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Nota Justificativa 

 

1 – Designação: Regulamento Interno de Funcionamento do Programa de Férias “Super Fixe”. 

2 – Motivação: O artigo 13º, Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, determina que as 

entidades organizadoras devem elaborar um regulamento interno de funcionamento que defina 

claramente os direitos, deveres e regras a observar por todos os elementos que integram o 

campo de férias e suas atividades.  

3 – Objetivos: Pretende-se com a presente proposta, regulamentar esta matéria e dotar o 

Município de Silves de um instrumento técnico-jurídico que determine as regras de 

funcionamento do programa de Férias “Super Fixe”.  

 

Preâmbulo 

 

A promoção e generalização da prática desportiva, junto da população jovem é um fator 

essencial de melhoria da qualidade de vida e de formação pessoal, social e desportiva. 

O acesso dos jovens à prática física e desportiva constitui um importante fator de 

desenvolvimento desportivo e social. 

A existência de diferentes modelos de prática desportiva pode constituir um elemento de 

motivação e promoção da atividade física e desportiva, assente nos seguintes conceitos: 

a) Respeito e promoção de uma prática desportiva e educativa saudável; 

b) Variedade e pluridisciplinaridade; 

c) Abrangência cultural e ecológica; 

d) Promoção do desenvolvimento pessoal e interpessoal. 

 
Neste âmbito, o Município de Silves cria o Programa de Férias “Super Fixe”, que pretende 

conceber uma proposta de atividades num contexto diferente do habitual proporcionando um 

convívio saudável. 

 
Para que as atividades do Programa de Férias se processem de forma correta e racional, é 

necessário estabelecer um conjunto de normas e princípios a que deve obedecer a sua 

organização. 
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CAPÍTULO I 

- PRINCÍPIOS GERAIS DE ORIENTAÇÃO – 

 

Artigo 1.º 

Missão 

Pretendemos constituir uma oportunidade para que os jovens residentes no concelho de Silves 

experimentem um conjunto de modalidades desportivas e atividades de âmbito sócio-cultural, 

sensibilizando-os para a continuidade da sua prática e para a transmissão de valores 

coincidentes com uma forma de vida saudável. 

 

CAPÍTULO II 

- ORGANIZAÇÃO – 

 

Artigo 2.º 

Entidade Promotora 

O Programa de Férias “Super Fixe” tem como entidade promotora e organizadora o Município de 

Silves, através da sua Divisão de Desporto e Juventude, havendo a possibilidade de serem 

contratados serviços para dinamizar uma parte ou a totalidade das atividades a desenvolver 

junto de associações do concelho ou de prestadores de serviços. 

 

Artigo 3.º 

Tipo de Campos de Férias 

O Município de Silves organiza campos de férias abertos, não residenciais ou residenciais em 

que a sua realização possa implicar ou não alojamento fora da residência habitual dos 

participantes. 

 

Artigo 4.º 

Objetivos 

Os objetivos gerais que o programa Férias “Super Fixe” se propõe atingir são centrados nas 

áreas da atividade física e desportiva, educação e socialização dos jovens. De um modo geral: 

a) Estimular a prática de atividades desportivas, recreativas e lúdicas; 

b) Promover o contacto com a natureza, preservando o meio ambiente; 
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c) Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos participantes na vertente da sua auto-

estima, capacidade de iniciativa, sentido de responsabilidade e criatividade; 

d) Fomentar a integração de todos os participantes através do seu envolvimento nas 

atividades desportivas, culturais e lúdicas. 

 

Artigo 5.º 

Destinatários 

O programa Férias “Super Fixe” destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 

18 anos, podendo este intervalo etário ser reduzido por motivos de ordem técnica. 

 

Artigo 6.º 

Inscrições 

1 – O período de inscrições decorre no mês que antecede o início das Férias “Super Fixe” e 

decorrerá até estarem preenchidas todas as vagas, ou até uma data limite a ser definida pela 

entidade promotora. 

 

2 – Para a realização da inscrição, cada jovem terá que entregar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição do programa das Férias “Super Fixe” devidamente preenchida, onde 

se inclui a autorização do Encarregado de Educação; 

b) Fotocópia do documento de identificação e do cartão de utente; 

 

3 – A ficha de inscrição será disponibilizada nas Piscinas Municipais de Silves, nas Juntas de 

Freguesia do concelho de Silves e noutros locais que vierem a ser determinados pela entidade 

organizadora. 

 

4 – A inclusão de novos participantes no decorrer do programa Férias “Super Fixe” fica sujeita à 

aprovação por parte da entidade organizadora/promotora e do coordenador. 

 

5 – A inscrição só será validada depois da entrega da respetiva ficha e da realização do 

pagamento. 

