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Regulamento
de Funcionamento
das piscinasMunicipais
Cobertae Descobertade Alcáçovas
- pReÂrtasulo
1 . A prátícade atividades
físicase desportivas
constítuium importante
fatorde

equilíbrio,
bem-estar
e desenvolvimento
dos cidadãos,sendoindispensável
ao funcionamento
harmonioso
da sociedade.

A práticade atividadesfÍsicase desportivasé reconhecidacomo um
elemento
fundamentalde
educação,
culturae vidasocialdo cidadão,
proclamando-se
o interesse
e direitoà suaprática.
o-agg,s-99
d,9s.cldq-Q-ã.os
à pr.e"tiça..fí.siqa
e desportiva.constitui
um importante
fator,de
desenvolvimento
desportivo
noconcerho
de VianadoAlenteio.
4 . As Piscinas
Municipais
Cobertae Descoberta
de Alcáçovas
têmcomoobjetivosgerais:

4.1 Satisfazeras necessidades
educativase formatívasda populaçãodo
concerhode Vianado Arentejoem especiare da restantepopuração
em
geral;
4.2 Contríbuir
parao aumentoe manutenção
dos índicesde práticadesportiva
regulare de recreação
da população
do concelhode Vianado Alentejoem
particular
e da restantepopulação
em geral;
4.3 Promovera recreaçãoe ocupaçãodos temposlivresde formasalutare
agradável;
4.4 Responder
às necessidades
de manutenção
e melhoriados índicesde
população,
saúdeda
criandohábitosde práticadesportiva
regular,como
estilode vidaativoe saudável;
4.5 contribuir para a prática desportivaespecíalizada,aumentando
o seu
índicede prática;
4.6 contribuirparaa melhoriaqualitativae quantitativa
da formaçãode
desportivose outros.

agentes

previstâÍìo Íì,o7 do artigo 112oe 2410ambosda
Assim,no uso da competência
e a conferidapelaalíneaa) do n.o2 do artigo53 e alíneac) do n'o6
constituição da República
de 18 de Setembrona sua actualredação'é elaboradoo
do artigo64 da Lei n.o169/99
de
cobertae Descoberta
das PiscinasMunicipais
de Funcionamento
presente Regulamento
Alcáçovas no Concelhode Vianado Alentejo'

CAPíTULOI
- pRtNcíptosGERATS
DEORTENTAçÃO
_
Artigo10
Lei Habilitante
e âmbito
1 - o presente
regulamento
municipal
e elaborado
ao abrigodo disposto
no n.07do artigo112o
e 241oambosda constituição
da República
Portuguesa,
em conformrdade
como estatuídona
alíneac) do n'o6do artigo640e alíneasa) e f) do n.o2
e alíneab) do n.o4 do artigo53ona da
Lei n'o169/99,
de 18 de setembro,
na sua redaçãoatual,tendoem vistao estabelecido
na
alíneaf) do artigo130da Lein.o159/99,
de i4 de setembro.
2 - constituia mÍssãodestasestruturas
organizacionais
contribui
r paraamelhoriada qualidade
de vidada população,
servindoos cidadãosatravésda produçãodireta
e indiretade serviços
de Desportoe serviçoscomplementares
de saúdee de formaçâoao nível de atividades
ãquátícâse-dé lá2eicóm úisÍâà sâtÈÌaçaooãs suas
nà""rrioáã"i oe ocupaçào,"tut".. oo,
temposlivrese de formação,
procurando
a suafidelização.

Artigo 20
Objeto
'í - Estas
estruturasorganizacionaisvisam constituirum
modelo de excelênciana gestão de
instalaçôesaquáticas municipais,a nível da satisfação
dos clíentesinternos e externos,da
performanceorganizacional,da qualidade
dos serviçosprestadose da sua responsabilidade
e
funçãosocial.
2 - As normas e condiçõesde funcionamento,cedência
e utilizaçãodas piscinas Municipais
coberta e Descobertade Alcáçovasficam subordinadas
ao dispostono presenteRegulamento.

Artigo 30
Objetivos
Tendo como referênciaos valores não só em reração
ao comportamento
dos
trábalhadores
paracom os utentesexternosmas tambémpara
com os trabalhad";, .;
colaboradores
internosda organização,
os queregemestasestruturas
organizacionais
são:
a) serviço público- A organizaçãoencontra-se
ao serviçoexclusivoda comunidadee
dos cidadâos, prevalecendo sempre o interesse
público sobre os interesses
particulares
ou de grupo;

