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AVISO LEGAL

ALERTA-SE QUE A VERSÃO CONSOLIDADA DOS TEXTOS DA REGULAMENTAÇÃO 

MUNICIPAL (RM) APRESENTADA NESTA COMPILAÇÃO NÃO DISPENSA NEM 

SUBSTITUI A CONSULTA DOS DIPLOMAS ORIGINAIS PUBLICADOS EM DIÁRIO DA 

REPÚBLICA (HTTPS://DRE.PT/) E NO SÍTIO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

VILA NOVA DE GAIA NA INTERNET (WWW.CM-GAIA.PT).
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Regulamento Municipal de Utilização do Centro de Alto Rendimento
de Vila Nova de Gaia

Preâmbulo

Em 27 de fevereiro de 2009, o Instituto do Desporto de Portugal, I. P. e o Município 

de Vila Nova de Gaia subscreveram um protocolo de cooperação para a construção 

do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, adiante designado por CAR de 

Gaia.

A missão preconizada para os CAR é “atender prioritariamente às necessidades 

da atividade das federações desportivas e visa prosseguir os seguintes objetivos: po-

tenciar talentos desportivos; possibilitar estágios; integrar a investigação científica ao 

nível da performance desportiva; avaliar, controlar e otimizar o treino; aprofundar o 

desenvolvimento técnico; monitorizar resultados e detetar e selecionar talentos des-

portivos”.

Cada Centro de Alto Rendimento é uma unidade operativa que abrange um con-

junto específico e diversificado de instalações, equipamentos des- portivos e serviços 

de apoio multidisciplinar, cuja finalidade é a melhoria e otimização do rendimento 

desportivo, proporcionando aos praticantes de alto rendimento ou que integram se-

leções nacionais, as adequadas condições de preparação desportiva e de otimização 

da performance.

O Modelo de Gestão e Financiamento dos CAR foi sufragado em Conselho Nacional 

do Desporto, aceite pela gestão do Programa Operacional Temático de Valorização 

do Território — POVT — que cofinanciou o projeto e aprovado em reunião do Conselho 

de Fundadores da Fundação do Desporto.

O presente Regulamento pretende estabelecer as condições de utilização e fun-

cionamento do Centro de Alto Rendimento de Gaia, propriedade do Município de Vila 

Nova de Gaia.

No que concerne à projeção dos custos e benefícios das medidas projetadas no pre-

sente Regulamento, para efeitos do artigo 99.° do Anexo ao Decreto-Lei n.° 4/2015, 

de 7 de janeiro (que aprovou o novo Código de Procedimento Administrativo), sem 

prejuízo do estudo de viabilidade económico e financeiro que instruiu a candidatura 

ao financiamento comunitário, cumpre elencar, de forma sumária os mesmos:

CUSTO: Regulação do uso e ocupação dos equipamentos e infraestruturas do Cen-

tro de Alto Rendimento, através da fixação de condições reserva, acesso e interdição 

03.1 | DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA
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e ainda a fixação de preços de acesso e utilização.

BENEFÍCIO: Os custos descritos visam potenciar os benefícios inerentes à preser-

vação e salvaguarda das condições gerais de acesso e exploração das instalações e 

infraestruturas do CAR maximizando as suas condições de operabilidade e funciona-

lidade.

O projeto do presente Regulamento, aprovado em reunião de Câmara realizada em 

20.07.2015, foi, em cumprimento do artigo 100.°, n.° 3, alínea c) e 101.° do Código do 

Procedimento Administrativo, submetido a consulta pública, por um prazo de 30 dias, 

para recolha de sugestões/participações, através do Aviso n.° 9228/2015, publicado 

no DR, 2.a série, n.° 166, em 26.08.2015,

O Regulamento de Utilização do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia 

é elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.° 272/2009, de 01 de outubro, Portaria n.° 

325/2010 de 16 de junho, artigo 241.° da Constituição da República Portuguesa e das 

alíneas f) do n.° 1 do artigo 24.°, alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° e alínea g) do artigo 

25.°, todos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

PARTE I
Disposições gerais

Artigo 1.°
Objeto e âmbito de aplicação

O presente Regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento 

do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Artigo 2.°
Localização e designação

O Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, adiante designado por CAR 

de Gaia, localiza-se na Rua Entre Quintas, n.° 226 — Oliveira do Douro — Vila Nova de 

Gaia.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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Artigo 3.°
Propriedade e gestão do equipamento

1 — O CAR de Gaia é propriedade do Município de Vila Nova de Gaia, sendo a sua 

gestão desportiva exercida pela Comissão de Gestão Local, adiante designada por 

CGL, conforme acordo de parceria celebrado com o Instituto do Desporto de Portugal, 

I. P.

2 — Compete à Câmara Municipal nomear um trabalhador, que será responsável 

pelos atos de gestão corrente e pelo bom funcionamento do CAR de Gaia.

3 — Só é permitida a utilização das instalações desportivas com a presença de um 

técnico devidamente credenciado para o efeito.

PARTE II
Comissão de gestão local

Artigo 4.°
Constituição

1 — Conforme estipulado no acordo de parceria em vigor para o CAR de Gaia, a CGL 

é constituída por um representante de cada uma das seguintes entidades: Município 

de Vila Nova de Gaia, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Federação Por-

tuguesa de Ténis de Mesa e Federação Portuguesa de Taekwondo.

2 — O Município de Vila Nova de Gaia é representado pelo seu Presidente da Câma-

ra, o qual poderá delegar a representação num diretor executivo, preferencialmente 

pertencente ao mapa de pessoal da Autarquia, de acordo como modelo de gestão dos 

Centros de Alto Rendimento.

03.1 | DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA
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Artigo 5.°
Competências

Compete à CGL:

a) Coordenar o funcionamento e gerir desportivamente as unidades do CAR de 

Gaia;

b) Promover e divulgar o CAR de Gaia, em articulação com a Comissão Executiva 

de Gestão dos CAR, no âmbito da Fundação do Desporto;

c) Avaliar e implementar as melhores práticas com vista à rentabilização das in-

fraestruturas;

d) Celebrar, ao abrigo da legislação em vigor, protocolos com o setor empresarial, 

escolas e universidades ou outras instituições consideradas relevantes;

e) Elaborar o plano anual de atividades;

f) Elaborar o relatório de atividades e submeter à apreciação das Instituições repre-

sentadas;

g) Elaborar projetos de desenvolvimento desportivo e organizar competições des-

portivas, apresentando as respetivas candidaturas à Fundação do Desporto para o 

respetivo cofinanciamento;

h) Dar parecer sobre os valores a pagar pela utilização do CAR de Gaia, a aprovar 

pelo órgão municipal competente.

Artigo 6.°
Local e periodicidade das reuniões

A CGL reúne nas instalações do CAR de Gaia, com a periodicidade estabelecida no 

acordo de parceria em vigor.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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PARTE III
Do funcionamento do CAR de Gaia

Artigo 7.°
Interdições

É, expressamente, proibido nas instalações do CAR de Gaia:

a) Fumar;

b) Vender e consumir bebidas alcoólicas;

c) A entrada e permanência de animais no interior das instalações, salvo em situa-

ções em que a sua presença seja indispensável e justificável, nomeadamente no caso 

de cães-guia para acompanhamento de invisuais ou cães pertencentes a forças de 

segurança e nos casos expressamente autorizados previamente pelo responsável.

d) O acesso às instalações por pessoas que demonstrem sinais evidentes de em-

briaguez.

Artigo 8.°
Horário de funcionamento

O horário de funcionamento é definido, anualmente, pela CGL, sendo afixado na 

receção do CAR de Gaia.

Artigo 9.°
Identificação dos funcionários

Os trabalhadores do CAR de Gaia devem encontrar-se identificados, em documen-

to próprio para o efeito, no qual deve ser aposto o seu nome.

Artigo 10.°
Tabela de preços

A utilização das instalações do CAR de Gaia está sujeita apagamento dos valores 

estabelecidos na tabela aprovada pelo órgão municipal competente, a qual se encon-

tra afixada na receção.

