
 
 

Projeto de regulamento municipal de acesso, utilização, funcionamento e cedência das Piscinas 
Municipais Descobertas de São Brás de Alportel 

 

Os tempos livres, o desporto e a saúde constituem nos termos do disposto no artigo 23.º do 

Regime Jurídico das autarquias Locais, atribuições dos municípios, sendo que uma das formas 

de proporcionar ou executar essas atribuições é através da disponibilização de boas 

infraestruturas que incentivem os munícipes à prática de desporto e ocupação dos seus tempos 

livres melhorando assim a sua qualidade de vida.  

O presente regulamento visa contribuir para uma harmoniosa e correta utilização das 

infraestruturas municipais nomeadamente as piscinas descobertas, através da implementação de 

um conjunto de disposições normativas de aplicação geral a todos os utentes. 

Conclui-se, numa ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas e adotadas, que as 

regras regulamentares são equilibradas e não oneram significativamente ou de forma 

desproporcionada utilizadores das piscinas descobertas de São Brás de Alportel.  

O início do procedimento foi autorizado por deliberação do órgão executivo de 12/04/2018 e 

publicitado no sítio institucional do Município, nos termos do artigo 98.º do código do 

procedimento administrativo.  

O presente regulamento foi sujeito a consulta pública nos termos do disposto no artigo 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente regulamento estabelece o regime de acesso, utilização, funcionamento e cedência 

das piscinas descobertas do Município de São Brás de Alportel. 

2 - As piscinas municipais descobertas integram-se no conjunto de instalações desportivas do 

Município e são compostas por:  

a) Piscina ao ar livre, com um tanque principal com 318m2, e um tanque secundário com 93m2 

para uso infantil;  

b) Balneários; 

c) Bar de apoio;  

d) Zona de lazer.  



 
Artigo 2.º 

Propriedade e Gestão 

1 - As Piscinas são propriedade do Município de São Brás de Alportel. 

2 - A Câmara Municipal de São Brás de Alportel é responsável pela gestão, administração e 

manutenção das piscinas descobertas, salvo nos casos de concessão previstos no presente 

regulamento.  

Artigo 3.º 

Administração ordinária e gestão técnica das instalações das piscinas 

1 - É nomeado por despacho do Presidente da Câmara Municipal o trabalhador responsável pela 

administração ordinária e gestão técnica das instalações das piscinas. 

2 - O despacho referido no número anterior descreverá as competências do responsável e será 

publicitado no portal do município.  

3 - Para além das competências que constem do despacho referido no número um, compete 

ainda ao responsável nomeado:  

a) Propor e implementar as alterações de horários de funcionamento devidamente 

fundamentadas e publicitadas; 

b) Dar conhecimento ao superior hierárquico quando tenha conhecimento da prática de 

infrações ou crimes;  

c) Ordenar a proibição da entrada de pessoas quando a lotação máxima tenha sido atingida ou as 

condições de utilização assim o determinem; 

d) Garantir que as instalações estão em plenas condições para receção dos seus utilizadores;  

e) Expulsar os utilizadores, quando as normas do regulamento não estejam a ser cumpridas ou o 

seu comportamento não se coaduna com os bons costumes;  

f) Elaboração de relatório anual sobre a utilização e funcionamento das piscinas no qual proporá 

medidas de melhoramento.  

CAPÍTULO II 

Acesso, funcionamento e utilização  

Secção I 

Condições de acesso 

Artigo 4.º 

Acesso  

1 – O acesso às piscinas é permitido a qualquer cidadão, ficando, todavia, condicionado às 

seguintes condições: 



 
a) Pagamento das respetivas taxas; 

b) Cumprimento do presente regulamento, das normas básicas de higiene e educação e bons 

costumes; 

c) Os utentes menores de 10 anos de idade só podem frequentar as piscinas devidamente 

acompanhados por maior de idade; 

d) Os utentes dos 10 aos 16 anos de idade só podem frequentar as piscinas acompanhados por 

maior de idade ou mediante a apresentação de uma declaração de autorização dos seus 

encarregados de educação.   

2 – O acesso é proibido quando tenha sido atingida a lotação diária de 1000 utentes. 

