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Normas de utilização da  

Piscina Municipal Descoberta de Gouveia  

durante a época balnear 2021 

 
Artigo 1º 
(Utentes) 

 

1. O uso das Piscinas Descobertas está aberto a qualquer utente que se obrigue ao cum-

primento do regulamento e ao respeito pelas normas de utilização, regras de civismo 

e higiene próprias de qualquer lugar público. 

2. Os menores de 10 anos só poderão utilizar as piscinas municipais descobertas se 

acompanhados pelos pais ou adulto em sua representação. 

 
Artigo 2º 

(Condições de acesso) 
 

1. Será proibida a entrada nas instalações aos utentes que aparentemente possuam de-

ficientes condições de saúde, asseio ou indiciem estar em estado de embriaguez ou 

toxicodependência; 

2. A entrada será igualmente vedada aos que aparentem ser portadores de doenças con-

tagiosas, de pele ou lesões de que possam advir riscos para a saúde pública. 

3. Será feita medição de temperatura á entrada, de acordo com a regulamentação rela-

tiva ao COVID-19 

4. Está determinado o limite máximo de ocupação simultânea de 66 pessoas de modo a 

cumprir o distanciamento obrigatório de 1,5 metros entre pessoas, 3 m entre chapéus 

de sol e os corredores de circulação determinados no plano de contingência, respei-

tando as normas especificas da DGS. 

5. De modo a evitar afluência excessiva será sinalizado o estado de ocupação que cor-

responde á utilização de área útil definida nos termos do numero anterior, utilizando 

sinalética de cores, nos seguintes termos: 

a) Verde: ocupação baixa, que corresponde a uma utilização até 1/3; 
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b) Amarelo: ocupação elevada, que corresponde a uma utilização acima dos 

2/3; 

c) Vermelho: ocupação plena, que corresponde a uma utilização superior a 

90%. 

 
Artigo 3º 

(Obrigações) 
 

1. É obrigatório o uso do vestuário de banho, independentemente da idade do utente; 

2. É obrigatório a utilização do chuveiro antes da entrada nos tanques. 

3. É obrigatório o respeito pelas regras de segurança e de utilização, assim como pelas 

indicações dos funcionários de serviço responsáveis pela sua aplicação. 

4. É obrigatório o uso de calçado, devendo adotar-se comportamentos de proteção pes-

soal, tais como higienização das mãos, a utilização de máscara no interior da instala-

ção, a distância de segurança e as medidas de etiqueta respiratória. 

5. Obrigatório respeitar os sentidos de circulação sinalizados e mantido o distanciamento 

de segurança de 1,5 metros entre cada utente. 

 
Artigo 4º 

(Proibições) 
 

1. Não é permitido aos utentes transportarem para a zona dos tanques quaisquer recipi-

entes com alimentos ou bebidas; 

2. É proibido levar para as áreas reservadas envolventes às piscinas, cadeiras bem como 

quaisquer objetos que não sejam para o exercício da atividade desportiva aquática ou 

de higiene pessoal; 

3. É proibida a entrada no recinto das piscinas de animais domésticos de qualquer espé-

cie, exceto cães-guia; 

4. Não é permitido utilizar objetos ou adornos suscetíveis de provocar danos físicos aos 

próprios ou a terceiros; 



 

 

DI002.01 

Mod.381_MD_DI_0 

 

5. Não é permitida nas instalações das piscinas a prática de jogos, correrias desordena-

das e saltos para a água ou qualquer outra prática que possa incomodar ou colocar 

em causa a segurança os outros utentes; 

6. É proibida a permanência nas instalações para além do horário de funcionamento ou 

do tempo estipulado; 

7. É proibida a prática de atos que, por qualquer forma, ofendam a moral pública; 

 
 

Artigo 5º 
(Utilização de Vestiários) 

 

1. É proibido o uso dos balneários destinados, a um sexo, por pessoas de sexo oposto. 

2. O Município não se responsabiliza pelo extravio, que possa ocorrer, de dinheiros ou 

valores. 

 
 

Artigo 6º 
(Horário de Funcionamento) 

 

1. As piscinas descobertas funcionarão de 17 de julho a 5 de Setembro de 2021, inclu-

sive; 

2. Horário de funcionamento semanal, incluindo feriados será:  

a) 2ª feira das 15h ás 19h; 

b) 3ª feira a domingo das 10h às 13h e das 15h ás 19h. 

3. O período de interrupção diário das 13h00 às 15h00 servirá para limpeza e desinfeção 

das piscinas municipais descobertas.  

