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rança Pública, à Inspeção Regional das Atividades Económicas e ao 
Município da Praia da Vitória.

Artigo 11.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação punível com coima:
a) De (euro) 150,00 a (euro) 450,00 para pessoas singulares, e de 

(euro) 450,00 a (euro) 1 500,00 para pessoas coletivas, a falta da afi-
xação do mapa de horário de funcionamento, em violação do disposto 
nos n.os 1, 2 do artigo 9.º;

b) De (euro) 250,00 a (euro) 3 740,00, para pessoas singulares, e de 
(euro) 2 500,00 a (euro) 25 000,00 para pessoas coletivas, o funciona-
mento fora do horário estabelecido.

2 — A instrução dos processos de contraordenação, bem como a 
aplicação das coimas e de sanções acessórias competem ao presidente 
da câmara.

3 — As autoridades de fiscalização mencionadas no artigo anterior 
podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 
encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.

4 — O produto das coimas reverte para a câmara municipal.
5 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do presente artigo, 

entende -se que o estabelecimento se encontrava a laborar fora do horário 
estabelecido, quando se admitir a entrada de novos clientes ou quando 
os clientes permanecerem no interior do estabelecimento, decorridos 
30 minutos para além da hora de encerramento fixada.

Artigo 12.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor deste Regulamento é revogado o Regulamento 
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Pú-
blico e de Prestação de Serviços do Concelho da Praia da Vitória, publi-
citado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março de 2011.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República.

12 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Tibério 
Manuel Faria Dinis.

309938786 

 MUNICÍPIO DE REDONDO

Aviso n.º 13616/2016

Procedimento Concursal, Contratação por tempo Indeterminado, 
para ocupação de um posto de trabalho,

Técnico Superior, área de Economia, Referencia E

Notificação de consulta lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se os candidatos do procedi-
mento concursal, contratação por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho, Técnico Superior, área de Economia, Referencia E, 
conforme Aviso n.º 429/2015, publicado no Diário da República, 2.º Se-
rie, n.º 8, de 13 de janeiro de 2015, que se encontram afixados nos Paços 
do Concelho e na respetiva página eletrónica em www.cm -redondo.pt na 
área de “Procedimentos concursais”, os resultados obtidos nos método 
de seleção Prova Escrita de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e 
Entrevista Profissional de Seleção, bem como o projeto de lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados e exclusões ocorridas, para, 
querendo, se pronunciarem em sede de audiência dos interessados, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso.

Para o efeito, deverá, ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo 
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio 
de 2009 e disponibilizado no sítio do Município de Redondo, em www.
cm.redondo.pt.

20 de outubro de 2016. — O Presidente do Júri, Hugo Miguel Silveira 
Ferreira.

309955325 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 13617/2016

Processo n.º 575/2016/URB — J. C. Ribeiro, S. A., e Município
de Santa Maria da Feira

Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 5 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atualizada, 
torna -se público que esta Câmara Municipal vai proceder à abertura do 
período de discussão pública do pedido de licenciamento de alteração 
ao lote n.º 2 do alvará de loteamento n.º 15/2006/ALV, emitido em 
2006/12/06, que consiste na alteração do lote 2 e anulação dos lotes 3, 
4 e 5, sendo as suas áreas integradas no lote 2 que ficará com a área 
de 11.297 m2, desafetação da área de 3.631,00 m2 do domínio público 
municipal a integrar no domínio privado do município de Santa Maria 
da Feira e anexação da área sobrante não loteada do prédio com a área 
de 5.629,00 m2.

O lote a alterar e os lotes a anular estão descritos na Conservatória do 
Registo Predial, Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob os 
n.os 1987/20061213, 1988/20061213, 1989/20061213 e 1990/20061213 
e encontram -se inscritos na matriz urbana sob os artigos 2848, 2849, 
2850 e 2851, da freguesia de Mozelos, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis, que se 
iniciará oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário 
da República, podendo o (s) interessado (s) consultar todo o processo 
de licenciamento nesta Câmara Municipal, sita no Largo da Repú-
blica, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de expediente 
(9h00 — 17h00). No caso de oposição, o (s) interessado (s), podem 
apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, 
através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.

2016/10/20. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo 
e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.

209955585 

 Aviso n.º 13618/2016

Processo n.º 564/2016/URB — Município de Santa Maria da Feira
Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira:
Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 5 do artigo 7.º do 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atualizada, 
torna -se público que esta Câmara Municipal vai proceder à abertura do 
período de discussão pública do pedido de licenciamento de alteração ao 
loteamento com alvará de loteamento n.º 34/97, emitido em 1997/11/24, 
que consiste, sumariamente em: na desafetação de duas áreas, uma com 
área de 242,50 m2 (instalação de equipamento de utilização coletiva de 
caráter desportivo) e outra com 1.545,00 m2 (instalação de uma ETAR) 
do domínio público municipal para o domínio privado do município.

O prédio a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial, 
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob o n.º 914/19971202 
e encontra -se inscrito na matriz rústica sob os artigos 569 e 570, da 
freguesia de Rio Meão, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis, que se 
iniciará oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário 
da República, podendo o (s) interessado (s) consultar todo o processo 
de licenciamento nesta Câmara Municipal, sita no Largo da Repú-
blica, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de expediente 
(9h00 — 17h00). No caso de oposição, o (s) interessado (s), podem 
apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, 
através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.

2016/10/20. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo 
e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.

209955674 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Regulamento n.º 1009/2016

Regulamento de Funcionamento e Utilização do Complexo
das Piscinas Municipais de Silves

Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal 
de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia Municipal de 
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Silves, no uso da sua competência que lhe é conferida pela alínea g) do 
n.º 1  do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
introduzida pelas respetivas alterações, aprovou na sessão ordinária de 
30 de setembro de 2016, a versão definitiva do regulamento em epígrafe, 
o qual foi submetido a inquérito público no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 121, de 27 de junho de 2016, o qual obteve retificações, pelo que 
passa a ter a seguinte redação:

Preâmbulo
Com a evolução natural da sociedade, a prática de atividades físicas 

e desportivas tem assumido uma preponderância cada vez maior, ao 
contribuir para a educação, formação e socialização do ser humano 
enquanto pessoa, com vista à sua realização plena e integral.

Com efeito, a prática de atividades físicas e desportivas, envolvendo 
a promoção de hábitos e estilos de vida ativos e saudáveis, constitui um 
importante fator de equilíbrio e de bem -estar dos cidadãos, com reflexos 
positivos no desenvolvimento harmonioso da sociedade.

Por outro lado, a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto tanto 
reconhece a todos o direito à atividade física e desportiva, como incumbe 
às autarquias locais a promoção e a generalização da atividade física e 
desportiva, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 
física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.

Neste contexto, ciente da importância que a atividade física e despor-
tiva assume na vida de cada um, o Município de Silves tem procurado 
dotar o concelho de Silves de várias infraestruturas e equipamentos 
desportivos, que possibilitem a todos os munícipes e cidadãos o exercício 
regular e condigno de atividades físicas e desportivas.

Ora, dentre os vários equipamentos municipais existentes no concelho 
de Silves, destaca -se o Complexo das Piscinas Municipais de Silves, que 
tem prestado importantes serviços desportivos à comunidade, nos domí-
nios da natação e da manutenção da condição física, possibilitando tanto 
a realização de atividades recreativas, de lazer e de manutenção, como 
também de atividades de aprendizagem e de competição desportiva.

Contudo, pela relevância que o Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves tem assumido na realização de atividades físicas e desportivas, 
quer seja com caráter lúdico e recreativo, quer seja com caráter forma-
tivo e competitivo, pela experiência acumulada ao longo de vários anos 
pela autarquia na gestão diária desse equipamento público municipal, e 
com o objetivo de melhorar a oferta e qualidade dos serviços prestados 
aos utentes das instalações desportivas, tornou -se necessário avançar 
com a revisão do regulamento de utilização das Piscinas Municipais 
de Silves.

Essa revisão, por implicar uma profunda alteração do referido re-
gulamento, forçada também pelas novas exigências de ordem social e 
legal que com o passar do tempo foram sendo colocadas ao Município 
de Silves, deu lugar à elaboração de um novo regulamento que disci-
pline as regras de utilização, gestão e funcionamento do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves, enquanto espaço público apropriado e 
adequado para a prática de atividades físicas e desportivas pela comu-
nidade em geral.

Sendo que na elaboração de tal instrumento normativo, para além 
de se ter procurado agilizar e otimizar o funcionamento do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves e a sua utilização por todos quantos 
desejam praticar atividades físicas e desportivas, foram tidos em conta 
os vários objetivos sociais, educativos e desportivos que devem orientar 
a gestão das instalações desportivas, designadamente:

Contribuir para a qualidade de vida e bem -estar dos cidadãos;
Diversificar a oferta desportiva no concelho de Silves;
Disponibilizar um leque variado de opções de prática desportiva;
Proporcionar à população escolar uma formação desportiva multi-

facetada;
Promover a aprendizagem das técnicas de natação;
Promover a recreação e a ocupação dos tempos livres dos cidadãos;
Aumentar os níveis de saúde pública, através da prática de atividade 

física e desportiva; e
Potenciar a boa gestão das instalações desportivas, pautada por cri-

térios de economicidade, eficiência e eficácia.

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 
locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e 
25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento na alínea ee) do 
n.º 1 do citado artigo 33.º e no disposto na Lei de Bases da Atividade 
Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, 
e no Regime Jurídico das Instalações Desportivas de Uso Público, 
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, o presente 
regulamento de funcionamento e utilização do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves.

Regulamento de Funcionamento e Utilização do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida 
pelo disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
nos artigos 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e ee), da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na Lei de Bases da Atividade Física e 
do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e no Regime 
Jurídico das Instalações Desportivas de Uso Público, estabelecido pelo 
Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, e procede do exercício das 
atribuições previstas nas alíneas a), d) e f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Objeto e âmbito

1 — O presente regulamento municipal estabelece as normas e as 
condições de funcionamento e utilização do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves.

2 — O presente regulamento aplica -se a qualquer pessoa que tenha 
acesso às instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

Artigo 3.º
Património municipal

O Complexo das Piscinas Municipais de Silves integra o patri-
mónio do Município de Silves.