 

Artigo 5.º 

Acesso a pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida  

É permitido o acesso livre e isento de taxas, a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade 

superior a 80%, devidamente comprovada através de declaração ou por facto notório observado 

pelo responsável técnico pelas piscinas municipais.  

 

Artigo 6.º 

Cartão de utente  

1 - O cartão de utente é pessoal e intransmissível e permite o acesso a todas as instalações 

desportivas municipais.  

2 - A utilização de um cartão pertencente a terceiros terá como consequência a expulsão das 

instalações e a apreensão respetivo cartão, nos termos do disposto no artigo 12.º 

3 - A renovação anual do seguro e a obtenção de uma segunda via do cartão de utente implicam 

o pagamento de uma taxa, nos termos estabelecidos na tabela de taxas e licenças do Município. 

4 - Para efetuar a inscrição para obtenção do cartão de utente, os interessados deverão: 

a) Preencher o formulário disponível, com indicação do número de cartão de cidadão e 

identificação fiscal; 

b) Preencher e assinar termo de responsabilidade; 

c) Apresentar a declaração de autorização emitida pelos encarregados de educação. 

5 - O pagamento da taxa é devido no ato de inscrição e inclui seguro de acidentes pessoais, 

despesas administrativas, a aquisição do respetivo cartão de utente. 

6 - O acesso às piscinas poderá também ser realizado através da aquisição de ingressos, válidos 

por meios-dias ou dias inteiros. 



 
Secção II 

Funcionamento e utilização  

Artigo 7.º 

Período e horário de funcionamento 

1 - As piscinas funcionam durante o período de 15 de junho a 15 de setembro, sem prejuízo de 

alteração devidamente fundamentada e comunicada com antecedência mínima de 3 dias. 

2 - As Piscinas devem observar o seguinte horário de funcionamento: 

a) Segunda – das 14h às 19h; 

b) Terça a Domingo – das 10h às 19h.  

3 - O horário fixado poderá ser alterado por despacho do Presidente da Câmara Municipal ou 

por Vereador com competência delegada, sempre que as circunstâncias o justifiquem, devendo 

ser dado conhecimento aos utentes. 

4 - Fora destes horários, poderão ainda ser utilizadas quando se trate da realização de eventos ou 

outras atividades, previamente autorizados pela Presidente da Câmara Municipal ou por 

Vereador com competência delegada. 

5 -Trinta minutos antes da hora fixada para o encerramento das Piscinas Municipais, os utentes 

serão avisados no sentido de se prepararem para abandonar as instalações na hora de 

encerramento. 

 

Artigo 8.º 

Tipos de utilização e interdição  

1 - No âmbito do presente regulamento, existem os seguintes tipos de utilização das Piscinas: 

a) Utilização livre: para o público em geral; 

b) Utilização Associativa ou Escolar: Associações e estabelecimentos oficiais ou particulares de 

ensino; 

c) Outras utilizações excecionais e temporárias devidamente autorizadas pelo responsável 

técnico pelas instalações.  

2 - Em regime de utilização livre, por cada acesso, o utente pode optar pelo período de meio-dia, 

a partir das 14h, ou o dia inteiro. 

3 - A utilização escolar ou associativa é feita mediante a celebração de protocolos nos termos do 

artigo 10.º do presente regulamento. 

 

 



 
Artigo 9.º 

Utilização condicionada e interdita 

1 - Não será permitida a entrada nas Piscinas Municipais, e o uso das respetivas instalações, aos 

indivíduos que não ofereçam garantias da necessária higiene pessoal, que apresentem indícios 

de embriaguez, ou estejam sob aparente efeito de substâncias psicoativas, e que possam 

provocar ou provoquem distúrbios ou pratiquem atos de violência ou contrários aos bons 

costumes.  

2 - O uso das Piscinas Municipais é interdito aos utentes que apresentem sinais evidentes de 

doenças infecto-contagiosas, tais como doenças de pele, olhos e nariz ou ouvidos e apresentem 

feridas abertas ou expostas.  

3 - Caso o utente discorde com a interdição referida no número anterior, pode, por sua iniciativa 

ou a solicitação do responsável das instalações, apresentar atestado médico que comprove a 

inexistência da doença que deu origem à inibição.  