b) Legalidade- A organizaçãoatua em conformidade
com os princípiosconstitucionais
e de acordocom a leie o direito;
c) Justiçae imparcialidade
- A organização,no exercício
da sua atividade,deve tratar
de formajusta e imparcialtodosos cidadãos,
atuandosegundorigorososprincípiosde
neutralidade;
d) lgualdade- A organizaçãonâo pode beneficiar
ou prejudicarqualquercidadãoem
função da sua ascendência,sexo, raça, rÍngua,
convicçÕes
poríticas,ideorógicasou
religiosas,situaçãoeconómicaou condição
social;
e) Proporcionalidade
- A organização,no exercÍcío
da sua atividade,só pode exígiraos
cídadãoso indispensáverà
rearização
da atividadeadministrativa;
f) colaboraçãoe boa-fé- A organização,no exercício
da sua atividade,deve colaborar
com os cidadâos, segundo o princípio da boa-fé,
tendo em vista a rearizaçãodo
interesse da comunídadee fomentar a sua participação
na realizaçãoda atividade
administrativa:
- g-).,.lnfqrp-açãoe.. quqlidade - A organização deve prestar informaçÕes
e/ou
esclarecimentosde forma clara,simples,cortês
e rápida;
h) Lealdade- A organização,no exercícioda
sua atividade,deve agir de forma leal.
solidáriae cooperante;
i) Integridade- A organizaçâorege-sesegundo
critériosde honestidadepessoale de
integridadede carácter:
i) competência e responsabiridade- A organízaçãoage de forma
responsávere
competente,dedicadae crítica,empenhando-se
na valorizaçãoprofissionaldos seus
funcíonários.

Artigo 40
política da euatidade
constitui a Política da Qualidadedas Piscinas Municipaís
coberta e Descobertade
Alcáçovasdar plena satisfaçãoaos seus utentescom
vista à sua fidelização,assumindouma
atitude dialogantee aberta a sugestõesinternas
e externas,procurandoa melhoriacontínua
doi serviçosprestados.
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CAPíTULOII

- cESTÃoE urrLtzAçÃooas rrusrRllçÕes
-

Artigo 50
períodosde funcionamento
1' A PiscinaMunicipalde
Alcáçovas
funcionará
cobertano período
de Inverno
e descoberta
no períodode Verão.
2' caso se considerenecessário,
de acordocom a utilizaçâo
das piscinas,os períodosde
funcionamento
dasmesmaspodemter sobreposição,
parair ao encontrodas necessidades
de
utilização
dasmesmas.
3' os períodosde lnvernoe de verão referidos
no númeroum do presenteartigoserão
definidos
anualmente
pelacâmaraMunicipal
de viana do Alentejo;nos casosem que
não
qo-Yugilecesgidadede- alteraç-ãqda duração
dos perÍodos,ficarão em vigor o,
ia
estabelecidos
no anoanterior.
4' os horáriosde aberturae encerramento
e os diasde funcionamento
e de encerramento
serão estipuladospela câmara Municipal
de Viana do Alentejo,de acordo com
as
necessidades
de utilização
dasinstalações.
5' A câmaraMunicipal
de viana do Alentejoreservao direitode alterar
o horárionormalde
funcionamento
sempre que assim o entenderou ainda
interromperou suspendero
ftrncìonamento
dosespaçosdesportivos,
semprequenãoexistamcondiçÕes
parao seunormal
Íuncionamento.

Artigo 60
Instalações
o complexodas PiscinasMunicipais
de Alcáçovaspossuiduasáreasativas
distintas,
consoante
a épocado ano:
1. No períodode Inverno,entreoutubroe Maio,
consideramos
os seguintes
espaços:
1'1Zonade banhoou zonade cais,constituída
porum tanquede 12,|por25
metrosecom5pistas.
1'2 zonade serviçosanexos,constituída
por quatrobalneários
(umde utentes
femininos,um de utentesmascurinos,
um de professores/monitores
e um de
professoras/monitoras),
umasaladoscacifos,um postode primeiros
socorros,receção,
salade vigilantes
e salade direção.
1.3 Zona de serviços técnicos, constituída
por casa das máquinas,
arrumos/armazém,vestiário/sanitário de
apoio.

2' No perÍodo
de verão,entreJunhoe setembro,
consideramos
os seguintes
espaços:
2'1 zona de banhoou zonade cais,constituída
por

trêstanques,
o maiorde
12,5por25 metros,com5 pistas;o intermédio
comi5,s0 porg,50metrose o pequeno
(chapinheiro)
com5 por5 metros:
2'2 zona de serviçosanexos,constituídapor
dois balneários(masculinoe
feminino)com vestiário/sanitário
para deficientes,vestiários/sanítários
de pessoal
receção,postode primeirossocorros,
cabineparamonitores
e arrecadação;
2.3 Zana de serviçostécnicosconstituídapor
casa das máquinas.
arrumos/armazém.

Artigo 70
propriedade,Gestão,Direção
e Manutençãodas Instatações
1' As PiscinasMunicipais
cobertae Descoberta
de
Municípal
de VianadoAlentejo.