Artigo 4.º
Instalações

As instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves são 
compostas por:

a) Área de receção e de atendimento ao público;
b) Balneários de apoio à prática de atividades físicas e desportivas 

(masculino e feminino) e fraldário;
c) Piscina ou tanque desportivo, de 25 metros por 16,67 metros, com 

profundidade de 2 metros, destinada ao treino e aperfeiçoamento das 
disciplinas da natação e preparada para a realização de competições de 
âmbito nacional;

d) Piscina ou tanque de aprendizagem e recreio, de 16,66 metros por 
8 metros, com profundidade variável entre 0,80 metros e 1,20 metros, 
munida de rampa de acesso, e destinada especialmente à adaptação 
ao meio aquático, à hidroginástica, à natação para bebés e às diversas 
atividades da hidroterapia;

e) Tanque infantil ou chapinheiro, de 8 metros por 8 metros, com 
profundidade de 0,40 metros, destinada à realização de atividades das 
etapas iniciais de adaptação ao meio aquático e de natação para bebés;

f) Tanque de hidromassagem/jacuzzi;
g) Sauna seca;
h) Banho turco;
i) Bancadas de acesso público;
j) Ginásio de cardiofitness e musculação;
k) Sala de Fitness, para aulas de grupo;
l) Gabinete de Avaliação Física;
m) Estabelecimento de restauração e bebidas;
n) Espaço destinado a atividades de prestação de serviços ou outros fins;
o) Instalações sanitárias de acesso público;
p) Posto médico e enfermaria;
q) Salas técnicas e de apoio à prática das atividades físicas e des-

portivas;
r) Gabinetes administrativos e de coordenação;
s) Zona técnica de manutenção das instalações; e
t) Vestiários de técnicos e restante pessoal.

Artigo 5.º
Gestão das instalações

1 — A administração e gestão do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves compete à Câmara Municipal de Silves.
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2 — No âmbito do exercício dos poderes de administração e gestão 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, compete à Câmara 
Municipal de Silves, nomeadamente:

a) Garantir o pessoal indispensável ao regular funcionamento do 
equipamento desportivo municipal;

b) Assegurar a manutenção e beneficiação do edifício e suas insta-
lações; e

c) Zelar pela segurança do edifício e suas instalações.

3 — Sem prejuízo do cumprimento da lei, a administração e gestão 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves deve pautar -se por 
critérios de economicidade, eficiência e eficácia.

Artigo 6.º
Concessão e cedência das instalações

1 — O Município de Silves pode concessionar a exploração do esta-
belecimento de restauração e bebidas e do espaço destinado a atividades 
de prestação de serviços ou outros fins, mediante a prévia realização 
de concurso público, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

2 — O Município de Silves pode também, nos termos da lei, conces-
sionar a utilização e exploração de instalações desportivas existentes no 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves, a associações, coletividades, 
clubes, instituições ou entidades privadas que assegurem a realização de 
atividades físicas e desportivas, com finalidades lúdicas, sociais, formativas 
ou competitivas, e que contribuam para a diversificação da oferta despor-
tiva e para o desenvolvimento desportivo do concelho de Silves.

3 — O Município de Silves pode ainda, nos termos da lei e do presente 
regulamento, ceder a utilização das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, mediante a celebração de protocolos 
com associações, coletividades, clubes ou instituições públicas que 
promovem, organizem e assegurem a realização de atividades físicas 
e desportivas, com finalidades lúdicas, sociais, formativas ou compe-
titivas, e que contribuam para a diversificação da oferta desportiva e 
para o desenvolvimento desportivo do concelho de Silves, desde que 
essa cedência de utilização se coadune com o regular funcionamento e 
uso do Complexo das Piscinas Municipais de Silves pela comunidade 
em geral.

CAPÍTULO II

Condições de acesso às instalações

Artigo 7.º
Acesso

1 — O acesso às instalações desportivas do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, para a prática de atividades físicas e desportivas, 
só é permitido aos interessados que sejam portadores de cartão de utente 
ou de cartão de utilização ocasional.

2 — A emissão de cartão de utente ou de cartão de utilização ocasio-
nal depende de inscrição prévia do interessado nas atividades físicas e 
desportivas em funcionamento, a efetuar na área de receção e de aten-
dimento ao público do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, e 
do pagamento do preço previsto na tabela de tarifas e preços municipais.

3 — O acesso às bancadas de assistência do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves é livre, salvo quando seja condicionado ou impe-
dido por razões de interesse público, nomeadamente motivos de conve-
niência técnico -pedagógica ou de realização de competições desportivas.

Artigo 8.º
Cartão de utente

1 — Aos interessados que se inscrevam como utilizadores não ocasio-
nais do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, para a prática de 
atividades físicas e desportivas em funcionamento, é entregue, mediante 
o pagamento do preço devido, um cartão de utente, com a validade de 
um ano, a contar da data da sua emissão.

2 — Para requisitar a emissão do cartão de utente, devem os inte-
ressados preencher o formulário de inscrição disponibilizado na área 
de receção e de atendimento ao público do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, e entregar os seguintes elementos documentais:

a) Uma fotografia do tipo passe;
b) Uma cópia simples do cartão de cidadão ou de bilhete de identidade, 

de cartão de autorização de residência ou permanência válida ou de 
passaporte, ou de outro documento de identificação pessoal equivalente;

c) Uma cópia simples do cartão de cidadão ou de bilhete de identidade 
do encarregado de educação, no caso de o utente ser menor; e,

d) Termo de responsabilidade ou declaração médica.

3 — O cartão de utente, para além de ser de uso obrigatório para 
efeitos de acesso às instalações desportivas do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, é de uso pessoal, não podendo ser transmitido ou 
cedido a terceiros, sob pena de cancelamento da inscrição e proibição 
da prática de atividades físicas e desportivas.

4 — O cartão de utente apenas permite o acesso à prática das ativi-
dades físicas e desportivas, de acordo com os horários definidos para a 
realização das mesmas, em que o seu titular se encontra inscrito, e desde 
que se encontrem pagos os preços devidos.

5 — A perda ou extravio do cartão de utente deve ser comunicada, 
com a maior brevidade possível, na área de receção e de atendimento 
ao público do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

Artigo 9.º

Termo de responsabilidade

A admissão de qualquer interessado na utilização das instalações 
desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, está con-
dicionada à assinatura de um termo de responsabilidade, onde o pra-
ticante desportivo declara ter conhecimento da especial obrigação de 
assegurar -se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações 
para a prática de atividades físicas e desportivas.

Artigo 10.º

Declaração médica

Sempre que se julgue necessário, pode ser exigido aos interessados 
na utilização das instalações desportivas do Complexo das Piscinas Mu-
nicipais de Silves a apresentação de declaração médica que comprove a 
sua aptidão física, em detrimento da assinatura pelo praticante do termo 
de responsabilidade referido no artigo anterior.

Artigo 11.º

Condições de acesso em geral

1 — O acesso ao Complexo das Piscinas Municipais de Silves é 
permitido ao público em geral, com exceção:

a) Dos indivíduos que estejam em estado de embriaguez ou sob 
a influência de álcool, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou 
produtos com efeito análogo;

b) Dos indivíduos que sejam portadores de doenças ou de outras lesões 
de que possa resultar objetivamente perigo para a saúde pública; ou

c) Dos indivíduos que sejam portadores de objetos perigosos, que 
possam colocar em causa a segurança de pessoas e bens.

2 — O acesso às instalações desportivas do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, para a prática de atividades físicas e desportivas, 
é vedado:

a) Quando os praticantes desportivos apresentem indícios de defi-
cientes condições de saúde, nomeadamente patologias, feridas abertas 
ou outras doenças e lesões que possam representar risco para os outros 
utentes;

b) Quando os praticantes desportivos apresentem indícios de defi-
cientes condições de higiene e asseio; ou

c) Quando os praticantes desportivos sejam portadores de objetos 
estranhos e/ou inadequados à prática de atividade física e desportiva e 
que possam deteriorar equipamentos existentes.

3 — Não é permitida a entrada de animais no Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, salvo quando esteja em causa a necessidade de 
garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência acompanhadas de 
cães de assistência, nos termos da legislação específica aplicável.

Artigo 12.º

Permanência nas Instalações

1 — A assistência às aulas de natação é permitida, desde que não 
perturbe o normal funcionamento das mesmas, salvaguardando -se, 
contudo, a possibilidade de ser interditada, sempre que tal comprometa 
a segurança das instalações e das pessoas.

2 — Sem prejuízo do disposto em legislação especial, pode ser recu-
sada a permanência nas instalações do Complexo das Piscinas Muni-
cipais de Silves a quem revele comportamentos ou atitudes suscetíveis 
de perturbar a normal fruição das instalações e dos seus equipamentos 
pelos utentes e público em geral ou provoque qualquer tipo de desordens, 
distúrbios, atos de furto ou de violência.
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CAPÍTULO III

Condições de utilização das instalações

Artigo 13.º
Condições de utilização

1 — A utilização das instalações do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves pelo público em geral pressupõe a observância dos deveres 
previstos no artigo 14.º do presente regulamento.

2 — As instalações desportivas do Complexo das Piscinas Muni-
cipais de Silves, designadamente as piscinas e tanques, o ginásio, a 
sala de fitness e o gabinete de avaliação física, só podem ser utilizadas 
pelos utentes em geral, associações, coletividades, clubes, instituições 
e outras pessoas ou entidades autorizadas, bem como pelos trabalha-
dores do Município de Silves, que ali têm o seu posto de trabalho.

3 — A utilização pelos utentes em geral das instalações desportivas 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, seja pontual ou regular, 
depende do prévio pagamento do preço devido e do cumprimento dos 
deveres previstos no artigo 15.º do regulamento.

4 — A utilização pelas associações, coletividades, clubes, instituições 
e outras entidades autorizadas, das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, depende de autorização concedida 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves, a recair 
sobre o pedido de utilização apresentado pelo ente interessado, e do 
cumprimento do regime aplicável previsto no capítulo VI do presente 
regulamento.

5 — Quando as características e condições técnicas assim o permitam, 
e daí não resulte prejuízo para os utentes em geral, pode ser autorizada 
a utilização simultânea das instalações desportivas do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves por várias associações, coletividades, 
clubes, instituições e outras entidades autorizadas.

6 — A utilização coletiva das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves só é permitida desde que os prati-
cantes desportivos estejam sob a orientação de um profissional com 
capacidade técnico -pedagógica devidamente habilitado e credenciado.