03.1 | DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA
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PARTE IV
Das instalações

Artigo 11.°
Composição

O CAR de Gaia é composto pelas seguintes unidades:

a) Unidade de Ténis de Mesa, que inclui área desportiva, vestiários, balneários, ins-

talações sanitárias e ginásio;

b) Unidade de Taekwondo, que inclui área desportiva, vestiários, balneários e ins-

talações sanitárias;

c) Unidade de Alojamento que inclui área de receção, sala de convívio, gabinetes 

médicos, refeitório, ginásio e spa.

Artigo 12.°
Concessões de exploração 

Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar e 

fixar as respetivas condições gerais, de eventuais concessões de exploração de insta-

lações do CAR de Gaia.

PARTE V
Da admissão e condições de utilização do CAR de Gaia

Artigo 13.°
Direito de admissão

A utilização das instalações é permitida a:

a) Pessoas ou entidades desportivas federadas, em estágio no CAR de Gaia;

b) Acompanhantes, técnicos ou diretores das equipas em estágio;

c) Pessoas singulares ou coletivas, não previstas nas alíneas anteriores desde que 

autorizadas previamente pela Câmara Municipal.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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Artigo 14.°
Reserva e ordem de prioridade

1 — Os interessados na utilização regular das instalações devem apresentar à CGL 

ou à Câmara Municipal, até 31 de agosto, antes do início de cada época desportiva, um 

plano geral de utilização.

2 — As reservas não previstas no número anterior devem ser efetuadas, por correio 

eletrónico, com a antecedência mínima de 20 dias.

3 — A reserva só é valida após expressa confirmação por parte do CAR de Gaia.

4 — No caso de haver mais de um pedido de utilização para o mesmo período (não 

se encontrando aqui incluídas as reservas já confirmadas) será observada a seguinte 

ordem de prioridade:

a) Município de Vila Nova de Gaia;

b) Federações Portuguesas de Ténis de Mesa e de Taekwondo;

c) Associações ou clubes com sede no concelho de Vila Nova de Gaia;

d) Outras Federações Desportivas Nacionais;

e) Outras Federações Desportivas Internacionais;

f) Atletas ou equipas nacionais;

g) Atletas ou equipas estrangeiras;

h) Outras entidades ou pessoas não enquadradas nas alíneas anteriores.

5 — Após verificação da ordem de prioridade, efetuada de acordo como número 

anterior, a reserva é confirmada, por data de entrada do pedido.

Artigo 15.°
Publicidade

1 — A publicidade referente a eventos desportivos que ocorram nas instalações do 

CAR poderá ser concessionada a empresas de publicidade, com as quais se poderão, 

cumpridos os requisitos legais aplicáveis, celebrar contratos com vista à obtenção de 

patrocínios de empresas ou entidades públicas ou privadas destinados a esses mes-

mos eventos.

2 — Qualquer outro tipo de publicidade reger-se-á pelo Regulamento Municipal 

aplicável.

03.1 | DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA
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Artigo 16.°
Termo de responsabilidade

A utilização das instalações desportivas por qualquer pessoa ou entidade não fede-

rada está sujeita à assinatura de um termo de responsabilidade nos termos da legisla-

ção aplicável.

PARTE VI
Disposições finais

Artigo 17.°
Responsabilidade em caso de perda, dano ou extravio

O CAR de Gaia não se responsabiliza por eventuais perdas, danos, ou extravio de 

quaisquer bens ou dinheiro propriedade dos utilizadores que ocorra nas suas instala-

ções.

Artigo 18.°
Danos ou prejuízos nas instalações

1 — Os utilizadores são responsáveis pelos prejuízos ou danos que provoquem nos 

equipamentos e nas instalações do CAR de Gaia.

2 — A reparação dos danos ou prejuízos será efetuada sob a supervisão da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia.

Artigo 19.°
Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento, cabe aos técnicos e 

funcionários ao serviço do CAR de Gaia, assim como aos diretores e coordenadores 

das Federações ou equipas de trabalho.

2 — Qualquer infração é, de imediato, transmitida ao Diretor executivo do CAR de 

Gaia e, posteriormente, à CGL.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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Artigo 20.°
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões do presente Regulamento serão resolvidas por deliberação 

da Câmara Municipal, sob proposta da CGL.