4. A 2ª feira de manhã fica reservada para os tarefas e serviços de manutenção semanal 

das piscinas municipais descobertas. 

5. O Município de Gouveia reserva-se o direito de interromper ou alargar o funciona-

mento das piscinas, sempre que o julgue conveniente, ou a tal seja forçado por motivos 

de higienização e limpeza, reparação de avarias ou manutenção de equipamentos. 
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6. Sempre que a afluência de público o não justifique, o encerramento poderá ocorrer, 

por determinação do vereador responsável pelo pelouro do desporto. 

 
Artigo 7º 
(Taxas) 

 

1. O espaço das piscinas municipais descobertas estará aberto ao público, conforme de-

finido no nº 2 do art. 4. 

2. As taxas diárias de ingresso nas instalações das piscinas municipais descobertas, 

para banhos livres, correspondem à fração da taxa diária aprovada por bloco diário de 

utilização: 

 

 

3ª Feira a 
Sábado 

2ª Feira a  
Sábado 

Domingos e Feriados  

10h00 – 13h00 15h00 – 19h00 10h00 – 13h00 15h00 – 19h00 

Crianças até aos 5 anos Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Crianças dos 6 aos 13 anos  0,37€ 0,50€ 0,50€ 0,65€ 

Crianças a partir dos 14 anos 
e adultos 

0,75€ 1,00€ 0,98€ 1,31€ 

Aluguer de  
espreguiçadeiras 

1,15€ 1,31€ 1,15€ 1,31€ 

Duche quente 0,55€ 0,55€ 0,55€ 0,55€ 

 
 

 
Artigo 8º 

(Incumprimentos) 
 

1. As violações das normas constituem incumprimentos que de acordo com a gravidade 

poderão ser puníveis com: 

a. repreensão verbal; 

b. expulsão das instalações; 

c. inibição temporária da utilização das instalações; 

d. inibição definitiva da utilização das instalações. 
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2. Sempre que a natureza da violação o justifique, independentemente da posterior ins-

tauração do processo de incumprimento, o funcionário responsável pelas piscinas po-

derá, como medida cautelar, determinar a imediata expulsão das instalações dos uten-

tes que infrinjam as normas regulamentares. 

3. A aplicação das sanções previstas nas alíneas a) e b) é feita pelo responsável pelas 

instalações desportivas ou em caso de ausência, pelos funcionários em serviço, po-

dendo solicitar intervenção das forças públicas de segurança se o utente não acatar 

essa determinação. 

4. As sanções c) e d) serão aplicadas pelo Executivo, sob proposta do Pelouro do Des-

porto do Município de Gouveia, com garantia de todos os direitos de defesa. 

5. Qualquer prejuízo ou dano causado nas instalações ou equipamentos pelos utentes, 

alémdas sanções referidas no nº. 2 deste artigo, implicam uma indemnização ao Mu-

nicípio de Gouveia no valor do prejuízo ou dano causado. 

 

 
Artigo 9º 

(Aceitação das normas) 
 

1. A utilização das Piscina Municipal Descoberta de Gouveia, pressupõe o conhecimento 

e aceitação das presentes normas. 

2. As presentes normas e plano de contingência, assim como extratos com as principais 

regras de utilização, deveres e direitos dos utilizadores, serão afixados em locais bem 

visíveis nas instalações. 
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Artigo 10º 
(Dúvidas e Omissões) 

 

1. Todas as dúvidas e omissões serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal 

 

Gouveia, 05 de julho de 2021 

 

 
Normas de utilização da Piscina Municipal Descoberta de Gouveia durante a época balnear 2021 tiveram por base a seguinte 

legislação em vigor: 

 

 Despacho n.º 6134-A/2020 

Determina que o funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre obriga a que os responsáveis pela gestão destes 

espaços implementem procedimentos de prevenção e controlo da infeção, assegurando o cumprimento de regras de 

ocupação, permanência, higienização dos espaços e distanciamento físico entre utentes.  

 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021 de 4 de Junho 

Prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID-19 

 

 Decreto-lei n.º 35-A/2021 de 18 de Maio 

Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença Covid-19, para 

a época balnear de 2021 

 

 Atualização de 17 Abril 2021 da Orientação 36/2020 da DGS relativa ao COVID-19: Desporto e competições 

desportivas 

Faculta orientações para a utilização das infraestruturas desportivas e outros espaços onde decorra a prática e 

competição desportiva 

 
 
 

Aprovado em Reunião de Câmara a 08.07/2021 
Município de Gouveia 