Artigo 14.º
Deveres do público em geral

O público em geral, que aceda ao Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves, deve respeitar os seguintes deveres:

a) Respeitar toda a sinalética e informações presentes no interior das 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

b) Não prejudicar ou interferir com a prática das atividades físicas e 
desportivas que ocorrem nas piscinas ou tanques, ginásio, sala de fitness 
e gabinete de avaliação física;

c) Comportar -se com urbanidade, cortesia e civilidade;
d) Não provocar distúrbios ou adotar comportamentos violentos no 

interior das instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
sob pena de expulsão do recinto;

e) Não fumar no interior das instalações do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves;

f) Abster -se de comer ou tomar bebidas fora da área de serviço afeta 
ao bar/cafetaria do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

g) Abster -se de entrar em zonas vedadas, reservadas ou exclusivamente 
destinadas aos utentes e técnicos das instalações desportivas, salvo 
mediante autorização de trabalhadores que exerçam funções públicas 
no Complexo das Piscinas Municipais de Silves; e,

h) Não deitar lixo fora dos recetáculos apropriados que existem no 
interior do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

Artigo 15.º
Deveres dos utentes

1 — Os utentes das instalações desportivas devem, em qualquer 
circunstância, comportar -se com urbanidade, cortesia e civilidade, no-
meadamente no seu relacionamento e trato com os demais utilizadores 
e com os trabalhadores que exerçam funções públicas nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

2 — Os utentes das piscinas ou tanques devem respeitar os seguintes 
deveres:

a) Utilizar o cartão de utente para aceder aos balneários e piscinas ou 
tanques, jacuzzi, sauna seca e banho turco;

b) Utilizar obrigatoriamente os balneários referentes ao respetivo 
género, com o adequado asseio, sem prejuízo das crianças com idade 
não superior a 7 anos poderem utilizar o balneário do género oposto, 
desde que acompanhados por adulto desse género;

c) Usar obrigatoriamente fato de banho adequado, designadamente 
fato de banho desportivo tipo tanga ou competição por parte dos utentes 
do género masculino e fato de banho completo tipo competição por 
parte dos utentes do género feminino, bem como touca e chinelos, 
para aceder à utilização das piscinas ou tanques, jacuzzi, sauna seca 
e banho turco;

d) Guardar todos os objetos pessoais nos cacifos dos balneários;
e) Não utilizar cremes, maquilhagem, óleos e outros produtos simi-

lares suscetíveis de alterar a qualidade e/ou características da água das 
piscinas ou tanques;

f) Não utilizar, durante a prática de atividade física e desportiva, 
quaisquer tipos de adornos ou acessórios suscetíveis de prejudicar o 
próprio, terceiros ou os equipamentos desportivos;

g) Tomar banho de chuveiro, e passar pelos lava -pés, antes da entrada 
nas piscinas ou tanques, jacuzzi, sauna seca e banho turco;

h) Utilizar as pistas das piscinas ou os tanques preestabelecidos para 
a prática da atividade física e desportiva autorizada;

i) Não utilizar a piscina ou tanque desportivo, se não se souber nadar;
j) Não urinar na água das piscinas ou tanques e do jacuzzi;
k) Não praticar jogos nas piscinas ou tanques, exceto quando inseridos 

em atividades autorizadas;
l) Não efetuar correrias e saltos para a água das piscinas ou tanques, 

exceto quando inseridos em atividades autorizadas;
m) Não empurrar pessoas para dentro da água das piscinas ou tanques 

e afundá -las ou mergulhá -las propositadamente;
n) Não projetar água, propositadamente, para fora das piscinas ou 

tanques;
o) Não se sentar e/ou apoiar nos separadores das pistas das piscinas 

ou tanques;
p) Não cuspir e/ou assoar -se para a água das piscinas ou tanques, e 

do jacuzzi, bem como para os pavimentos circundantes;
q) Utilizar e manusear corretamente os equipamentos e materiais 

afetos à prática de atividade física e desportiva nas piscinas ou tanques, 
devendo arrumar os mesmos no seu devido local, após a sua utilização;

r) Não danificar as instalações desportivas ou equipamentos e ma-
teriais utilizados para a prática de atividades físicas e desportivas nas 
piscinas ou tanques;

s) Acatar e não interferir com as determinações, indicações, orienta-
ções e diretivas dos técnicos que asseguram a realização de atividades 
físicas e desportivas nas piscinas ou tanques;

t) Acatar as determinações dos trabalhadores que exercem funções 
públicas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

u) Não incomodar outros utilizadores das piscinas ou tanques;
v) Não pôr em perigo a segurança de outros utilizadores das piscinas 

ou tanques;
w) Não permanecer no interior das piscinas ou tanques e regressar 

aos balneários, após o término da aula de natação ou do período de 
utilização autorizado; e

x) Cumprir com as disposições do presente regulamento.

3 — Os utentes do ginásio, sala de fitness ou gabinete de avaliação 
física, devem respeitar os seguintes deveres:

a) Utilizar o cartão de utente, sempre que se mostre necessário para 
aceder aos balneários e ao ginásio, sala de fitness ou gabinete de ava-
liação física;

b) Vestir equipamento desportivo apropriado, limpo e confortável 
para a prática de atividade física e desportiva, sendo a utilização de 
luvas apenas recomendada;

c) Guardar todos os objetos pessoais nos cacifos dos balneários;
d) Utilizar sapatilhas limpas, devendo estas ser calçadas no interior 

do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;
e) Utilizar toalha para apoio à realização da atividade física e des-

portiva;
f) Não utilizar, durante a prática de atividade física e desportiva, 

quaisquer tipos de adornos ou acessórios suscetíveis de prejudicar o 
próprio, terceiros ou os equipamentos desportivos;

g) Utilizar e manusear corretamente os equipamentos e materiais afe-
tos à prática de atividade física e desportiva no ginásio, sala de fitness e 
gabinete de avaliação física, devendo arrumar os mesmos no seu devido 
local, após a sua utilização;

h) Não danificar as instalações desportivas ou equipamentos e ma-
teriais utilizados para a prática de atividades físicas e desportivas no 
ginásio, sala de fitness ou gabinete de avaliação física;

i) Acatar e não interferir com as determinações, indicações, orientações 
e diretivas dos técnicos que asseguram a realização de atividades físicas 
e desportivas no ginásio, sala de fitness ou gabinete de avaliação física;

j) Acatar as determinações dos trabalhadores que exercem funções 
públicas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

k) Não incomodar outros utilizadores do ginásio, sala de fitness ou 
gabinete de avaliação física;
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l) Não pôr em perigo a segurança de outros utilizadores do ginásio, 
sala de fitness ou gabinete de avaliação física; e,

m) Cumprir com as disposições do presente regulamento.

4 — O não cumprimento de algum dos deveres previstos no presente 
artigo pode justificar a aplicação de sanções, nos termos do artigo 52.º 
do presente regulamento.

Artigo 16.º
Balneários e cacifos

1 — Os balneários são separados por género masculino e feminino, 
embora sem prejuízo dos utentes com idade não superior a 7 anos po-
derem utilizar o balneário do género oposto, desde que acompanhados 
por adulto desse género.

2 — O fraldário é um balneário misto de uso exclusivo para crianças 
até aos 10 anos de idade, que podem ser acompanhadas por um adulto.

3 — A utilização dos balneários pelos utentes em geral deve ser pau-
tada pelo maior decoro, correção e adequação às regras da convivialidade 
e respeito pelos demais utilizadores das instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves.

4 — Em cada balneário estão instalados cacifos para uso geral de 
todos os utentes das instalações desportivas do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, que se destinam exclusivamente a guardar o seu 
vestuário, outros pertences e bens de higiene pessoal.

5 — A utilização de cacifo implica para o utente a obrigação de o 
manter limpo e a guarda da respetiva pulseira identificadora, pelo que, 
em caso de extravio ou perda da mesma, os bens e objetos depositados 
em cacifo só podem ser levantados mediante a apresentação de docu-
mento de identificação pessoal pelo interessado e pagamento de uma 
quantia definida na tabela de tarifas e preços municipais em vigor.

6 — Não há exclusividade na utilização das cabines individuais e dos 
cacifos, sendo expressamente proibido aos utentes dos balneários, seja 
por que forma for, reservar ou impedir o acesso dos demais utilizadores 
a uma determinada cabine ou cacifo.

Artigo 17.º
Objetos perdidos e abandonados

1 — Os utentes em geral das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves devem guardar os seus pertences 
e objetos pessoais nos cacifos existentes nos balneários, não sendo o 
Município de Silves responsável pelo eventual extravio dos mesmos.

2 — Os utentes em geral das instalações desportivas do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves não devem deixar qualquer pertence ou 
objeto pessoal nos cacifos, fora do período de utilização das instalações 
e da prática de atividades físicas e desportivas, sob pena de se presumir 
o abandono desses bens.

3 — O destino dos bens perdidos ou abandonados nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves, que não forem reclamados 
no prazo de 30 dias a contar da sua perda ou abandono, é fixado por 
deliberação da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 18.º
Responsabilidade pela utilização das instalações

1 — O público em geral e os praticantes desportivos são civilmente 
responsáveis pelos danos que causem nas instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves, bem como nos equipamentos e materiais 
aí existentes.

2 — Os danos causados pelo público em geral ou praticantes des-
portivos, sempre que decorram de um uso anormal das instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves ou dos equipamentos e 
materiais aí existentes, implicam a reposição da situação anteriormente 
existente à prática do facto lesivo ou, quando tal não seja possível, o 
pagamento do valor pecuniário dos prejuízos causados.

CAPÍTULO IV

Funcionamento das instalações

Artigo 19.º
Funcionamento

1 — Sem prejuízo de determinação em contrário por deliberação da 
Câmara Municipal de Silves, as instalações do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves funcionam de setembro a julho, encerrando anual-
mente no mês de agosto, para manutenção dos equipamentos desportivos, 
nomeadamente das piscinas ou tanques.

2 — O horário de funcionamento das instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves é estabelecido por deliberação da Câmara 
Municipal de Silves.

3 — Os horários das atividades físicas ou desportivas praticadas 
nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves são 
aprovados anualmente por despacho do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Silves, podendo sofrer alterações sempre que necessidades de 
funcionamento interno assim o justifiquem.

Artigo 20.º
Época desportiva

1 — As instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves 
funcionam por épocas desportivas, cuja duração pode corresponder ao 
período de funcionamento de setembro a julho do ano seguinte ou a 
outro período que venha a ser determinado por deliberação da Câmara 
Municipal de Silves.