4 – Não é permitida a entrada:   

a) Quando os pagamentos de taxas não estiverem em dia; 

b) A lotação do espaço estiver esgotada; 

c) A criança com idade inferior a 10 anos, quando não acompanhada pelo encarregado de 

educação ou adulto responsável;  

d) A criança com idade compreendida entre os 10 e 16 anos, quando não acompanhadas pelo 

encarregados de educação ou adulto responsável e sem autorização escrita dos mesmos. 

5 – A autorização referida no número anterior deve ser comprovada através da amostragem do 

cartão de cidadão do encarregado de educação. 

 

CAPÍTULO III 

 Cedência das Instalações 

 

Artigo 10.º 

Formas de cedência  

 

1 - As cedências das piscinas municipais descobertas podem ser autorizadas para utilização 

regular ou pontual.  

2- A cedência regular é efetuada mediante a celebração de protocolo, e a cedência pontual 

mediante requerimento ou formulário online.  



 
3- Os pedidos de cedência deverão ser formalizados através do preenchimento do formulário 

online ou requerimento, disponíveis para o efeito, com a antecedência mínima de 15 dias úteis, 

relativamente ao início da data de utilização pretendida; 

4 - Os pedidos de cedência pontual são apreciados, no prazo de 10 dias, pelo responsável pela 

direção técnica e deferidos pela Divisão de Ação Social, Cultura, Educação e Apoio ao 

Desenvolvimento (DASCEAD).  

5- Os pedidos de cedência regular são analisados, no prazo de 10 dias, pelo responsável pela 

direção técnica e submetidos à Divisão Administrativa para a celebração de protocolo.  

6 - Os pedidos são classificados de acordo com as seguintes prioridades: 

a) Estabelecimentos de ensino do concelho; jardim-de-infância, pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico; 

b) Estabelecimentos de ensino do concelho, do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário; 

c) Associações e coletividades sem fins lucrativos sediadas no concelho; 

d) Outras entidades sediadas no concelho; 

e) Entidades ou estabelecimentos de ensino sediadas fora do concelho. 

7 - A resposta ao pedido de cedência de instalações, deve, quando este merecer deferimento, 

definir as condições de utilização, nomeadamente, o horário e período de utilização, o número 

mínimo e máximo de utentes, o enquadramento técnico e o quantitativo das taxas.  

8 - Os pedidos de cedência formulados fora dos prazos estabelecidos não serão considerados, 

sem prejuízo do cumprimento do Código do Procedimento Administrativo. 

9 - O Bar de apoio às piscinas municipais descobertas pode ser concessionado, nos termos do 

disposto no Código da Contratação Pública, e demais normas legais e regulamentares 

aplicáveis.  

CAPÍTULO IV 

Deveres, proibições e responsabilidade  

Secção I 

Deveres e Interdições 

Artigo 11.º 

Deveres dos Utentes 

1 - Constituem deveres dos utentes: 

a) Ter um comportamento correto e urbano, para com os utentes e o pessoal de serviço nas 

Piscinas; 



 
b) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo pessoal de serviço nas 

Piscinas; 

c) Comunicar imediatamente ao pessoal de serviço qualquer falta ou irregularidade que encontre 

nas instalações; 

d) Utilizar as instalações sanitárias dos balneários que lhes são reservadas, deixando-as em 

perfeito estado de asseio, após cada utilização; 

e) Tomar duche antes da entrada na zona de banho; 

f) Utilizar os chuveiros e lava-pés antes da entrada na água; 

g) Não utilizar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos que sujem a água; 

h) Colocar fraldas próprias para banho nas crianças até aos três anos  

 

Artigo 12.º 

Interdições 

1 - Nas instalações das Piscinas é expressamente interdito: 

a) A entrada de animais, exceto cães-guia que acompanhem invisuais; 

b) A entrada de pessoas calçadas na zona vedada e exclusivamente destinada a banhistas, 

salvaguardando-se o uso de calçado próprio ou proteção para o pessoal em serviço e outro 

pessoal, a título excecional; 

c) A utilização de objetos de adorno ou cortantes; 

d) Fumar e comer ou tomar bebidas, fora da zona concessionada; 

e) O acesso e permanência de pessoas estranhas ao serviço nas áreas técnicas reservadas aos 

mesmos; 

f) O acesso a utentes com feridas cutâneas mesmo que protegidas com pensos, ligaduras ou 

adesivos. 