Alcáçovas
sãopropriedade
da câmara

2' superintende
na gestãodas PiscinasMunicipais
cobertae Descoberta
de Alcáçovas,
o
Presidente
da CâmaraMunicipal
de Vianado Alentejo,atravésda Divisâode Desenvolvimento
SocialeHumano.
3' o Presídente
da câmara Municipalde Vianado Alentejoemitirá
as instruçõesque
considerar
necessárias
ou convenientes
paraa boaexecução
e cumprimento
do dispostoneste
regutamento.
são atribuiçÕes
da Divisão
de Desenvorvimento
sociareHumano,
designadamente:
3'1 Administrar
e fazera gestâocorentedas PiscinasMunicipais
nos termos
do presenteregulamento
e da legislação
em vigor;
3.2 Fazer cumprirtodas as normasem vigor
rerativasà utirizaçãodas
instalaçÕes;
3'3 Tomaras medidasnecessárias
ao bom funcionamento
e aproveítamento
dasmesmas:
3.4 Receber,
anarisare propora decisãosobreos pedidosde
cedênciaregurar
e pontual
dasinstalações;
3.5 zerarpereboâ cônsêtuáção
dás instaraçóes,
condiçóesde higienee de
utilização
dasmesmas;
3.6 proceder aos trabarhose atividadesinerentes
aos fatores de
desenvolvimento,
gestãoe dinamízação
dasinstalações.

Artigo Bo
Utilização
das instalações
1' As instalaçÕes
sÓpodemserutilizadas
pelasentidades
ou utentesparatal autorizados.
2' Em todasas instalações
serãoadotadasas providências
de ordemsanitária
indicadas
pelaDireçãoGeralde Saúdee pelasdemaisentidades
competentes.
3' De acordocomo no2 do artigo4ooda Leide Basesda

AtividadeFÍsicae do Desporto
aprovada
pelaLeino 512007,
de 16 de Janeiro,no âmbitodasatividades
físicase desportivas
nasinstalaçÕes
em questão,estasapenaspodemser efetuadas
pelosutentesque preencham
um termode responsabilidade,
anexoa este regulamento,
no qual se asseguramlivresde
quaisquer
contraindicaçÕes
paraa práticadesportiva.
4' A utilizaçãodas instalaçôes
poderádestinar-sea uma utilizaçãoregular
ou a uma

5' Noscasosde utilizações
porentidades,
a utilização
das

instalações
deveráser feitade
acordocoma decisãoao pedidofeitoperaentidadeutirizadora.
6' A infraçãoao dispostono númeroanteríorimplica
o cancelamento
da autorização
concedída.
''7' Desdeque as características
e condiçõestécnicasassimo permitame daí não resulte
prquízodos utentes,podeserautorizada
a utilização
simurtânea
das instalaçÕes
e ou de cada
instalação
porváriasentídades.
B' As instalações
apenaspoderãoser utilizadaspelasentidadesa quem
foramcedidas.
sendovedadaa cedêncía
a terceiros.
9' A infraçâoao númeroanteriorímplióao cancelamento
da autorização
de utilização
das
instalaçÕes
pelaparteda entidaderesponsável.
10'A utilização
colectiva
dasinstalações
só é permitida
desdequeos praticantes
estejam
sop direclaorie-ntação
de um profissional
com capacidade
ttácnico-pedagógica
e devidamente
credenciado.
11' A utilizaçãoregularou pontualdas instalaçÕes
impricao pagamentodas tarifas
inerentes,
a fixarperacâmaraMuniciparde
vianado Arenteio.

12' A entradanas instalações
é vedadaaos indivíduos
que não ofereçam
condições
de
higienee saúdeou que não se comportem
de modoadequado,
provoquem
distúrbios
ou
pratiquem
atosde violência.
13'A afixaçãode quaisquer
materiais
promocionais,
cartazes,
fotografias,
ou outros,peras
entidadesorganizadoras,
está dependente
presidente
da autorização
do
da Câmaraou de
outrapessoaporele nomeada.
AÉigo 90
Cedênciadas Instatações
1' Para efeitos de planeamentode utilizaçãoregular
das instalações,para períodosde
utilizaçãoregular superioresa dois meses, devem as
entidadesque as pretendam utilizar,
salvo motivo ponderoso, fazer um pedido ao Presidente
da câmara Municipalde viana do
Ale.ntejo.

2. O pedídode cedênciade instalações
deveráconter:
2.í Identificação
da entidaderequerente;
2.2 períodoanuare horáriode utirização
pretendidos;
2.3Espaçopretendido;
2'4 Fim a que se destinao períodode cedênciade instalaçÕes
e objetivosa
atingir;
2.s Númeroaproximado
de praticantes
e seuescarão
etário:
2.6Materialdidáticoa utilizare sua propriedade;
2'7 Nome,moradae telefonedos responsáveis
pelaorientação
técnicadireta
de cada umadas atividades
e do(s)responsável(eis)
associativo(s),
técnicoe
administrativo
da entidade.
3' As reservasparautilização
pontualimplicamo pagamento
dastarifasinerentes,
a pagar
no atoda reservanassecretarias
dasinstarações
desportivas.
4' os pedidos de utilizaçâoregular e pontual serão
avalíadospela Divisão de
Desenvolvimento
sociale Humano
da câmaraMunicipal
de víanado Alentejo,
de acordocom
o estabelecido
no presenteregulamento.
Í
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Artigo i0o
Comunicação
da autorizaçãode cedência
A autorização
da utilização
dasinstalaçÕes
é comunicada
por

escritoaosinteressados,
com a indicação
das condiçÕes
acordadas,
no prazomáximode g (oito)diasuteisantesda
datada cedência
ou do iníciodo período
de cedência.
Artigo i 10
ordem de prioridadesna cedênciadas instaracões
1' serão considerados
os pedidosde utilizaçãodas instalações
de acordocom a seguinte
ordem de preferência,

:..