2 — O início de cada época desportiva e os horários de funcionamento 
das classes desportivas são determinados por despacho do Presidente 
da Câmara Municipal de Silves, aquando da fixação dos horários das 
atividades físicas ou desportivas praticadas nas instalações do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, nos termos do n.º 3 do artigo anterior.

Artigo 21.º
Encerramento das instalações

Durante cada época desportiva, as instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves encerram ao público aos domingos, nos 
dias feriados, nacionais e municipal, no sábado de Aleluia, e sempre 
que seja determinada tolerância de ponto pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Silves.

Artigo 22.º
Suspensão de atividades

1 — As atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves podem ser temporariamente 
suspensas por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves, 
sempre que existam razões que inviabilizem o normal funcionamento 
das atividades, nomeadamente:

a) A execução de trabalhos ou obras de beneficiação nas instalações 
ou equipamentos;

b) A reparação de avarias ou anomalias detetadas nas instalações ou 
equipamentos;

c) A execução de trabalhos de limpeza ou de manutenção ordinária 
ou extraordinária;

d) A realização de formação profissional aos recursos humanos afetos 
aos serviços e instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves; ou,

e) A impossibilidade de substituição do técnico responsável pela le-
cionação e acompanhamento de aulas ou atividades físicas e desportivas.

2 — As atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves também podem 
ser suspensas sempre que haja lugar à realização de competições 
ou outros eventos desportivos e culturais, por iniciativa municipal 
ou em parceria com outras entidades públicas ou privadas, nome-
adamente associações, coletividades ou instituições promotoras da 
prática desportiva, com finalidades lúdicas, sociais, formativas ou 
competitivas.

3 — As atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves podem ainda ser suspensas 
por motivos alheios à vontade do Município de Silves, designadamente 
devido a razões de interesse público, tais como a salvaguarda da saúde 
ou segurança pública, interrupção do fornecimento de água e/ou eletri-
cidade ou greves laborais.

4 — Os serviços municipais que funcionem nas instalações do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves devem informar os utentes e 
demais público em geral da suspensão da realização das atividades físicas 
e desportivas, procedendo para o efeito à afixação de aviso em local 
visível na área de receção e de atendimento ao público e nos balneários, 
bem como à sua publicitação no site institucional do Município de Silves, 
com a seguinte antecedência:

a) Quando a suspensão das atividades se funde em ocorrência previ-
sível, com uma antecedência de três dias; ou

b) Quando a suspensão das atividades se funde em ocorrência impre-
visível, com a antecedência possível.
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Artigo 23.º
Alteração ou extinção de atividades

1 — O período e os dias de realização de atividades físicas e des-
portivas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves podem ser alterados a qualquer momento, por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal de Silves, sempre que tal se revele 
conveniente com vista à otimização da prossecução do interesse público 
desportivo ou por motivos de ordem técnica, desde que devidamente 
fundamentados.

2 — As atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves podem ser substituídas 
por outras ou simplesmente extintas, por despacho do Presidente da 
Câmara Municipal de Silves, sempre que tal se revele conveniente com 
vista à otimização da prossecução do interesse público desportivo ou 
por motivos de ordem técnica, desde que devidamente fundamentados.

Artigo 24.º
Ressarcimento por suspensão, alteração

ou extinção das atividades
1 — A suspensão das atividades físicas e desportivas realizadas nas 

instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, assim 
como a mera alteração do período e/ou dos dias da sua realização, 
quando se funde em motivos imputáveis ao Município de Silves, 
confere aos utentes o direito a frequentar as instalações desportivas 
em regime de utilização livre ou, se possível, à substituição da(s) 
aula(s) programada(s).

2 — A suspensão das atividades físicas e desportivas realizadas nas 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, devido à 
realização de competições ou outros eventos desportivos e culturais, 
por iniciativa municipal ou em parceria com outras entidades públi-
cas ou privadas, pode conferir aos utentes um dos seguintes direitos:

a) Frequentar as instalações desportivas em regime de utilização livre;
b) Substituir a(s) aula(s) programada(s), quando tal se mostre 

possível, e desde que se comprove que o utente não tenha partici-
pado nas competições ou eventos que fundamentaram a decisão de 
suspensão das atividades físicas e desportivas programadas; ou, em 
alternativa;

c) Outro mecanismo de compensação, a autorizar por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal de Silves.

3 — A suspensão pontual das atividades físicas e desportivas reali-
zadas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
assim como a mera alteração pontual do período e/ou dos dias da sua 
realização, quando se funde em motivos não imputáveis ao Município 
de Silves, designadamente factos imprevisíveis, fortuitos ou de força 
maior, não confere aos utentes o direito a frequentar as instalações 
desportivas em regime de utilização livre, à substituição da(s) aula(s) 
programada(s) ou à atribuição de qualquer direito de crédito no cartão 
de utente do valor da(s) aula(s) não frequentada(s) devido à suspensão 
da sua realização.

4 — Quando a suspensão das atividades físicas e desportivas reali-
zadas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
assim como a mera alteração do período e/ou dos dias da sua realização, 
fundada nos motivos referidos no número anterior, se prolongue por um 
período temporal superior a 1 mês, é conferido aos utentes o direito a 
frequentar as instalações desportivas em regime de utilização livre, 
ou, em alternativa, outro mecanismo de compensação, a autorizar por 
despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves.

5 — A substituição ou extinção das atividades físicas e desportivas 
realizadas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves, apenas confere o direito à devolução, total ou parcial, da mensali-
dade, quando o utente fique impossibilitado de praticar a(s) atividade(s) 
ou frequentar a(s) aula(s) já paga(s), devido à ocorrência do facto que 
determinou a cessação da(s) mesma(s).

6 — O direito a solicitar o ressarcimento por suspensão, alteração ou 
extinção das atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, caduca no prazo de 
10 dias úteis a contar da data da ocorrência do facto gerador daquela 
suspensão, alteração ou extinção.

7 — Quando seja reconhecido o direito ao ressarcimento por suspen-
são, alteração ou extinção das atividades físicas e desportivas realizadas 
nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, deve 
o beneficiário desse direito usufruí -lo dentro do prazo máximo fixado 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves, mediante 
informação dos serviços municipais competentes, sob pena da sua ex-
tinção, por caducidade.

Artigo 25.º
Obrigações do Município de Silves

Com vista a assegurar o bom e regular funcionamento das instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, o Município de Silves 
fica obrigado a:

a) Cumprir a legislação aplicável em matéria de funcionamento de 
instalações desportivas de uso público;

b) Afetar os recursos humanos necessários ao enquadramento técnico 
das atividades físicas e desportivas que ocorram nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

c) Assegurar que os seus recursos humanos tratem com respeito e 
urbanidade os utilizadores das instalações do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves;

d) Efetuar o tratamento e análises regulares à água das piscinas e 
tanques do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, divulgando e 
afixando os resultados em local visível, nos termos da lei; e

e) Manter o nível de qualidade dos serviços prestados ao público em 
geral, bem como da manutenção, conservação, limpeza e higienização 
das instalações e equipamentos desportivos.

CAPÍTULO V

Atividades físicas e desportivas nas instalações

Artigo 26.º
Atividades físicas e desportivas

1 — O Município de Silves promove a realização de atividades fí-
sicas e desportivas, de caráter individual ou coletivo, nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, de forma harmoniosa, 
integrada e diversificada, e com vista à melhoria da condição física, 
da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos e ao desenvolvimento 
desportivo do concelho de Silves.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, são aprovadas por 
despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves, com base em 
informação dos serviços municipais competentes, as modalidades de 
atividades físicas e desportivas de carácter individual ou coletivo, sus-
cetíveis de serem realizadas nas instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, e enquadradas, nomeadamente, nas 
seguintes vertentes:

a) Utilização Livre;
b) Escola de Natação;
c) Ginásio;
d) Atividades de fitness; e
e) Avaliação do Perfil de Saúde e da Atividade Física.

Artigo 27.º
Enquadramento técnico das atividades

1 — As atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves são objeto de enqua-
dramento técnico, que consiste na direção, supervisão, orientação e 
condução do exercício de um conjunto de atividades físicas e desportivas 
adaptadas ao interesse e necessidade dos diferentes grupos populacio-
nais, estruturados em diferentes níveis de desempenho, assegurando 
o desenvolvimento da prática desportiva num ambiente de qualidade, 
segurança, defesa da saúde dos praticantes e respeito pelos valores da 
ética no desporto.

2 — A transferência do nível de aprendizagem ou de prática despor-
tiva de cada utente é um ato puramente técnico e da responsabilidade 
do diretor técnico ou do técnico de exercício físico, estando principal-
mente dependente das condições de desempenho do utente, não tendo 
correspondência em fatores de carácter temporal.

3 — Tendo em vista a homogeneidade das classes ou grupos inscritos 
na prática de atividades físicas e desportivas, podem o diretor técnico 
ou o técnico de exercício físico promover estruturações diferentes dos 
mesmos, sempre que o considerem adequado face ao resultado de ava-
liações técnicas ao desempenho desportivo dos utentes.

Artigo 28.º
Diretor técnico

O Complexo das Piscinas Municipais de Silves tem um diretor técnico, 
nos termos da Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, a quem cumpre coor-
denar e supervisionar tecnicamente as atividades físicas e desportivas 
nele desenvolvidas e zelar pela adequada utilização das suas instalações.
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Artigo 29.º
Utilização livre

1 — Todos os interessados podem inscrever -se na vertente de utili-
zação livre, que corresponde à natação não orientada tecnicamente e 
pedagogicamente e que se consubstancia na utilização livre das piscinas 
ou tanques do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, titulada por 
cartão de utente ou por cartão de utilização ocasional disponibilizado 
na área de receção e de atendimento ao público, mediante o paga-
mento do preço devido pela utilização das instalações desportivas para 
a prática de natação livre, durante um determinado período de tempo.

2 — Sem prejuízo do disposto na parte final do número anterior, o 
cartão de utilização ocasional é disponibilizado a quem não for titular 
de cartão de utente do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
se faça acompanhar de um documento legal de identificação pessoal e 
assine o termo de responsabilidade previsto no artigo 9.º do presente 
regulamento.

3 — A utilização livre das piscinas ou tanques funciona em regime 
de módulos de 90 minutos, tempo esse que deve ser utilizado pelo in-
teressado para se equipar, praticar natação livre e tratar da sua higiene 
pessoal, após a prática da atividade física e desportiva.