Artigo 21.°
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário 

da República.
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Regulamento Geral de Utilização e Funcionamento 
das Instalações Desportivas Municipais

Preâmbulo

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.° 5/2007, 

de 16 de janeiro, estabelece o enquadramento genérico das atribuições do Estado e 

demais entidades públicas na promoção da atividade física e desportiva, reiterando a 

exigência constante do artigo 79.° da Constituição da República Portuguesa (CRP), 

segundo o qual todos têm direito à cultura física e ao desporto e reforçando que in-

cumbe às Autarquias Locais não só criar espaços públicos aptos para a atividade física, 

como também desenvolver uma política integrada de infraestruturas e equipamentos 

desportivos, visando a criação de um parque desportivo diversificado e de qualidade, 

em coerência com uma estratégia de promoção da atividade física e desportiva, nos 

seus vários níveis e para todos os escalões e grupos da população.

Em concretização do disposto na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, 

sobreveio um acervo de legislação importante na densificação de alguns dos preceitos 

aí referenciados, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 10/2009, de 12 de janeiro (que 

estabelece o Regime Jurídico do Seguro Desportivo Obrigatório), o Decreto-Lei n.° 

141/2009, de 16 de junho (que estabelece o Regime Jurídico das Instalações Desporti-

vas de Uso Público), a Lei n.° 39/2012, de 28 de agosto (que define o Regime Jurídico 

da Responsabilidade Técnica pela Direção e Orientação das Atividades Desportivas 

nas Instalações Desportivas) e a Lei n.° 38/2012, de 28 de agosto (Lei Antidopagem 

no Desporto).

Com efeito, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.° da Lei n.° 39/2012, 

de 28 de agosto, as instalações desportivas devem dispor de um regulamento interno, 

elaborado pelo proprietário ou por entidade que explore a instalação, contendo as 

normas de utilização a ser observadas pelos respetivos utentes, devendo o mesmo, 

além do mais, ser objeto de devida publicação no interior da própria instalação.

Ora, considerando que cada vez mais se exige uma maior capacidade de intervenção 

por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia numa gestão das instalações 

desportivas municipais que salvaguarde as condições de acesso ao maior número de 

cidadãos, independentemente do seu estrato social, económico ou condições físicas, 

em observância ao princípio constitucional, e que, por outro lado, a existência de regu-

lamentos tem como finalidade clarificar e melhorar o acesso às instalações desportivas 
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municipais e à sua utilização, procurando assegurar um adequado funcionamento das 

mesmas, com a perspetiva de rentabilizar a sua taxa de ocupação e de contemplar as 

necessidades e motivações dos cidadãos, em matéria de atividades físicas e desporti-

vas, urge, pois, publicar um diploma regulamentar municipal que, de forma homogé-

nea, discipline e assegure a correta utilização e funcionamento das instalações des-

portivas municipais, e que, bem assim, estabeleça os respetivos critérios de utilização.

Ademais os documentos existentes remontam ao período da gestão da empresa 

municipal Gaianima — Equipamentos Municipais, E. E. M., cuja liquidação foi encerrada 

em 30 de junho de 2015, pelo que, além de desatualizados e desajustados, revelam-se 

pouco coerentes numa estrutura que se quer única, e que tem vindo a desenvolver-se 

com novos equipamentos e valências, razão pela qual se pretende reunir, num único 

quadro regulamentar, a disciplina de todos os aspetos relacionados com a gestão, uti-

lização e funcionamento das instalações desportivas municipais.

O projeto deste Regulamento foi submetido a consulta pública, para recolha de su-

gestões, nos termos do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

através de publicação no Boletim Municipal e na Internet no sítio institucional do Mu-

nicípio.

Assim sendo, considerando que de acordo com o preceituado na alínea k) do n.°1 

do artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.° 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à apro-

vação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, 

a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara Municipal, ao 

abrigo do preceituado na alínea g) do n.° 1 do artigo 25.°, do anexo I da Lei n.° 75/2013 

de 12 de setembro, aprova o seguinte Regulamento:
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LIVRO I
Parte geral

TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.°
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112.°, n.° 7 

e 241.° da Constituição da República Portuguesa, da alínea f) do n.° 2 do artigo 23.° e 

da alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 6.° e 8.° da Lei n.° 5/2007, de 16 

de janeiro, que define as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e 

do desporto.