 

6 – As inscrições dos participantes deverão ser efetuadas nos locais que vierem a ser 

determinados pela entidade organizadora, sendo também admitida a possibilidade destas serem 

feitas através da internet. 
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7 – O participante ou o seu representante legal podem desistir da inscrição no programa, 

comunicando essa intenção à organização do mesmo, nas seguintes condições: 

a) No caso de desistência ou não comparência nas atividades, não há lugar a 

qualquer reembolso, exceto nos casos de desistência por motivos de doença 

devidamente comprovada. 

 

8 – O Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) de Silves e a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Silves poderão indicar jovens para integrar o programa de Férias 

“Super Fixe” até um máximo de 5% das vagas que vierem a ser previstas. 

 

9 – Os jovens referidos no número anterior estarão isentos do pagamento da inscrição nos casos 

em que os serviços de Ação Social da autarquia emitam parecer favorável, sendo o mesmo 

baseado na análise do rendimento per capita dos respetivos agregados familiares. 

 

10 – O Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) de Silves e a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Silves poderá ainda referenciar alguns jovens como pagantes que, 

poderão ter prioridade em relação a outras inscrições. 

 

11 – O número de vagas a disponibilizar em cada semana do programa de Férias “Super Fixe”, 

assim como o valor da inscrição, são determinados pelo Município de Silves. 

 

Artigo 7.º 

Material necessário 

Antes do início do período de inscrições a entidade organizadora informará os participantes do 

material, equipamento e vestuário necessários para as atividades previstas no programa.  

 

Artigo 8.º 

Locais das Atividades 

As atividades previstas no programa de atividades serão desenvolvidas: 

a) Pavilhões das Escolas E.B. 2,3 do concelho de Silves  

b) Piscinas Municipais do Silves 

c) Escolas do concelho de Silves 
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d) Outros locais que vierem a ser definidos pela entidade organizadora em função da 

especificidade das atividades previstas no programa. 

 

Artigo 9.º 

Períodos de Realização e Horários de Funcionamento 

1 – O programa de Férias “Super Fixe” decorrerá nas interrupções letivas. 

a) A entidade organizadora poderá determinar não promover a realização do 

referido programa durante a totalidade das interrupções letivas ou numa parte 

destas. 

2 – O programa de Férias “Super Fixe” funcionará, de segunda a sexta-feira, no período horário 

compreendido entre as 9h00 e as 17h00, podendo este período ser alargado caso a entidade 

organizadora assim o determine. 

 

Artigo 10.º 

Registo audiovisual 

A entidade organizadora do programa Férias “Super Fixe” pode elaborar um suporte audiovisual 

de registo das atividades, sendo esse colocado à disposição dos Encarregados de Educação 

após o término do programa. 

 

Artigo 11.º 

Extravios 

A organização não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos participantes, pelo que 

se sugere aos mesmos que não se façam acompanhar de bens de elevado valor e que 

identifiquem os seus pertences, cumprindo as regras estabelecidas no programa de Férias 

“Super Fixe”. 

 

Artigo 12.º 

Alimentação 

1 – A entidade organizadora é responsável por fornecer aos participantes a refeição do almoço, 

podendo esta não ser fornecida sempre que as atividades previstas não o permitirem. Nestes 

casos, os participantes serão previamente informados, cabendo a estes a responsabilidade de 

se munirem desta refeição. 
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2 – É recomendado que todos os participantes se façam acompanhar de uma refeição ligeira 

(lanche) para o período da manhã e para o período da tarde, salvo qualquer indicação em 

contrário por parte da entidade organizadora. 

 

Artigo 13.º 

Transportes 

Caberá à entidade organizadora assegurar o transporte dos participantes para os locais onde 

decorrem as atividades propostas no programa. 

 

Artigo 14.º 

Regras de conduta 

1 – É expressamente proibido fumar e ingerir bebidas alcoólicas; 

2 – É obrigatório o uso do equipamento apropriado para cada instalação desportiva e/ou 

atividade; 

3 – Os participantes deverão respeitar todas as indicações e ordens dadas pelos técnicos e 

monitores do programa de Férias “Super Fixe” de acordo com os seus direitos e deveres. 

 

CAPÍTULO III 

DEVERES E DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

 

Artigo 15.º 

Direitos dos Participantes 

Os participantes no Programa de Férias “Super Fixe” têm direito a: 

a) Serem acompanhados pelos técnicos/monitores em todas as atividades desenvolvidas; 

b) Conhecerem as normas e regulamento de funcionamento do programa; 

c) Terem condições favoráveis à realização das atividades; 

d) Serem informados do plano de atividades do programa no ato da inscrição; 

e) Serem informados acerca de como poderão contactar o coordenador do programa; 

f) Solicitarem à entidade organizadora todas as informações que forem consideradas 

necessárias para a participação nas atividades desenvolvidas; 

g) Serem acompanhados e dirigidos nas atividades por técnicos com formação adequada; 

h) Ter alimentação, de acordo com o estabelecido no programa de atividades; 

i) Poderem ser portadores de telemóveis, e utilizá-los nos locais e horários apropriados de 

acordo com as orientações do coordenador, técnicos e/ou monitores; 
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j) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita; 

k) Possuírem um Seguro de Acidentes Pessoais nas condições previstas na legislação em 

vigor. 