4 — O regime de utilização livre funciona na piscina ou tanque des-
portivo, numa pista destinada para o efeito, com a lotação máxima de 
12 pessoas, e sem prejuízo da disponibilização, sempre que possível, de 
um maior número de pistas naquela piscina, bem como de determinados 
espaços no tanque de aprendizagem e recreio ou no tanque infantil.

5 — A utilização livre por crianças com idade inferior a 12 anos apenas 
é permitida quando acompanhadas por um adulto, que se responsabi-
liza pela sua vigilância e comportamento, estando este último também 
sujeito ao pagamento do preço devido pela utilização das instalações 
desportivas em regime de utilização livre, durante um determinado 
período de tempo.

6 — Os praticantes em regime de utilização livre estão autorizados 
a utilizar o material pedagógico e didático existente nas instalações 
desportivas do Complexo das Piscinas Municipais, para os fins a que o 
mesmo se destina e sempre que tal utilização não impossibilite o normal 
e regular funcionamento das diferentes atividades ou aulas das classes 
da escola de natação ou das atividades de fitness.

7 — Os praticantes em regime de utilização livre podem fazer uso do 
jacuzzi, sauna e banho turco, mediante o cumprimento das condições 
previstas no artigo seguinte.

Artigo 30.º
Jacuzzi, sauna e banho turco

1 — Para a utilização do sauna e/ou banho turco é obrigatório o 
uso de chinelos, de toalha e de vestuário apropriado pelos utentes.

2 — Os utentes do jacuzzi, sauna e/ou banho turco devem, antes de 
utilizar estes equipamentos, e por razões de higiene, tomar um duche, 
sendo obrigatório o uso de touca no jacuzzi.

3 — Não é permitido comer, beber e fumar no jacuzzi, sauna e/ou 
banho turco.

4 — Os menores de 16 anos de idade só podem utilizar o jacuzzi, a 
sauna e o banho turco, quando acompanhados por uma pessoa adulta.

5 — Os utentes do jacuzzi, sauna e/ou banho turco devem respeitar os 
tempos e normas de utilização desses equipamentos, que se encontram 
afixadas junto a cada um deles, e assegurar -se que não impedem a fruição 
desses mesmos equipamentos por vários utentes, mantendo a descrição 
exigida pelas normas de convivência social.

Artigo 31.º
Escola de natação

1 — A escola de natação tem por finalidade desenvolver a prática 
de atividades físicas e desportivas diversificadas no meio aquático, de 
acordo com um programa técnico -pedagógico organizado por diferentes 
níveis de aprendizagem, e que, simultaneamente com o nível técnico dos 
alunos, constituem os principais critérios para a formação de classes.

2 — As classes da escola de natação são organizadas em função da 
atividade desportiva, do nível de aprendizagem e do respetivo horário 
de funcionamento, e são formadas por um número mínimo de 5 alunos 
e por um número máximo de 20, que poderão ser reajustados por razões 
de organização e de estruturação da prática desportiva nas instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves e desde que não re-
sulte prejudicada a qualidade técnico -pedagógica do ensino das várias 
vertentes da natação.

3 — Podem inscrever -se na escola de natação todos os interessados 
que sejam titulares de cartão de utente do Complexo das Piscinas Mu-
nicipais de Silves, mediante o pagamento da mensalidade referente ao 
primeiro mês de frequência na atividade ou classe

4 — Para formalização da sua inscrição na escola de natação, devem 
os interessados realizar, antecipadamente, um teste de aptidão, que tem 
como objetivo aferir o seu nível de desempenho motor aquático, para 
determinar o nível de aprendizagem, e, consequentemente, a classe em 
que se deve inscrever.

5 — A formalização da inscrição na escola de natação depende ainda 
da existência de vagas na classe e horário pretendido, sendo que, quando 
a inscrição não possa ser formalizada devido à inexistência de vaga, 
os utentes que assim o desejem podem ficar a aguardar vaga em lista 
de espera.

6 — Se para uma determinada classe da escola de natação não existir 
um número suficiente de inscrições, assiste aos serviços municipais 
competentes do Complexo das Piscinas Municipais de Silves a faculdade 
de suspender a realização das aulas nessa mesma classe, até que seja 
preenchido o número mínimo de vagas, ficando os alunos nela inscritos 
em lista de espera.

7 — No decurso da época desportiva, os alunos de classe em funcio-
namento podem transitar para outra classe, com nível de aprendizagem 
mais avançado, caso o desejem e revelem aptidões motoras adequadas 
para esse nível, de acordo com a avaliação do técnico, e desde que haja 
vaga na classe e horário pretendido.

8 — O tempo útil de cada aula nas classes da escola de natação é 
fixado no início de cada época desportiva pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Silves, com base em informação dos serviços municipais 
competentes do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, sendo 
considerado um período extra de 15 minutos para os alunos se equiparem 
e um período de 30 minutos para tomarem banho após a realização da 
aula, podendo este período ser alargado, quando haja justificação para tal.

9 — Quando sejam ultrapassados os 30 minutos destinados ao banho 
após o término de aula de classe da escola de natação, sem qualquer 
justificação fundada, pode ser debitada uma sanção pecuniária de mon-
tante equivalente a uma utilização livre.

Artigo 32.º
Ginásio

1 — O ginásio do Complexo das Piscinas Municipais de Silves tem 
por finalidade promover o desenvolvimento da prática de atividades 
físicas e desportivas diversificadas no meio térreo.

2 — Todos os interessados que sejam titulares de cartão de utente, com 
idade igual ou superior a 14 anos, podem inscrever -se no ginásio, para a 
realização de atividades físicas e desportivas, mediante o pagamento do 
preço devido em função do tipo de frequência (120 minutos ou mensal) 
e horário de utilização.

3 — O utente deve utilizar calçado adequado à prática de atividades 
físicas e desportivas no ginásio, sendo que, para assegurar a limpeza 
do piso, não é permitida a utilização no ginásio de calçado que tenha 
sido usado no exterior.

4 — Os utentes devem, sempre que possível, usar uma toalha aquando 
da utilização dos equipamentos desportivos do ginásio, de forma a evi-
tar o contacto direto do corpo com os aparelhos e/ou outros materiais 
desportivos.

5 — É obrigatório arrumar, no local indicado para o efeito, todo o 
material desportivo utilizado, nomeadamente os pesos livres, barras e 
colchões.

6 — No caso de ser necessário guardar objetos pessoais, os utentes 
do ginásio devem obrigatoriamente utilizar os cacifos para esse efeito.

Artigo 33.º
Atividades de fitness

1 — As atividades de fitness têm por finalidade desenvolver a prá-
tica em grupo de atividades físicas diversificadas, no meio terrestre e 
aquático.

2 — As atividades de fitness são desenvolvidas na sala de fitness, 
nas piscinas e tanques ou noutros locais apropriados para a prática de 
atividades físicas, e são realizadas por grupos que são organizados em 
função do tipo de atividades de fitness programadas e do seu horário 
de funcionamento.

3 — Os grupos das atividades de fitness são formados por um nú-
mero máximo de alunos em função do tipo de atividade em concreto, 
que poderá ser reajustado por razões de organização e de estruturação 
da prática desportiva nas instalações do Complexo das Piscinas Mu-
nicipais de Silves e desde que não resulte prejudicada a qualidade das 
aulas de grupo.

4 — Podem inscrever -se nas atividades de fitness todos os interessa-
dos, com idade igual ou superior a 14 anos, que sejam titulares de cartão 
de utente do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, mediante 
o pagamento dos preços devidos pela frequência nas atividades das 
aulas grupo.
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5 — Se para uma determinada atividade de fitness não existir um 
número suficiente de frequências, assiste aos serviços municipais com-
petentes do Complexo das Piscinas Municipais de Silves a faculdade de 
suspender a realização dessa mesma atividade.

6 — O acesso às aulas de grupo de cada atividade de fitness é per-
mitido mediante a apresentação de senha própria, que é disponibilizada 
30 minutos antes do início de cada atividade, na área de receção e de 
atendimento ao público do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
sendo o número de senhas limitado à lotação máxima de pessoas em 
cada grupo de atividades de fitness, bem como aos materiais e equi-
pamentos desportivos disponíveis para a realização dessas atividades.

7 — O tempo útil de cada aula de grupo no âmbito das atividades 
de fitness é fixado no início de cada época desportiva pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Silves, com base em informação dos serviços 
municipais competentes do Complexo das Piscinas Municipais de Sil-
ves, sendo considerado um período extra de 15 minutos para os utentes 
se equiparem e um período de 30 minutos para tomarem banho após 
a realização da aula, podendo este período ser alargado, quando haja 
justificação para tal.

8 — Quando sejam ultrapassados os 30 minutos destinados ao banho 
após o término de aula de grupo no âmbito das atividades de fitness, sem 
qualquer justificação fundada, pode ser debitada uma sanção pecuniária 
de montante equivalente a uma utilização livre.

Artigo 34.º
Acompanhamento técnico individualizado

1 — O utente que assim o desejar, pode usufruir de acompanha-
mento técnico individualizado (personal trainer), em aulas de nata-
ção ou nas atividades físicas de ginásio e/ou fitness, mediante o paga-
mento dos preços previstos na tabela de tarifas e preços municipais.

2 — O acompanhamento técnico individualizado funciona em ho-
rários a combinar entre o utente e o técnico de exercício físico, sendo 
que em alguns casos pode ser definido um número mínimo de aulas 
deste regime a adquirir pelo utente por motivos técnico -pedagógicos.

Artigo 35.º
Avaliação do perfil de saúde e da atividade física

1 — O gabinete de avaliação física executa a avaliação do perfil de 
saúde e da condição física de qualquer interessado, nas suas variadas 
vertentes, de modo a obter todos os dados necessários para a elabora-
ção da prescrição e aconselhamento personalizado da atividade física 
e desportiva.

2 — Podem solicitar a realização da avaliação do perfil de saúde e 
da atividade física todos os interessados, com idade igual ou superior a 
12 anos, mediante o pagamento dos preços previstos na tabela de tarifas 
e preços municipais.

3 — As avaliações do perfil de saúde e da atividade física são realiza-
das mediante agendamento prévio e os seus resultados são individuais 
e confidenciais.