Artigo 2.°
Objeto

O presente Regulamento estabelece as normas de utilização e funcionamento das 

instalações desportivas municipais, tal como definidas no Regime Jurídico das Insta-

lações Desportivas de Uso Público, estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 141/2009, de 16 

de junho, que integram o acervo patrimonial do Município de Vila Nova de Gaia, salvo 

o disposto no n.° 2 do artigo seguinte.

Artigo 3.°
Âmbito objetivo

1 — O acervo de instalações desportivas a que se reporta o presente Regulamento é 

constituído por piscinas, pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atle-

tismo, bem como por outras instalações desportivas integradas em diferentes tipolo-

gias, cuja lista se encontra publicitada no sítio internet da CMG (http://www.cm-gaia.

pt), sem prejuízo de eventuais omissões que a mesma possa conter.

2 — O Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia é objeto de Regulamento 

Específico.
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Artigo 4.°
Âmbito subjetivo

1 — O presente Regulamento aplica-se às instalações desportivas de uso público 

de propriedade municipal geridas unilateral ou conjuntamente pela Câmara Municipal 

de Gaia (doravante CMG), bem como, na sua Parte Geral — Título IV — Capítulo III, às 

instalações geridas por outras entidades, ao abrigo de título legitimador.

2 — A gestão, administração, manutenção e conservação das instalações despor-

tivas de uso público de propriedade municipal é efetuada pela CMG, sem prejuízo de 

poder ser cedida a outras entidades públicas ou privadas, nos termos da legislação 

aplicável.

Artigo 5.°
Finalidades

As instalações desportivas municipais que integram o património do Município de 

Vila Nova de Gaia constituem equipamentos privilegiados para a prática desportiva 

qualquer que seja a sua natureza, tendo por finalidade servir os cidadãos, associações 

de modalidade, clubes desportivos e demais entidades.

TÍTULO II
Do funcionamento das instalações desportivas municipais

CAPÍTULO I
Abertura ao público

Artigo 6.°
Períodos e horários de funcionamento

1 — Os períodos de funcionamento das instalações desportivas encontram-se defi-

nidos no presente Regulamento e são afixados em local próprio na respetiva instala-

ção e divulgados no sítio internet da CMG (http://www.cm-gaia.pt).

2 — Os horários de funcionamento são aprovados pela CMG e são igualmente afixa-

dos na respetiva instalação e divulgados no sítio internet da CMG.

3 — Sempre que se realizem iniciativas municipais ou eventos promovidos ou apoia-
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dos pela CMG pode ser adotado um horário diferenciado, sendo o mesmo divulgado 

com a devida antecedência e pelos meios considerados convenientes.

CAPÍTULO II
Encerramento das instalações desportivas municipais

Artigo 7.°
Encerramento ordinário das instalações desportivas municipais

1 — As instalações desportivas municipais encerram nas datas indicadas no presen-

te Regulamento.

2 — As instalações desportivas municipais podem ainda encerrar, total ou parcial-

mente, durante um determinado período, para a realização de trabalhos de manuten-

ção.

Artigo 8.°
Outros motivos de encerramento

Para além dos motivos constantes do artigo anterior, as instalações desportivas 

municipais podem encerrar, total ou parcialmente, por motivos de força maior, no-

meadamente:

a) Realização de obras;

b) Motivos de ordem técnica;

c) Salvaguarda da segurança e saúde pública dos utentes.

Artigo 9.°
Efeitos do encerramento

1 — O encerramento das instalações é divulgado atempadamente na respetiva ins-

talação e no sítio internet da CMG.

2 — O encerramento total ou parcial das instalações desportivas, programado ou 

motivado por circunstâncias de força maior, não confere o direito ao pagamento de 

qualquer indemnização ou compensação.

3 — As aulas/sessões perdidas durante os períodos de encerramento das piscinas 

municipais, programados ou motivados por circunstâncias de força maior nos termos 
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dispostos nos artigos 7.° e 8.°, não acarretam por parte da CMG qualquer reembol-

so aos utentes, nem conferem o direito ao pagamento de qualquer indemnização ou 

compensação.