í'1 Atividades
promovidas
e desenvolvidas
pelaCâmaraMunicipal
deVianado
Alentejo;
í'2 Associações
Desportivas
do Concelhode Vianado Alentejocujo objetivo
seja a práticadesportivaem provasdo quadrocompetitivooficial
da modalidade
respetiva
paracadaespaço;
1.3 Jardíns-de-infância,
Escolasdo EnsinoBásico,Secundário
Especiale
outros;
1.4outrasentidades
do concerho
de VianadoArentejo;
1.SEntidades
forado Concelho
de Vianado Alenlgjo.

2' Serãofatoresde preferência
a qualificação
específicados profissionais
responsáveis
pelasatividades
a desenvolver,
em primeirolugare em casode igualdade,
a antiguidade
de
utilização
contínua
da instalação.
Artigo í20
Responsabilidadepela utilização das instalações

1. As entidadesou utentesindividuaisautorizadosa utilizar
as instalaçõessão
integralmentê
responsáveis
pelas atividadesdesenvolvidas
e petosdanosque causarem
duranteo período
de utilização.
2' os danos causadosno exercíciodas atividadesímportarão
sempre
bens danificadosno seu estadoinicialou no pagamentodo valor

na reposiçãodos

dos prejuízoscausados.

3' os utilizadoresdas instalaçÕes
estão cobertospelo seguro de titularde um

contratode
segurode responsabilidade
civílqueabrangeo funcionamento
de atividadesdesenvolvidas
nas
instalações.

Artigo 130
Regrasde condutana utilizaçãodas instalações
1. Emtodasas instalacões
1'1 E expressamente
proibidofumar,comerou tomarbebidas
dentrodas
instalações,
excetonos locaisprÓprios
parao efeitoe deitarlixo fora dos recipientes
apropriados
paraesseefeÍto;
1'2 Ê' obrigatório
o uso de chinelosnos balneários,de forma a
evitar o
aparecrmento
e contágio
de micoses
e outrosprobremas
de saúde;
1'3 E proibida
a entrada
a cãese outrosanimais,
comexcepção
do consignado
no artigono2do Decreto_Lei
no1ígl9g,de 14de Abril;
1'4 os utentesdeverãorespeitartodaa sinalética
e informações
presentes
nas
instalações
dasinstalações
desportivas;
-

1'5 os utentesdeverãotomaras devidasprecauções
em relaçãoao material
qq-e..
pQ=sÊuqm'
uma vez gue a Câmara.Municipalde Viana do Alentejo
não se
responsabiliza
poteventuais
danosou roubos:
1.6É expressamente
proibido
o acessoao pranode água,de utentesquese
façamtransportar
de anéis,fios,purseirase outrosobjetosque ponhamem
causaa
sua integridade
físicae a dosoutrosutentes.
2. Na PiscinaCoberta
2.10s utentes
deverão
entrarpelaportade acessoaosbalneários;
2'2 sÓ e permitido
o acessoà zonadostanquesda piscinacobertaàs pessoas
equipadascom vestuáriode banho,sendoobrigatório
o seu uso quarquerque sejaa
idadedo utente;
2'2'1 o vestuáriode banhoa que se refereo pontodois
consisteem fato de
banhoou calçõesespecíficos
paraa práticada natação;
2'2'2 Aos utentesque não forem autorizados
a utilizaras piscinaspor não
envergarem
vestuáriode banhode acordocom as normasestabelecidas,
não será
restituída
a importância
do bilhetede entrada;
2.3 É obrigatória
a utilização
de touca;
2.4 Ê. obrigatório
o uso de chineros,de formaa preveniro aparecimento
e
contágiode micosese outrasdoenças;
água;

2'5 E obrigatória
a utilização
dos chuveiros
e lava-pés,
antesda entradana

2.6 E proibidoprojetarpropositadamente
águaparao exteriordaspiscinas;
2.T Não e permitida,nas instarações,
a prática de jogos, correrias
desordenadas
e sartosparaa água,de formaa incomodar
os outrosutentese a
danificar
as instarações
ou a pôrem perigoa segurança
dosutenresi