CAPÍTULO VI

Estabelecimentos de ensino, associações,
clubes e outras entidades

Artigo 36.º
Cedência da utilização das piscinas e tanques

1 — As entidades públicas ou privadas que pretendam utilizar as 
piscinas e tanques do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, para 
promover a realização de atividades físicas e desportivas ou eventos 
e competições desportivas, devem apresentar requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Silves, com a antecedência de 
20 dias úteis em relação à data de utilização pretendida, que deve conter:

a) A identificação da entidade requerente, pela indicação da designa-
ção social, sede e número de pessoa coletiva, devendo a identificação 
do seu representante legal ser feita pela indicação do respetivo nome, 
qualidade em que intervém, número de identificação fiscal e residência, 
e indicação dos respetivos contactos;

b) A identificação das instalações desportivas que se pretende utilizar 
(espaços e/ou pistas);

c) A identificação da atividade, do evento ou da competição desportiva 
que se pretende realizar;

d) A menção do fim a que se destina a atividade, o evento ou a com-
petição desportiva que se pretende realizar;

e) A identificação da data ou datas de utilização e respetivo horário;

f) A identificação do número de praticantes ou participantes previstos 
e o seu escalão etário;

g) A menção do material didático ou outro a utilizar e sua propriedade;
h) A identificação do responsável pela orientação técnica dos prati-

cantes ou participantes e indicação dos respetivos contactos; e
i) A menção de quaisquer outros elementos considerados relevantes 

para aferir do interesse da atividade, evento ou competição a realizar.

2 — O pedido de utilização referido no número anterior pressupõe 
a aceitação e o cumprimento das normas gerais de funcionamento das 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

3 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Silves, tendo 
em conta a disponibilidade dos horários de utilização já estabelecidos, 
decidir sobre o pedido de utilização das piscinas e tanques do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, no prazo de 10 dias úteis após a sua 
apresentação, e aferir do seu interesse público municipal, classificando 
os pedidos de acordo com a seguinte ordem sucessiva de prioridades:

a) Estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e estabeleci-
mentos de ensino do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico;

b) Estabelecimentos públicos de ensino do 3.º ciclo do ensino básico 
e do ensino secundário;

c) Instituições particulares de solidariedade social;
d) Associações, coletividades e clubes de cariz desportivo, sem fins 

lucrativos;
e) Associações, coletividades e clubes de cariz não desportivo, sem 

fins lucrativos;
f) Entidades públicas; e
g) Entidades privadas.

4 — Quando existam pedidos conflituantes de entidades do mesmo 
escalão de prioridade, e desde que o interesse público municipal não 
imponha decisão diferente em função da importância e natureza da 
situação concreta, constitui fator de preferência ou desempate para 
efeitos da cedência da utilização das instalações desportivas do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves o facto de a entidade ter sede 
no concelho de Silves e ser titular de contrato -programa de apoio ao 
movimento associativo desportivo, e, em última instância, a ordem de 
entrada dos pedidos.

5 — A decisão que recair sobre o pedido de utilização das piscinas 
ou tanques do Complexo das Piscinas Municipais de Silves deve ser 
notificada ao interessado, devendo aquela, no caso de deferimento do 
pedido e da concessão de autorização de utilização, definir as condições 
de utilização das instalações, nomeadamente dos espaços ou pistas a 
utilizar, horário e período de utilização, número mínimo e máximo de 
praticantes ou atletas por espaço ou pista, o enquadramento técnico e 
os preços cujo pagamento haja lugar pela cedência das instalações, a 
pagar previamente à sua utilização.

Artigo 37.º
Ensino da natação

1 — A cedência das instalações do Complexo das Piscinas Muni-
cipais de Silves nos termos do artigo anterior, com caráter regular, 
durante uma época desportiva ou parte desta, quando superior a um 
mês, para permitir a criação e o funcionamento de escolas de natação, 
está ainda sujeita ao cumprimento do disposto nos números seguintes.

2 — A cedência das instalações do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves, para a prossecução dos fins referidos no número anterior, 
implica para os interessados o cumprimento das seguintes condições:

a) Tratar das inscrições, organização de classes e contratação de 
técnicos devidamente habilitados;

b) Contratar as correspondentes apólices de seguro de acidentes pes-
soais de caráter desportivo, para os praticantes das atividades físicas e 
desportivas;

c) Assegurar a subscrição de termos de responsabilidade, em confor-
midade com o disposto na lei e no artigo 9.º do presente regulamento; e

d) Efetuar o pagamento do preço devido pela utilização das instalações 
desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

3 — Os beneficiários da cedência de utilização formalizada nos termos 
do presente artigo são diretamente responsáveis perante o Município 
de Silves por qualquer dano ou prejuízo causado pelos seus alunos 
ou praticantes desportivos, aquando da utilização das instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

4 — O ensino no âmbito das escolas de natação deve ser orientado 
por técnicos devidamente habilitados e como tal reconhecidos pelas 
entidades legalmente competentes.

5 — Os alunos das escolas de natação devem obedecer às indicações 
dos seus técnicos e observar rigorosamente as determinações do presente 
regulamento.
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Artigo 38.º
Estabelecimentos de ensino

1 — Os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, podem 
utilizar as piscinas e tanques do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves, mediante a observância das condições determinadas para a 
cedência da sua utilização nos termos do artigo 36.º do presente regula-
mento, nomeadamente quanto aos espaços ou pistas a ocupar, horário e 
período de utilização, número mínimo e máximo de utentes por espaço 
ou pista, e enquadramento técnico.

2 — As aulas são ministradas pelos professores de educação física 
dos estabelecimentos de ensino, que devem garantir a ordem e disci-
plina dentro das instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves, em conformidade com o presente regulamento, salvo no caso 
de crianças dos estabelecimentos de educação pré -escolar e alunos 
dos estabelecimentos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, que podem 
ser acompanhados por pessoal qualificado para o efeito do Município 
de Silves, desde que autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Silves.

3 — Os estabelecimentos de ensino são diretamente responsáveis 
perante o Município de Silves por qualquer dano ou prejuízo causado 
pelos seus alunos nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves.

Artigo 39.º
Cedência da utilização da sala de fitness

1 — A utilização da sala de fitness do Complexo das Piscinas Muni-
cipais de Silves pode ser cedida a estabelecimentos de ensino, associa-
ções, coletividades, clubes ou instituições públicas que ali pretendam 
realizar atividades físicas e desportivas, com finalidades lúdicas, sociais, 
formativas ou competitivas, e desde que essa cedência de utilização se 
coadune com o regular funcionamento e uso do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves pela comunidade em geral.

2 — À cedência de utilização referida no número anterior aplica -se 
o disposto no artigo 36.º do presente regulamento, com as necessárias 
adaptações.

3 — A concessão de utilização e exploração da sala de fitness do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves pode, mediante a prévia 
realização de concurso público, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, ser atribuída a associações, coletividades, clubes, institui-
ções ou entidades privadas, que cumpram com as seguintes condições:

a) Assegurem a realização de atividades físicas e desportivas, com 
finalidades lúdicas, sociais, formativas ou competitivas, na sala de fitness 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves;

b) As atividades físicas e desportivas a realizar na sala de fitness do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves contribuam para a diver-
sificação da oferta desportiva e para o desenvolvimento desportivo do 
concelho de Silves;

c) Se comprometam a cumprir rigorosamente e fielmente o disposto 
no presente regulamento, designadamente as normas gerais de fun-
cionamento das instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves;

d) Tratem das inscrições, organização de classes e contratação de téc-
nicos devidamente habilitados, para coordenar e acompanhar a realização 
das atividades físicas e desportivas na sala de fitness do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves;

e) Contratem as correspondentes apólices de seguro de acidentes 
pessoais de caráter desportivo, para os praticantes das atividades físicas 
e desportivas;

f) Assegurem a subscrição de termos de responsabilidade, em confor-
midade com o disposto na lei e no artigo 9.º do presente regulamento;

g) Assumam o pagamento de quantia pecuniária mensal a favor do 
Município de Silves, em virtude da adjudicação da concessão de utiliza-
ção e exploração da sala de fitness do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves; e

h) Observem as demais condições específicas previstas no caderno 
de encargos do procedimento concursal e na lei.

Artigo 40.º
Protocolo de cooperação desportiva

A cedência da utilização das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, quando tenha caráter regular, durante 
uma época desportiva ou parte desta, quando superior a um mês, deve 
ser formalizada através da celebração de um protocolo de cooperação 
desportiva, entre o Município de Silves e a entidade utilizadora, onde 
devem ser especificadas as condições de acesso e de utilização das 
instalações e equipamentos desportivos.

Artigo 41.º
Atividades de interesse público municipal

1 — As atividades, eventos ou competições desportivas promovidas, 
coorganizadas ou apoiadas pelo Município de Silves, sobrepõem -se, 
em qualquer altura ou ocasião, às atividades desenvolvidas pelos es-
tabelecimentos de ensino, associações, clubes e instituições, nas ins-
talações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do presente 
regulamento, a utilização das instalações desportivas do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves por estabelecimentos de ensino, associa-
ções, clubes ou instituições, pode ser suspensa por motivo da realização 
de atividades, eventos ou competições desportivas, sem que tal facto 
confira qualquer direito à dedução no pagamento dos preços aplicáveis.

Artigo 42.º
Extinção da autorização de utilização das instalações desportivas

1 — Qualquer decisão que consubstancie a autorização de utilização 
das instalações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves por entidades públicas ou privadas, pode ser revogada a qualquer 
momento por deliberação da Câmara Municipal de Silves, quando im-
perativos de interesse público assim o imponham.

2 — Por deliberação da Câmara Municipal de Silves pode ser decla-
rada a caducidade da autorização de utilização das instalações desportivas 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves por entidades públicas 
ou privadas, nomeadamente nas seguintes circunstâncias:

a) Quando se verifique o termo do prazo fixado para a autorização 
de utilização das instalações desportivas do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves;

b) Quando ocorra a falta de pagamento dos preços devidos pela utili-
zação das instalações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves, no prazo fixado para o efeito;

c) Quando seja aplicada a sanção de cessação da utilização das ins-
talações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
em virtude do não cumprimento das normas do presente regulamento, 
nomeadamente do disposto no seu artigo 15.º;

d) Quando se verifique que a entidade autorizada a utilizar as ins-
talações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves 
efetua uma utilização das instalações para fins desadequados daqueles 
para que foi concedida a autorização de utilização; ou

e) Quando se constate a utilização das instalações desportivas do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves por outras entidades que 
não aquela que formulou o pedido de cedência de instalações.