TÍTULO III
Da utilização das instalações desportivas municipais

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 10.°
Tipos de utilização

1 — As instalações desportivas municipais podem ser utilizadas pela comunidade 

em geral e por qualquer entidade, pública ou privada.

2 — As instalações desportivas municipais podem ser utilizadas de forma individual 

ou coletiva, com ou sem enquadramento técnico, em projetos dinamizados pela CMG 

ou em regime de cedência a outras entidades públicas ou privadas, nos termos da 

legislação aplicável.

Artigo 11.°
Seguros

1 — Os praticantes de atividades desportivas em infraestruturas desportivas muni-

cipais abertas ao público, geridas e/ou exploradas pela CMG, bem como os utentes 

enquadrados nos projetos de atividades físicas e desportivas promovidas pela CMG ou 

em parceria com outras entidades, beneficiam de um seguro desportivo obrigatório, 

que cobre os riscos de acidentes pessoais inerentes à respetiva prática desportiva, 

e de um seguro de responsabilidade civil, nos termos da legislação específica nesta 

matéria.

2 — Os praticantes de atividades desportivas em infraestruturas desportivas muni-

cipais abertas ao público, geridas e/ou exploradas por entidades terceiras ao abrigo 

de título legitimador, devem assegurar-se que a entidade que gere e/ou explora a 

infraestrutura municipal, subscreveu apólice de seguro desportivo, de acordo com a 

obrigatoriedade prevista no Decreto-Lei n.° 10/2009, de 12 de janeiro, sendo sempre a 
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mesma responsabilizada para todos os efeitos legais, em matéria civil e criminal, pelo 

incumprimento da norma legal.

3 — No âmbito da prática desportiva federada e do praticante desportivo de alto 

rendimento, o seguro de acidentes pessoais segue o regime definido em legislação 

especial.

4 — A CMG não se responsabiliza por acidentes pessoais resultantes do mau uso da 

instalação e dos seus equipamentos.

5 — No caso das cedências referidas no capítulo II para eventos não desportivos 

deve a entidade promotora subscrever a respetiva apólice de seguro e fazer prova 

junto da CMG.

Artigo 12.°
Publicidade

1 — A afixação de qualquer mensagem publicitária nas instalações desportivas mu-

nicipais carece de autorização prévia do Município, salvo o disposto no número se-

guinte.

2 — Nas instalações desportivas cedidas, designadamente, mediante protocolo de 

colaboração, contrato-programa, concessão ou em regime de direito de superfície, a 

afixação de qualquer mensagem ou instalação de suporte publicitário são permitidas 

nos termos contratualmente definidos.

3 — O disposto no presente artigo não dispensa o cumprimento das regras previs-

tas na lei geral e na regulamentação municipal sobre publicidade.

CAPÍTULO II
Das cedências

Artigo 13.°
Âmbito da cedência

1 — A cedência das instalações inclui a utilização do espaço (área de jogo) para a 

prática desportiva, do equipamento desportivo, designadamente cestos, balizas e re-

des, bem como dos espaços de apoio, em especial balneários.

2 — A lotação máxima de ocupação permitida é estabelecida tendo em conta as 

dimensões do espaço cedido e a legislação em vigor.
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3 — Desde que as características da modalidade desportiva e as condições técnicas 

da instalação o permitam e daí não resulte risco para os utentes, pode ser autorizada a 

utilização simultânea por mais do que uma entidade ou grupo informal.

4 — O disposto no presente capítulo II não se aplica às piscinas municipais.

Artigo 14.°
Tipos de cedência e prioridades na utilização

1 — Os pedidos de cedência das instalações desportivas são formalizados por es-

crito, através de requerimento entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento 

ao Munícipe (GAM) ou enviado por correio eletrónico para: desporto@cm-gaia.pt, ou, 

no âmbito da atribuição de benefícios públicos, nos termos do respetivo Regulamento 

Municipal

2 — As instalações podem ser cedidas em regime regular ou pontual nos termos 

definidos no Livro III do presente Regulamento.

3 — Todos os pedidos de cedência estão sujeitos a apreciação prévia e à disponibi-

lidade das instalações.