g) A permanência nas escadas de entrada/saída das piscinas; 

h) Saltar para a água, correr na zona de cais ou apresentar comportamentos que coloquem em 

risco a integridade física dos outros utentes; 

i) Projetar propositadamente água para o exterior das piscinas; 

j) Utilizar boiás, colchões, barbatanas, bolas e pranchas, sem autorização expressa do 

responsável pelas instalações; 

k) Urinar na água das piscinas; 

l) Cuspir ou assoar-se para a água das piscinas ou pavimentos; 

m) Praticar jogos não organizados ou monitorizados; 



 
n) Desrespeitar as determinações dos funcionários ou nadadores salvadores de serviço nas 

piscinas; 

o) Mudar e depositar roupa ou calçado fora das áreas destinadas a esse efeito (balneários); 

p) Utilizar calções ou fatos de banho que debotem na água ou não estejam devidamente limpos; 

q) A captação de imagens, sem autorização do responsável pelas piscinas. 

r) Usar linguagem obscena ou ofensiva para com os trabalhadores presentes ou outros utentes; 

s) Utilizar sombrinhas, arcas frigoríficas, lancheiras, cadeiras ou outros objetos semelhantes. 

2 - A entrada nas Piscinas poderá ser proibida aos utentes que não se apresentem em boas 

condições de higiene, ou apresentem alterações de comportamento indiciadoras de estarem sob 

o efeito de álcool ou estupefacientes, que possam vir a provocar ou provoquem distúrbios e 

afetem o normal funcionamento das piscinas. 

3 - A entrada nas Piscinas poderá ser igualmente vedada aos utentes que aparentem ser 

portadores de doença contagiosa de pele de que possam advir riscos para a saúde pública, 

devendo nesta situação ser exigida a apresentação de documento médico. 

4 - A expulsão dos utentes fica a cargo dos funcionários das piscinas, os quais devem informar 

por escrito o responsável técnico da mesma o qual reportará por escrito ao Presidente da Câmara 

ou ao Vereador com competência delegada.  

5 - No ato de expulsão se o utente se opuser deverão ser chamadas as autoridades policiais as 

quais escoltarão o utente para fora das instalações.  

6 - A violação reiterada dos deveres dos utentes pode resultar numa interdição da utilização das 

piscinas até dois anos.  

Secção II 

Responsabilidade 

Artigo 13.º 

Responsabilidade pela utilização das instalações 

1 - As entidades ou utentes são integralmente responsáveis pelas atividades e comportamentos 

desenvolvidos e pelos danos que causarem durante o período de utilização. 

2 - Os danos causados implicarão, sempre que possível, a reposição dos bens danificados no seu 

estado inicial, ou nessa impossibilidade, no pagamento dos prejuízos causados, sendo a 

avaliação feita conforme inventário ou estimativa feita pela Câmara Municipal. 

 

 

 



 
 

Artigo 14.º 

Responsabilidades por bens 

 

A Câmara Municipal não se responsabiliza por qualquer objeto ou valor perdido no interior das 

suas instalações, salvo se achado e entregue ao funcionário em serviço.  

 

CAPÍTULO V 

 

Disposições Finais  

 
Artigo 15.º 

Aceitação do Regulamento 

1 - A utilização das instalações das Piscinas Municipais descobertas pressupõem o 

conhecimento e aceitação do presente Regulamento. 

2 - O presente Regulamento será disponibilizado para consulta nas instalações das Piscinas 

Municipais Descobertas. 

Artigo 16º 

Taxas 

Toda a matéria relativa às taxas de ingresso e suas isenções no presente regulamento, encontra-

se prevista na Tabela Geral de Taxas e Licenças, em vigor neste município.  

 

Artigo 17.º 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões que surjam na aplicação ou interpretação do presente 

regulamento serão resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal. 

 

Artigo 18.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas quaisquer disposições, 

posturas ou regulamentos municipais sobre a presente matéria. 

 

Artigo 19.º 

Legislação habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo da seguinte legislação: 



 
a) Artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa; 

b) Alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º e na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

d) A Lei n.º 53-E/2006, 29 de dezembro na redação atual; 

e) A Diretiva CNQ 23/93. 

 

Artigo 20.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.  