3 — A autorização de utilização das instalações desportivas do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves por entidades públicas ou pri-
vadas, também pode cessar por decisão da entidade utilizadora, quando 
esta manifeste expressamente a sua vontade de deixar de utilizar as 
instalações antes da data previamente estabelecida, mediante a apresen-
tação de aviso com a antecedência de 15 dias em relação à data em que 
se pretende fazer cessar a utilização em curso, e sem que daí decorra 
qualquer direito à devolução de preços já pagos por conta da utilização 
das instalações.

4 — A revogação ou declaração de caducidade da autorização de 
utilização das instalações desportivas do Complexo das Piscinas Muni-
cipais de Silves deve ser precedida da audiência prévia do interessado.

5 — A revogação da autorização de utilização das instalações despor-
tivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, quando fundada 
em imperativos de interesse público, não confere o direito a qualquer 
indemnização ou compensação, podendo apenas haver lugar à devo-
lução do valor do preço pago correspondente ao período temporal não 
utilizado.

6 — A declaração de caducidade da autorização de utilização das 
instalações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves 
não confere o direito a qualquer indemnização ou compensação, não 
havendo lugar à devolução de preços já pagos por conta da utilização 
daquelas instalações.

CAPÍTULO VII

Acidentes pessoais e sinistros nas instalações

Artigo 43.º
Responsabilidade

1 — O Município de Silves não se responsabiliza por qualquer aci-
dente ou sinistro que ocorra durante as utilizações previstas nos capítulos V 
e VI do presente regulamento.
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2 — Ficam excluídos do disposto no número anterior os acidentes ou 
sinistros que ocorram devido a deficiência ou ao mau estado de conser-
vação do edifício ou de equipamentos desportivos cuja manutenção seja 
da competência do Município de Silves.

3 — O Município de Silves não se responsabiliza por acidentes pes-
soais ou sinistros resultantes de imprudência ou mau uso das instalações 
e/ou equipamentos do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

Artigo 44.º
Seguro de acidentes pessoais

1 — Os praticantes desportivos estão abrangidos por um seguro de 
responsabilidade civil, promovido pelo Município de Silves, que garante 
o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos sofridos por acidentes 
pessoais ou sinistros que ocorram nas instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves.

2 — Aquando da inscrição como utilizador das instalações do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves, para a prática de atividades 
físicas e desportivas, é liquidado um valor correspondente ao seguro 
que se destina a cobrir os riscos de acidentes pessoais e sinistros nas 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, com cober-
turas mínimas equivalentes às previstas na legislação especial aplicável.

3 — O disposto nos números anteriores não se aplica aos riscos de 
acidentes pessoais e sinistros decorrentes da prática de atividades físicas 
e desportivas nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves, no âmbito das iniciativas e atividades escolares, cuja cobertura 
deve ser assegurada pelo seguro escolar.

4 — As associações, coletividades, clubes, instituições e outras entida-
des autorizadas a realizar atividades físicas e desportivas ou a promover 
a realização de eventos ou competições desportivas nas instalações do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves, obrigam -se a celebrar 
um contrato de seguro desportivo temporário, nos termos da legislação 
especial aplicável, a favor dos praticantes ou atletas não cobertos pelo 
seguro previsto no n.º 1, pelo seguro escolar ou pelo seguro dos agentes 
desportivos.

5 — As eventuais despesas relacionadas com a prestação de assistência 
médica e de cuidados de saúde devem ser apresentadas pelos sinistrados 
perante a entidade seguradora, que assume a responsabilidade pelo pa-
gamento do capital seguro ou de indemnizações, em caso de ocorrência 
de acidentes pessoais ou sinistros nas instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves.

6 — O Município de Silves declina qualquer responsabilidade pelos 
resultados da assistência médica e dos cuidados de saúde prestados aos 
sinistrados, no seguimento de acidentes pessoais ou sinistros ocorri-
dos nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

CAPÍTULO VIII

Preços

Artigo 45.º
Preços

1 — A utilização das instalações e equipamentos desportivos do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves, para a prática de atividades 
físicas e desportivas, bem como o acesso aos serviços diversos que ali 
são prestados, depende do prévio pagamento dos preços previstos na 
tabela de tarifas e preços municipais.

2 — A aquisição de equipamento e material desportivo disponibili-
zado no Complexo das Piscinas Municipais de Silves depende também 
do prévio pagamento dos preços previstos na tabela de tarifas e preços 
municipais.

Artigo 46.º
Isenções, reduções e descontos

1 — As isenções, reduções, descontos e promoções de preços, pela 
utilização das instalações e equipamentos desportivos do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, para a prática de atividades físicas 
e desportivas, bem como pelo acesso aos serviços diversos que ali são 
prestados, são fixadas por deliberação da Câmara Municipal de Silves, 
em cumprimento da lei aplicável.

2 — Excecionalmente, quando razões de interesse público o jus-
tifiquem, a Câmara Municipal de Silves, ou o Presidente da Câmara 
Municipal de Silves com competência delegada, pode autorizar a uti-
lização pontual das instalações do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves a título gracioso.

3 — A Câmara Municipal de Silves pode, no âmbito do exercício 
dos seus poderes de administração e gestão do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, autorizar a celebração de protocolos com estabe-

lecimentos de ensino, associações, coletividades, clubes, instituições e 
outras entidades que prossigam fins de interesse público no concelho 
de Silves, que contemplem a atribuição de isenções, reduções ou des-
contos no pagamento dos preços devidos pela utilização das instalações 
desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, com vista 
à diversificação da oferta desportiva, à promoção da prática de ativida-
des físicas e desportivas, ao desenvolvimento desportivo do concelho 
de Silves e/ou à prossecução de outros fins públicos em benefício da 
comunidade.

Artigo 47.º
Pagamento

1 — O pagamento do preço devido pela utilização pontual ou ocasio-
nal das instalações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves, nomeadamente para a prática de natação em regime de utilização 
livre ou a realização de atividades físicas no ginásio, por um período de 
tempo inferior a 90 minutos ou a 120 minutos, respetivamente, deve ser 
efetuado antes do início da utilização, podendo ainda ser cobrado um 
acréscimo pecuniário pelo tempo de utilização que ultrapasse o período 
de tempo anteriormente pago.

2 — O pagamento do preço devido pela submissão à avaliação do 
perfil de saúde e da atividade física de praticante desportivo deve ser 
efetuado no momento da formulação do pedido da realização dessa 
avaliação e respetivo agendamento.

3 — O pagamento da primeira mensalidade pela prática de ativi-
dades físicas e desportivas no âmbito da escola de natação ou das 
atividades de fitness, deve ser efetuado no ato de inscrição, enquanto 
as demais mensalidades devem ser pagas até ao dia 8 do mês a que 
respeite o pagamento, independentemente da frequência das ativi-
dades ou das aulas.

4 — O pagamento da primeira mensalidade pela prática de ativida-
des físicas no ginásio, deve ser efetuado no ato de inscrição, enquanto 
as demais mensalidades devem ser pagas até ao dia 8 do mês a que 
respeite o pagamento, independentemente da frequência do ginásio 
pelo utente.

5 — Quando o último dia do pagamento da mensalidade coincida 
com um dia de encerramento das instalações do Complexo das Piscinas 
Municipais de Silves, a data limite de pagamento é transferida para o 
dia útil seguinte.

Artigo 48.º
Atraso no pagamento

Por cada dia de atraso no pagamento das mensalidades previstas 
nos n.os 3 e 4 do artigo anterior, acresce, a título de sanção pecuniária, 
o valor de € 2,50.

Artigo 49.º
Interpelação ao cumprimento

1 — Sempre que um utente das instalações desportivas do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves não proceda ao pagamento 
da(s) mensalidade(s) até ao dia limite de cada mês, deve ser emitido 
um ofício de interpelação ao cumprimento, a expedir por correio 
registado ou por correio eletrónico com aviso de receção, onde se 
informe o inadimplente de que o não pagamento de quantia certa em 
dívida até ao dia 8 do mês seguinte, implica o cancelamento da sua 
inscrição na atividade física ou desportiva em causa a partir do dia 9 
desse mesmo mês.

2 — O atraso no cumprimento da obrigação de pagamento da(s) 
mensalidade(s) por prazo superior a 30 dias, a contar da data do venci-
mento dessa obrigação, legitima o Município de Silves a recorrer aos 
mecanismos legais de cobrança de créditos.

Artigo 50.º
Ausência por motivo de doença

1 — A apresentação de atestado médico inibe o pagamento de men-
salidade por parte de utente das instalações desportivas do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, devendo o respetivo comprovativo 
ser entregue na área de receção e de atendimento ao público, até ao dia 
22 do mês a que respeita.

2 — No caso de impedimento da prática de atividades físicas e des-
portivas no âmbito da escola de natação, das atividades de fitness ou 
do ginásio, por um período de 15 dias, devidamente comprovado por 
atestado médico, o utente pode requerer a atribuição de um crédito equi-
valente a 50 % do valor da mensalidade, desde que apresente a referida 
declaração médica na área de receção e de atendimento ao público do 
Complexo das Piscinas Municipais de Silves, nos 5 dias subsequentes 
à data da sua emissão.

3 — No caso de impedimento por motivo de doença prolongada, 
superior a 15 dias, devidamente comprovado por atestado médico, e 
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desde que esse documento seja apresentado nos 5 dias subsequentes à 
data da sua emissão, o praticante desportivo pode requerer, caso assim 
o deseje, a suspensão da sua inscrição como utente das instalações des-
portivas do Complexo das Piscinas Municipais, podendo ficar cativa a 
sua vaga na respetiva classe da escola de natação ou nas aulas de grupo 
das atividades de fitness, por um período máximo de 2 meses, mediante 
o pagamento de valor equivalente a 25 % do preço da(s) mensalidade(s), 
durante esse período.

Artigo 51.º
Desistência

1 — É considerada desistência a situação em que um utente das insta-
lações desportivas do Complexo das Piscinas Municipais de Silves não 
efetua o pagamento de duas mensalidades consecutivas, o que implica 
a perda do direito à vaga e obriga à realização de nova inscrição, caso 
aquele pretenda retomar a prática desportiva.

2 — Não é autorizada a atribuição de qualquer reembolso de pa-
gamentos efetuados pelo utente, por razões alheias ao Município de 
Silves, pelo que não são aceites quaisquer pedidos de devolução de 
créditos ou reembolsos, por motivos imputáveis ao próprio utente, 
nomeadamente por razões de gozo de férias, de alteração de residência 
ou de local de trabalho, de participação em estágios, formações ou 
programas desenvolvidos no âmbito do ensino superior ou no meio 
profissional.