10

2'8 E expressamente
proibida
a entradade pessoas
calçadas
na zonavedada
e exclusivamente
destinada
a banhistas,
salvaguardando
o usode calçadoproprro
ou
proteçãoparao pessoar
em serviçoe outropessoar,
a títuroexcecionar;
2'9 os utentesdeverãomunir-sede um cadeadopróprio
com o intuitode
guardaros seusvaloresnos várioscacifosque
o complexolhes colocaao dispor.
Aconselha-se
a comprade cadeados
de código,paraqueos utilizadores
náotenham
que guardaruma chave durantea sua estadia
na piscina.Na passagemperos
balneários,
os utentesdevemreuniros valorese os demaisobjetosque
nãodesejam
carregarpaiÉa piscinacobertae, posteriormente,
armazená-los
no devídolugar;
2'10o material
didáctíco
utilizado
teráque ser devolvido
no localadequado
e
no estadode conservação
emquefoi entregue.
3. Na PiscínaDescoberta
3-1 só e permitido
o acessoà.cubada píscinaàs pessoasequipadas
com
vestuário
de banho,sendoobrigatório
o seuusoqualquer
quesejaa idadedo utente;
3.2 E obrigatório
o uso de chineros,de formaa preveniro aparecimento
e
contágiode micosese outrasdoenças;
3'3 Recomenda-se
o uso de protetoressolaresdurantea exposiçãoao
sol;
apos a colocaçãodos protectores
e antesde entrarno planode água,o utentenão
poderáentrarna águacom cremena pele,devendopassar
perochuveiro,conforme
estáreferidono pontoseguínte;
3'4 E obrigatória
a utilizaçãodos chuveirose lava-pés,antesda entrada
na
água;
3'5 E proibidoprojetarpropositadamente
águaparao exteriordaspiscinas,
não
sendopermitidos
mergurhos
cujoimpactoprovoqueprojeçãode água;
3.6 Não é permitida,nas instarações,a prática
de jogos, correrias
desordenadas
e saltospara a água,por forma a incomodaros outros
utentese a
danificaras instaraçÕes
ou a pôrem perigoa segurança
dosutentes;
3.7 os utentesdeverãomunir-sede um cadeadopróprio
com o intuitode
guardaros seus valoresnos várioscacifosque o
complexolhes colocaao dispor.
Aconselha-se
a comprade cadeadosde código,paraque os utilizadores
não tenham
que guardaruma chavedurantea sua estadiano
espaço.Na passagempelos
balneários,
os utentesdevemreuniros valorese os demaisobjetosque
não desejam
carregarpâraa zoni,a
extériore, posteriormente,
ãrmazená_los
no devidolugar;
3'8 Tendo em vista a possibilidade
de acesso de todos os utentesàs
espreguiçadeiras
e zonasde sombranãoé permitido,
quandose ausentada piscin4
deixaros seuspertences
nesseslocaiscomoformade os sinalizar
e/oureservar.
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Artigo140
Sanções
1' o não cumprimento
do dispostonesteregulamento
e

a práticade atoscontráriosàs
ordenslegítimas
do pessoalem serviçonas instalaçoes
desportivas,
daráorigemà aplicação
de sançÕes,
conforme
a gravidade
do caso,semembargode recursoà autoridade
2. Os infractores
podemsersancionados
com:
a) Repreensão
verbal;
b) Expulsão
dasinstalações;
c) Inibição
temporária
da utilização
dasinstalações;
d) Inibiçãodefinitiva
da utitização
dasinstatações.
3' A aplicaçãodas sançõesprevistasnas alíneasa) e
b) é feitapeloresponsávet
pelas
.-lnptalaçgee
ou em casode ausência,dos funcionáriss
despqrtivas
em serviço,com eventual
recursoàs forçasda ordem.
' 4' As sançõesc) e d) serãoaplicadaspela CâmaraMunicipal
de Vianado Alentejo,sob
propostada Divisãode Desenvolvimento
social e Humano,após a realização
de audiência
previados ínteressados.
' 5' Qualquerpreiuízo
ou dano causadonas instalações
ou equipamentos
pelosutentes,
alerndassançõesreferidas
no no.2 desteartigo,Ímplicam
a indemnização
a câmaraMunicioal
de Vianado Alentejodo valordo prejuÍzoou danocausado

