,00€
16,00€
40,00€
30,00€
0,75€

6,00€
6,00€

12,00€
15,00€
12,00€
15,00€
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federados
1.13.4.1. Uma pista das piscinas de 25 metros por período de 45 minutos
1.13.4.2. Metade do tanque de aprendizagem por período de 45 minutos
1.13.3. Entdades fom ins lufrataos
1.13.3.1. Uma pista das piscinas de 25 metros por período de 45 minutos
1.13.3.2. Metade do tanque de aprendizagem por período de 45 minutos
1.14. Cartão de utente
1.16. Outros Seraiços (ilmagens subaquátfas, fursos e outros) – por hora
1.17. – Utliiação da sala de formação – por hora
1.18. Apresentação do Cartão Sénior – desfonto de 10% nas mensalidades
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15,00€
20,00€
20,00€
20,00€
12,50€
10,00€