3 — A comunicação de desistência depois do prazo de vencimento 
de uma mensalidade, implica para o respetivo utente o pagamento da 
mesma, salvo nos casos em que a desistência se deva a motivos de 
doença.

4 — Após o início da época desportiva, qualquer desistência implica 
a perda de valores já pagos a título de inscrição e/ou renovação de 
inscrição.

CAPÍTULO IX

Sanções

Artigo 52.º
Sanções

1 — O não cumprimento do disposto no presente regulamento e a 
prática de atos contrários às ordens legítimas do pessoal em serviço nas 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, dá origem, 
em função da gravidade da infração e da culpa do agente, à aplicação 
das seguintes sanções:

a) Repreensão verbal;
b) Expulsão das instalações, com eventual recurso às forças de ordem 

pública; ou
c) Inibição temporária da utilização das instalações.

2 — As sanções referidas nas alíneas a) e b) do número anterior são 
da responsabilidade do diretor técnico das instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves ou, em caso de ausência, dos funcionários 
em serviço.

3 — A sanção prevista na alínea c) do n.º 1 apenas pode ser aplicada 
por deliberação da Câmara Municipal de Silves, quando o agente te-
nha praticado a infração com manifesta e grave violação dos deveres 
que lhe são inerentes, e mediante a realização da audiência prévia do 
interessado.

CAPÍTULO X

Pessoal ao serviço no Complexo das Piscinas
Municipais de Silves

Artigo 53.º
Diretor técnico das instalações

1 — Compete ao diretor técnico das instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves, nomeadamente:

a) Promover e divulgar as atividades desenvolvidas nas instalações;
b) Salvaguardar a função social das instalações e a sua dinamização;
c) Planear a utilização desportiva das instalações;
d) Coordenar todos os pedidos de cedência de utilização das instala-

ções desportivas e classificá -los de acordo com as prioridades expressas 
no presente regulamento;

e) Promover a comunicação aos interessados do deferimento ou in-
deferimento do pedido de cedência de utilização das instalações des-
portivas;

f) Gerir os espaços e instalações, procurando a sua rentabilização, 
pautada por critérios de economicidade, eficiência e eficácia;

g) Divulgar os horários de funcionamento das instalações;
h) Vigiar a higiene, qualidade da água e conforto térmico, assim como 

a manutenção e conservação das instalações;
i) Reunir periodicamente com o pessoal ao serviço nas instalações, 

estabelecendo e estimulando uma colaboração estreita e um dinamismo 
que permita uma eficácia e eficiência no funcionamento das instalações 
e nos serviços nelas prestados, incentivando o cumprimento de todos os 
deveres do pessoal de serviço;

j) Atualizar e tornar públicos os registos que forem exigidos por lei, 
pelos regulamentos e instruções da Direção -Geral da Saúde e demais 
entidades competentes;

k) Promover a elaboração dos mapas de registo de frequência e uti-
lização das instalações;

l) Manter atualizado o inventário do material e equipamentos exis-
tentes nas instalações; e

m) Garantir que a gestão das instalações seja feita de acordo com os 
princípios orientadores do presente regulamento e com os procedimentos 
próprios da gestão da qualidade e da excelência.

2 — No exercício das suas competências, o diretor técnico das insta-
lações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves é auxiliado por 
outros funcionários que ali desempenham funções.

Artigo 54.º
Técnicos

Sem prejuízo do disposto na lei, os técnicos afetos às instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves desempenham, entre 
outras, as seguintes funções:

a) Monitorar as atividades para que forem designados, com zelo e 
dedicação, assegurando a qualidade, a eficácia e a eficiência dos ser-
viços prestados nas instalações do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves;

b) Promover a boa colaboração com os utentes e entes utilizadores 
das instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, por 
forma a criar um ambiente harmonioso e respeitoso nas atividades 
desenvolvidas; e

c) Cumprir e fazer cumprir as normas do presente regulamento.

Artigo 55.º
Receção e atendimento ao público

Compete ao pessoal afeto aos serviços da área de receção e de aten-
dimento ao público do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
de acordo com a divisão de tarefas superiormente fixadas, nomeada-
mente:

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, dentro do horário de funcionamento 
estabelecido;

b) Assegurar o atendimento dos utentes e público em geral;
c) Assegurar o recebimento dos preços devidos pela utilização 

das instalações e equipamentos desportivos do Complexo das Pis-
cinas Municipais de Silves ou pela aquisição de serviços diversos, 
emitindo as respetivas faturas, nos termos técnicos e legalmente 
definidos;

d) Apoiar a área de gestão das instalações em todo o serviço admi-
nistrativo solicitado superiormente;

e) Apoiar a realização de atividades físicas e desportivas, sempre que 
solicitado superiormente;

f) Fazer cumprir os horários de utilização das instalações do Com-
plexo das Piscinas Municipais de Silves, de acordo com os mapas apro-
priados, para que não se verifiquem atropelos à normal sequência dos 
utilizadores;

g) Participar ao diretor técnico das instalações do Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves as ocorrências que consubstanciem uma 
infração ao presente regulamento;

h) Não permitir a entrada no interior das instalações do Complexo 
das Piscinas Municipais de Silves, ao público em geral e utentes 
que não ofereçam garantias da necessária higiene, que apresentem 
indícios de embriaguez ou de consumo de estupefacientes, que 
provoquem distúrbios ou pratiquem atos de violência, como também 
daqueles que apresentem sinais evidentes de doenças e patologias 
que coloquem objetivamente em causa a saúde pública, devendo 
para isso usar de prudência e fazer a recusa em termos corretos e 
urbanos; e

i) Exercer outras competências previstas no presente regulamento.
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CAPÍTULO XI
Disposições finais

Artigo 56.º
Confidencialidade

O Município de Silves, através do serviço municipal com competên-
cias na área do desporto, garante toda a confidencialidade no tratamento 
dos dados pessoais constantes dos processos administrativos instruídos 
nos termos do presente regulamento.

Artigo 57.º
Delegação e subdelegação de competências

1 — As competências neste regulamento conferidas à Câmara Muni-
cipal de Silves podem ser delegadas no seu Presidente, com faculdade 
de subdelegação nos Vereadores.

2 — As competências neste regulamento cometidas ao Presidente 
da Câmara Municipal de Silves podem ser delegadas nos Vereadores, 
com faculdade de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais.

Artigo 58.º
Normas supletivas

Sem prejuízo dos princípios gerais de direito e da demais legislação 
aplicável em matéria de uso de instalações e equipamentos desporti-
vos públicos, aplicam -se subsidiariamente ao presente regulamento:

a) A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro;

b) O Regime Jurídico das Instalações Desportivas de Uso Público, 
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de junho;

c) O Regime da Responsabilidade Técnica pela Direção e Orientação 
das Atividades Desportivas desenvolvidas nas Instalações Desportivas, 
aprovado pela Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto;

d) O Regime de Acesso e Exercício da Atividade de Treinador de 
Desporto, estabelecido pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto; e

e) O Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 59.º
Referências legislativas

As referências legislativas e regulamentares efetuadas neste regulamento 
consideram -se tacitamente alteradas com a alteração ou revogação dos res-
petivos diplomas legais ou regulamentares, atendendo -se sempre à legislação 
ao tempo em vigor.

Artigo 60.º
Dúvidas e omissões

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos por deliberação da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 61.º
Regime transitório

As mensalidades da escola de natação ou das atividades de fitness 
que tenham sido pagas antecipadamente no início da época desportiva 
em curso à data da entrada em vigor do presente regulamento, podem 
ser objeto dos acertos de contas devidos.

Artigo 62.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento é expressamente 
revogado o regulamento de utilização das piscinas municipais de Silves, 
que corresponde ao regulamento n.º 402/2008, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho de 2008, e que foi objeto da 
retificação n.º 1970/2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 170, de 3 de setembro de 2008.

Artigo 63.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
à sua publicação no Diário da República.

10 de outubro de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

209955925 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso (extrato) n.º 13619/2016

Consolidação da mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, torna  -se público que:

Por despacho de 10 de março de 2016, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria, no Mapa de pessoal deste Muni-
cípio, ao Técnico Superior, Jorge Miguel Rodrigues Claro, com efeitos a 
1 de junho de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com a remuneração correspondente a 1201,48 €, posição 
2, nível 15, respetivamente, da tabela remuneratória única.

Por despacho de 5 de abril de 2016, foi autorizada a consolidação de-
finitiva da mobilidade na categoria, no Mapa de pessoal deste Município, 
ao Assistente Operacional, André Soage Ribeiro Duarte, com efeitos a 
1 de junho de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com a remuneração correspondente a 583,58 €, posição 3, 
nível 3, respetivamente, da tabela remuneratória única.

Por despacho de 4 de julho de 2016, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria, no Mapa de pessoal deste Muni-
cípio, à Técnica Superior, Filomena Maria dos Santos Simas da Silva, 
com efeitos a 4 de agosto de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a remuneração de 1.579,09 €, 
correspondente à posição remuneratória entre a 2.ª e 3.ª e ao nível en-
tre 19.º e 23.º da categoria de técnico superior, integrada na tabela 
remuneratória única.

11 de outubro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal, Ana-
bela Freitas.

309931357 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 13620/2016
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de 
abril, torna -se publico, que por despacho, datado de 19 de outubro do 
corrente ano, foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no procedimento concursal aberto pelo Aviso 
n.º 6282/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96 de 18 
de maio de 2016 — Referência G, (Assistente Operacional — Pedreiro).

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica. 
www.cm -torresnovas.pt.

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83  -A/2009 de 22 de janeiro com a redação introduzida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo 
Ramos Ferreira.

309959716 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 13621/2016

Abertura de Procedimento Concursal comum na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado — Constituição de Reservas de Recrutamento
1 — Faz -se público que, de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 

Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva de 13 de setembro de 2016, 
no uso da competência delegada na área de Recursos Humanos, pelo 
Presidente da Câmara, proferida por despacho PR n.º 5 -A/2013, datado de 
15 de outubro de 2013, nos termos do disposto no artigo 33.º do anexo da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e da alínea a) do artigo 3.º e do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, despacho esse precedido de auto-
rização da Câmara Municipal, nos termos do artigo 30.º do anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 32.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de 
março, conforme deliberação de 1 de setembro de 2016, que autorizou o 
recrutamento, encontram -se abertos, pelo prazo de dez dias úteis, a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, os 