CAPÍTULOIII
- RECURSOSHUMANOS-

AÉigo í50

Deveres do pessoal de servico
Deveresdo pessoal do serviço nas Piscinas Municipais
Cobertase Descobertasde
Alcáçovas:
a) Atuar semprecom elevadograu de profissionalismo,
a bem da prestaçãode
um serviço público de qualidadee manter uma
atitude de empenhamento,de
colaboraçãoe de interessepelo bom funcionamento
da InstalaçáoDesportivae dos
programase atividadesneladesenvolvidos:
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b) Cumprire fazer cumprir o presenteregulamento
assim como os
regutamentos
específicos
quese apliquem
emcadacaso;
c) Atuarno sentidoda operacionalização
da mìssão,
da visão,dosvalorese oa
políticada qualídadedescritosno presente
regulamentoe nos regulamentos
específicos
de cadainstalação;
d) Garantiroucolaborar
paraquea gestãodasPiscinasMunicipais
cobertae
Descoberta
do concelhode Vianado Alentejosejafeitade acordo
com os princípios
orientadores
do presenteregulamento
e com os procedimentos
própriosda Gestãoda
Qualidade
e da Excelência;
e) Informarprontamenteo responsáverpera Instaraçâo
Desportivadas
ocorrênciasque se verifiquemem relaçãoàs quais não
tenha competência
para
resolver;
f) zerarperaconservação
das instaraçôes
e peraconservação,
guarda,higiene
e segurança
dosbense equipamentos
municipais
particulares;
e
g)-.colaborare trabarharnum regimede inter:ajuda
.em reraçãoa todosos
funcionários
das instalaçÕes,
quer na sua presença,quer eventuarmente
na sua
substituição
pontuale, consequentemente
na realização
dosserviçose tarefasa caroo
do pessoal
ausente;
h) utilizarvestuárioespecífico
e adaptadoàs suasfunçõese que o identifique
coma câmaraMunicipalde
Vianado Alentejo
e coma Instalação
em causa:
i) Serassíduo
e pontual;
i) Estarpresenteem todasas reuniÕes
paraquefor soricítado.

Artigoí60
Deveresespecíficosdo pessoalde serviço
1. ÁNENDAGESTÃO
são atribuiçõesdo responsávelpela gestão das
instalaçÕesdesportivas,
nomeadamente:
a) Propor e implementaros projetosde caráter administrativo-financeiro
adequadoao funcionamento
das instalações
desportivas
e à prossecução
dos seus
objetivosgerais,da sua missãoe da sua visão,bem como
coordenara atividade
administrativâ
e finânieirâdá estruturâ
de suportetogiitico;
b) conceber
e organizar
os programas
quese adaptem
à procura
existenre,
promover
c)
e dívulgar
as atividades
desenvolvidas;
d) sarvaguardar
a funçãosociarda instaração
e a suadinamização;
e) Geriros espaços,procurando
a sua rentabilízaçâo
e estabelecer
os horários
de trabalho
e de utilização
dasinstalações;
13
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f) Assegurara gestãodos recursoshumanosbem como os procedimentos
necessários
relativos
ao aprovisionamento
e gestãode stocks;
g) Supervisionar
as questÕes
administrativas;
h) vigiara quaridade
dosserviços,
a produtividade
e a segurança;
i) Planificare controlaras tarefas de manutenção,secretaria,
vestiários,
limpezae segurança;
i) Vigiara higiene,qualidadeda água e confortotérmicoassimcomo a
manutenção
dasinstalações;
k) Reunirperiodicamente
com o pessoalde serviçonas piscinasMunicipais,
estabelecendo
e incentivando
uma colaboraçãoestreítae uma dinâmicade
funcionamento
que permitaumaeficáciae eficiênciano funcionamento
das piscinase
nos serviçosnela prestados,incentivando
o cumprimento
de todos os deveresdo
pessoaÍde
serviço;
l) Atuarizare tornarpúbricosos registosque forem exigidospor
rei, peros
regqlqmentos
e instruçõesda Dir:eçãoGeral da saúde e .demais entidades
competentes;
m) Promovera elaboração
dos mapasde registode frequência
de utilização
dasváriasinstalações
piscinas
e serviçosprestados
nas
Municipais;
n) Manter actualizadoo inventáriode material existentenas piscinas
Municipais;
o) Atendera reclamações;
p) Estabelecer
o eloentreas instalaçÕes
desportivas
e o presidente
da Câmara
Municipalde Viana do Alentejo,atravésda Divisáode Desenvotvimento
Sociale
Humano:
q) Garantirque a gestãodas PiscinasMunícipais
sejafeitade acordocom os
princÍpios
orientadores
do presenteregulamento
e com os procedimentos
própríosda
Gestãoda Qualidade
e da Excelência.

2

PESSOALDE SERVTçO

São atribuições do pessoal em serviço, de acordo com
a divisão de tarefas
superiormente
fixadas,nomeadamente:
a) Procederà aberturae encerramentodas instalações,
dentro do horário
estabelecido,procedendoao registo diário das utilizaçõesdas
instalaçÕese serviços, em
documentoapropriado;
b) Fazercumpriros horáriosde utilizaçãodefinidos,não permitindo
a entrada
nos recintosa qualquerpessoasem o equipamento
apropriado;