Artigo 15.°
Cedências regulares

1 — As instalações desportivas municipais podem ser cedidas em regime regular a 

entidades legalmente constituídas ou a grupos informais, mediante a apresentação de 

requerimento nos termos definidos no n.° 1 do artigo anterior, e no prazo indicado no 

n.° 2 do artigo 94.° do presente Regulamento.

2 — O funcionamento das atividades desportivas promovidas no âmbito das ce-

dências regulares referidas no número anterior é obrigatoriamente enquadrado por 

técnicos qualificados, de acordo com a legislação em vigor, sob a orientação e direção 

da respetiva entidade ou grupo.

3 — Para efeitos de planeamento, a CMG pode requerer informação sobre as neces-

sidades de utilização das instalações para a época desportiva seguinte.

4 — Constitui responsabilidade da CMG a montagem/desmontagem e a afixação/

remoção de todos os equipamentos de que seja proprietária, utilizados na ocupação 

das instalações após a respetiva utilização.

5 — Nas cedências regulares mensais, quando aplicável, o pagamento é efetuado 
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até ao 10.° dia do mês seguinte.

6 — A CMG pode suspender, total ou parcialmente, a atividade regular das insta-

lações desportivas para a realização de eventos desportivos ou outros eventos de 

natureza não desportiva de interesse municipal.

Artigo 16.°
Cedências pontuais

1 — As instalações desportivas municipais podem ser cedidas em regime pontual a 

entidades legalmente constituídas ou a grupos informais, mediante a apresentação de 

requerimento nos termos referidos no n.° 1 do artigo 14.°, e no prazo indicado no n.° 4 

do artigo 94.° do presente Regulamento.

2 — Constitui responsabilidade da entidade utilizadora a montagem/desmontagem 

e a afixação/remoção de todos os equipamentos e materiais utilizados na ocupação 

das instalações de que seja proprietária.

3 — A reserva de cedências pontuais poderá implicar um pagamento prévio, sendo 

o restante valor em falta pago após a realização do evento.

Artigo 17.°
Cedências para eventos desportivos ou outros não desportivos

1 — No âmbito da cedência das instalações desportivas municipais para a realiza-

ção de eventos desportivos ou outros, compete à entidade promotora do evento a 

obtenção de todas as licenças necessárias, a contratação dos seguros obrigatórios, 

bem como a realização de todas as diligências inerentes à realização do evento e à 

correspondente liquidação e pagamento dos emolumentos, taxas e preços devidos à 

Direção de Espetáculos e Sociedade Portuguesa de Autores, dos serviços de preven-

ção contra riscos e incêndios, do serviço de bilheteira, dos porteiros e arrumadores, 

das forças de segurança pública e de outros impostos ou taxas devidos e aplicáveis ao 

caso, de acordo com a legislação em vigor.

2 — Compete igualmente à entidade que solicita a cedência da instalação assegurar 

a existência e o cumprimento do plano de prevenção e emergência, sempre que tal 

seja legalmente exigido.

3 — Aquando da cedência das instalações para eventos ou atividades desportivas, 

compete à entidade requerente assegurar o cumprimento do disposto no artigo 40.° 
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da Lei n.° 5/2007, de 16 de janeiro.

Artigo 18.°
Desistências

1 — A desistência nas cedências pontuais deve ser comunicada à CMG, em reque-

rimento devidamente fundamentado, com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias 

úteis, salvo no que respeita às pistas de atletismo em que a desistência deve ser co-

municada com a antecedência mínima de 72 horas.

2 — Cumpridos os prazos referidos no número anterior e aceite a desistência, o 

valor do pagamento prévio referido no n.° 3 do artigo 16.° é restituído ao requerente.

3 — A desistência nas cedências regulares deve ser comunicada à CMG, em reque-

rimento devidamente fundamentado, com uma antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis relativamente ao termo do prazo pretendido e acarreta o correspondente 

pagamento da utilização durante esse período.

4 — Caso não seja cumprido prazo referido no número anterior, será cobrado às 

entidades o valor correspondente ao seu histórico de quinze dias úteis de utilização.