 

Artigo 16.º 

Deveres dos Participantes 

Os participantes no Programa de Férias “Super Fixe” têm o dever de: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Cumprir as orientações dadas pelos técnicos/monitores; 

c) Contribuir para a harmonia da convivência e para a plena integração de todos os 

colegas; 

d) Comunicar por escrito, aos técnicos/monitores, sempre que existir qualquer alteração ao 

regime da sua participação (sair mais cedo ou não participar num dos dias, por 

exemplo): 

e) Usar o equipamento recomendado pela entidade organizadora; 

f) Não permanecer nos espaços que não sejam os que lhes estão destinados; 

g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os participantes; 

h) Zelar pela conservação das instalações, sendo responsabilizado pelos danos causados; 

i) Não deter ou utilizar jogos de vídeo ou quaisquer outros de natureza eletrónica; 

j) Evitar ser portadores de objetos de valor ou de avultadas quantias de dinheiro; 

k) Informar aquando da sua inscrição, de qualquer limitação física e/ou funcional, de 

eventuais necessidades alimentares específicas ou cuidados especiais de saúde a ter 

em conta. 

l) Não é permitida a utilização de brincos, pulseiras, relógios, anéis, fios ou outros 

adereços que possam pôr em causa a sua integridade física e dos seus colegas; 

m) Só é permitido ao praticante sair do local das atividades, quer de forma definitiva ou por 

um curto período de tempo, sempre que apresente uma autorização de saída, 

devidamente assinado pelo Encarregado de Educação, onde deverá constar o motivo 

que originou essa mesma saída; 

n) Zelar para que o programa e as suas atividades sejam realizados dentro dos horários 

previstos. 

CAPÍTULO III 

- ENQUADRAMENTO TÉCNICO – 
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A estrutura organizativa do programa de Férias “Super Fixe” será composta por: 

a) Coordenador Geral do Programa; 

b) Técnicos Superiores 

c) Monitores/Animadores 

 

Artigo 17.º 

Deveres do Coordenador  

O coordenador do programa de Férias “Super Fixe”, deve ter idade igual ou superior a 25 anos, 

possuir formação adequada, encontrar-se em boas condições físicas e psíquicas para o 

desempenho das suas funções, cabendo-lhe a superintendência técnica, pedagógica e 

administrativa de todas as atividades de funcionamento do programa, tendo o dever de: 

a) Elaborar o Programa de Atividades e acompanhar a sua boa execução; 

b) Coordenar a ação do corpo técnico e monitores/animadores; 

c) Assegurar a realização do programa no estrito cumprimento do disposto na legislação 

aplicável, bem como do respetivo regulamento interno; 

d) Zelar pela prudente utilização dos equipamentos e pela boa conservação das 

instalações; 

e) Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança. 

 

Artigo 18.º 

Deveres dos técnicos, monitores e animadores 

Os técnicos, monitores e animadores, devem ter idade superior a 18 anos, possuírem formação 

adequada, encontrar-se em boas condições físicas e psíquicas para o desempenho das suas 

funções e têm o dever de: 

a) Coadjuvar o coordenador na organização e dinamização das atividades previstas no 

programa e executar as suas instruções; 

b) Acompanhar os participantes durante as atividades, prestando-lhes todo o apoio e 

auxílio de que necessitam; 

c) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos participantes, das normas de saúde, higiene 

e segurança; 

d) Informar o coordenador do programa de qualquer situação digna de registo. 

 

 

 



Regulamento Interno de Funcionamento do Programa de Férias “Super Fixe” 
 

 Página 9 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

-DISPOSIÇÕES FINAIS- 

 

Artigo 19.º 

Sanções 

1 – O não cumprimento do disposto neste regulamento e a prática de atos contrários às ordens 

legítimas do pessoal de serviço no programa de Férias “Super Fixe”, dará origem à aplicação de 

sanções, conforme a gravidade do caso. 

2 – Os infratores podem ser sancionados com: 

a) Repreensão verbal; 

b) Inibição temporária da realização de determinada(s) atividade(s); 

c) Expulsão do programa. 

3 – A aplicação das sanções acima indicadas é da responsabilidade do coordenador ou, na sua 

ausência, dos monitores em serviço. A sanção disposta na alínea c) só pode ser aplicada pelo 

coordenador do programa.  

 
4 – Das decisões supracitadas há a possibilidade de recurso para a Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 20.º 

Dúvidas e casos omissos 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 21.º 

Entrada em vigor 

Este regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 

 