1.4

c) lmpedira utilização
das instalações
por utentesque sejamportadores
de
doençacontagiosa,
doençade peleou lesÕesnotórias.
Em casode dúvída,o utentedeverá
apresentar
um atestadomédico;
d) Proceder
à montagem,
desmontagem,
distribuigão
e guardado materiale
dos equipamentos
existentes
nas instalaçÕes,
zelandopela boa conservação
dos mesmos,
bemcomopelahigienedasinstalações;
e) Registaros objetosencontrados
nas instalações,
em livropróprio,e cumprir
procedimentos
os
legais;
f) Participar
ao superiorhierárquico
todasas ocorrências
anómalasdetetadas;
g) Controlar
as entradas
dosutentes;
h) Determinara suspensãode entradas,quandose verifique
excessode
lotaçãoparacadaespaçoou atividade,
ou quandoocorramotivode forçamaior;
i) Arrecadaras receitasde acordocom as instruçÕes
recebidas,conferindo
diariamente
os valoresà suaguarda;
peracondutacívicae de higiene
i) E:ercervigirância
dosutentes;
k) Assegurara limpezae conservação
das instalações,
de formaa que estas
se encontremem perfeitascondiçõesde asseioe higiene,devendopara
isso utilizarcom
frequência
e cuidadoos produtos,
artigosde desinfeção
e de lavagemapropriados;
l) Zelarpelocumprimento
dasnormasreferentes
à não-violêncía
no Desporto;
m) Colaborarpor formaa que a gestãodas PiscinasMunicipais
sejafeitade
acordocom os princípiosorientadores
do presenteregulamento
e com os procedimentos
própriosda Gestãoda eualidadee da Excelência.
..

3.AREA
DEEDUCAÇÃO
e erusrruo
são da responsabilidade
dos profissíonais
de educaçãoe ensinoas seguÍntes
atribuições:
a) MÍnistrar
as aulase as atividades
paraqueforemsolicitados;
b) Ser assíduoe, guandofaltar,informarantecipadamente
e assegurara sua
substituição;
c) Preparar
o materialparaa auÍaantesdo seu início,repondo-o
no seu luoar
quandojá nãofor necessário,
preservando-o
aquando
da suautirização;
d) Prepararo espaçoonde decorrea sua aula, colocando pistas
as
ou
separadores
sempreque for de conveniência
paraa aula,podendopedirauxílioa
outrosfuncionários
semprequeacharnecessário;
e) Fazero registo
diáriodaspresenças
dosalunosàs aulasou às atividades;
f) Assegurar
o bom funcionamento
da aula,bem comoo cumprimento
dos
programas
definidos
paracadanívelde aprendizagem;
L5
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g) Desenvolver
as suas atividades,respeitando
e aplicandosempreos
princípiospedagogico-didáticos
e estratégicos,
por formaa atingirnão só os objetivos
específicos
comotambémos objetivosgeraisa nívelmotor,afetivo,
sociale cognitivo;
h) Elaborar
os planosdasaulase dasatividades
desenvolvidas
assimcomoas
análises
do trabalho
desenvolvido;
i) Realizaras informações
periódicasgue forem definidassobreo nível
de
aprendizagem
e de evolução
dosseusalunos,guernosparâmetros
técnicos,
quernos
parâmetros
da assiduidade,
pontuaridade,
dosvarores
e dasatitudes:
j) Assegurarum corretocomportamento
dos alunos,guer a níveldisciplinar,
quer a nível de segurançae de higiene,tanto
no recintodas piscinase zonas
circundantes
comotambémnosbalneários:
k) Nãoabandonar
os alunosduranteas aulas,a nãoser por motivosde força
maior,em caso de ausência
justificada
deveráincumbiralguémda vigilância
dos
mesmos;
l) Assegurar
e manterem dia o seudossierde trabalhoondedeverão
existiros
dados importantes
relativosà sua atividadepedagogica
e importantes
para o bom
funcionamento
da escolade natação;
m) Estarpresente,
de formaativaem todasas reuniõesparaquefor solicitado:

4. ÁREADA MANUTENÇÃO
E OPERAÇÃO
DASMAQUINAS
E SISTEMAS
são da responsabilidade
dos intervenientes
na área da manutenção
e operaçãode
máquinas
e sistemas,
nomeadamente,
as seguintes
tarefas:
a) Responsabilizar-se
pelos dispositivos
de abastecimento
e desinfeçãoda
água,incluindo
a canalização
e acessórios:
b) Tomar providências
para que as instarações
a seu cargofuncionemem
perfeítas
condiçÕes
de segurança
e eficáciae higiene;
c) Preencheros registosdiáriosque lhes forem entreguespero
gestordas
Piscinas
Municipais;
d) controlaro corretoestadode filtrageme de desinfeção
da água,fazendoo
respectivo
registo;
e) Montar,desmontare arrumaro materialnecessário
ao desenrolardas
atividades,

t

f) Aspiraro fundo das piscinase limpara superfície
da água e de todos os
detritossempreque for solicitado;
g) Colaborarna limpezados recintos,
h) Zelarpelo bom funcionamento
e manutençãodo sistemade aquecimentoda
água e ambientee de iluminação
e outros;
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i) Procederperiodicamente
ao controlodas ínstalações
de tratamento,
aquecimento,
desinfeção
e limpeza,vigíandoa aplicação
dos artigose produtosde
desinfeção
e lavagem,
comespeciaratenção
parao tratamento
da águadostanques;
j) Participar
de imediato
quaisquer
anomalias
ou falhasquese verifiquem
nos
sistemas
de tratamento,
aquecimento,
desinfeção
e rimpeza
e quepossamprejudicar
o
normalfuncionamento
daspiscinas
Municipais;
k) Providenciar
paraque,em tempooportuno,se façao reabastecimento
dos
produtosindispensáveis
ao funcionamento
dossistemasreferidos
no númeroanterior:

5. AREADAVIGILÂNCIA
E SEGURANCA
são atribuiçÕes
dosintervenientes
naáreada vigilância
e segurança,
nomeadamente:
a) cump-rire fazercumpriras normasde higìenee segurança,
zerandopera
segurança
dosutentesdas instalações,
prestando
socorroa pessoasem dificuldade
ou
em riscode se afogarem;
b) Providenciar,
quando necessário,no sentido de serem prestados
os
primeirossocorrosaos utentes,promovendo
o seu transporteparao estabelecimento
hospitalar,
quandoa gravidade
do casoassimo exija;
c) chamar educadamente
a atençãodos utentespara o dispostoneste
regulamento,
mantendo
sempreumarelaçãocordiale de respeito:

CAPÍTULOIV
AÉigo t70
Criação de escolas e novas atividades
1' A câmara Municipalde Viana do Alentejopoderácriar
uma

Escolade Nataçãoou
outras,relacionadascom atividadesdesportivasa desenvolver
piscinas
nas
Municipaiscom
orientaçãopor professoresdevidamentehabilitados.
2' A organizaçâoe funcionamentodas Escolas promovidas
pela autarquia,ficarão
sujeitosa disposiçÕes
e normasprópriasa definirem reguramentopróprio.
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AÉigo1go
Materiale Equipamentos
1' o materialfixo e mÓvelexistentenas instalaçôes
é propriedade
municipat,
salvo
registo em contrárioe consta do respetivo
inventário,devendoeste manter-sesempre
atualizado.
2' o materialque constado inventárioparaser
utilizadopelostécnicose/ou utentes
deveráser requisitado
e entregue
apósa sua utilização.
eualquerestragoproveniente
da má
utilização
do materialserá
da inteíraresponsabilidade
de quemo requisitou.
Artigoí90
Protocoloscom outrasentidades
1' caso a caso, poderáa cãmara Municipal
de viana do Alentejoestabelecer
protocolos
co-moukasentidades
2' os protocolosterão sempre como objetivoprimordial
o desenvolvimento
de
atividadesque promovame desenvolvama prática
de atividadesaquáticas,ou outras
atividades
de interesseparao desenvolvimento
desportivo
do conceÍhode viana do Alentejo,
que.se coadunem
comas instarações
objetodo presentereguramento.
3' Os encargosa aplicarnestescasos,assimcomo
as condiçõesde utilizaçãoe de
exploraçãodeverãoresultarda aplicaçãode acordos
e protocolosestabelecidos
entre a
câmaraMunicipar
de vianadoArentejo
e as entidades
em causa.
Artigo 20o
Redede InstalaçõesDesportivasMunicipais
T

A administração,
gestãoe dinamízação
das instalações
desportivas
municipais
deverá
ser feitapor formaa crìaruma redede instalações
desportivas
municipais,
numaperspectiva
de otimização
e complementaridade
e aproximação
as necessidades
de desenvolvimento
desportivo
do Concelho
de Vianado Alenteio.

r

I

Artigo 21o
Ética Desportiva

i
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o comportamentodos praticantes,do pessoal
de serviço e dos espectadoresdas
váriasmodalidadesdesportivase atividadesdesenvorvidas
deverá,em qualquercaso, paurarse por princípÌosde respeitomútuo,sã camaradagem,
desportivismo,
boa educação,princípios
de éticadesportívae respeitoperasregrasde cada
modaridade.
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CAPÍTULO
V

_ DtspostçÕes
ceRels_
Artigo22o
' Aceitação
do Regulamento
1' A utilização
dasPiscinas
Municipais
cobertae Descoberta
do concelhode Vianado
Alentejo,
pressupÕe
o conhecimento
e aceitação
do presente
regulamento.
2' o presente
regulamento,
assimcomoextratos
comas principais
regrasde utilização,
deverese direitos
dosutilizadores,
serâoafixados
emlocaisbemvisíveis
nasinstalações.
Artigo 23o
Dúvidas
A resoluçãode dúvidasdo presenteregulamento,
competeà câmara Municipalde
Vianado Alentejo.

Artigo 24o
Entradaem vigor

O presenteregulamento
entraem vÍgorapós
exigidos.

aprovaçãoe publicitaçãonos termos legalmente

- Câmara
Aprovações:
Municipal
IZ/Og/ZOtz
- Assembfeia
Municipal27/Og/ZALI

Pubficitadoem Editalde 2B/gglZOtZ
Entradaem vigorem LS/1O1ZOL2
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