Artigo 19.°
Danos materiais causados no âmbito da cedência das instalações

e dos equipamentos

Todos os danos materiais ocorridos no âmbito da cedência das instalações são im-

putados ao requerente, pelo custo da sua reparação ou substituição, de acordo com 

os valores de mercado.

Artigo 20.°
Intransmissibilidade do direito de cedência

Compete exclusivamente à CMG exercer o direito de cedência das instalações des-

portivas municipais.
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TÍTULO IV
Dos deveres e obrigações

CAPÍTULO I
Deveres e obrigações dos utentes

Artigo 21.°
Obrigações gerais

1 — O acesso às instalações desportivas é condicionado, obrigando-se os utentes 

individuais ou coletivos ao cumprimento do disposto no presente Regulamento, bem 

como ao respeito pelas regras de espírito desportivo, de civismo e higiene próprias de 

qualquer espaço público.

2 — No interior das instalações desportivas constituem obrigações gerais dos uten-

tes:

a) Cumprir as indicações dos trabalhadores de serviço, não sendo permitido faltar-

-lhes ao respeito, participar em desordens e altercações;

b) Respeitar os horários das atividades;

c) Usar vestuário adequado, em boas condições de higiene e que não seja suscetí-

vel de ofender a moral pública, não sendo permitida a prática desportiva em tronco nu 

nos pavilhões, polidesportivos, campos de futebol e pistas de atletismo;

d) Usar calçado apropriado;

e) Trocar de roupa exclusivamente na zona de balneários/vestiários;

f) Requisitar aos trabalhadores de serviço o material desportivo necessário, bem 

como proceder à respetiva arrumação, caso seja aplicável;

g) Comunicar imediatamente aos trabalhadores de serviço todo e qualquer aciden-

te ou situação anómala ocorrida na instalação;

h) Entregar na receção quaisquer objetos ou valores perdidos que se encontrem no 

interior da instalação;

i) Utilizar unicamente os espaços destinados e desenvolver apenas as atividades 

permitidas;

j) Usar telemóveis apenas nos locais devidamente assinalados;

k) Não permanecer no interior da instalação para além do horário de funcionamen-

to ou do tempo estipulado para a utilização;

l) Não recolher imagens (fotográficas ou de outro tipo) sem autorização do serviço 
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competente, à exceção dos profissionais da comunicação social que estão sujeitos a 

legislação específica;

m) Não praticar atos que possam prejudicar o bem-estar e segurança dos próprios 

e de terceiros, designadamente agressões verbais ou físicas, emissão de ruídos, entre 

outros;

n) Não praticar atos que, direta ou indiretamente, contribuam para conspurcar as 

instalações, bem como não deitar lixo ou qualquer detrito no chão ou na água, deven-

do ser usados os caixotes do lixo existentes para o efeito;

o) Não operar os sistemas de som, iluminação e outros, exceto se autorizados para 

o efeito;

p) Não utilizar as instalações com fins lucrativos, exceto se previamente autoriza-

dos pela CMG.

3 — Os utentes das instalações desportivas devem assegurar-se de que, nos termos 

do disposto na Lei n.° 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da atividade Física e do 

Desporto), não possuem, nem revelem quaisquer contraindicações para a prática da 

atividade física que pretendem desenvolver, assumindo totalmente a responsabilidade 

pelo incumprimento desse dever, não obstante ser possível aos serviços exigir a apre-

sentação de declaração médica.

Artigo 22.°
Interdições

1 — No interior das instalações desportivas municipais é interdita/o:

a) A venda ambulante e qualquer outro tipo de venda, sem autorização prévia;

b) A entrada de animais, com exceção dos cães de assistência, nos termos do De-

creto-Lei n.° 74/2007, de 27 de março;

c) A posse, detenção, cedência ou venda de substâncias consideradas dopantes ou 

outras que constem da lista de substâncias e métodos proibidos, nos termos da Lei n.° 

38/2012, de 28 de agosto, e Portaria n.° 11/2013, de 11 de janeiro, e demais legislação 

em vigor;

d) A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas, exceto nas zonas criadas 

para o efeito, nos termos da alínea f) do n.° 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 39/2009, 

de 30 de julho;

e) A introdução, transporte e venda de bebidas ou outros produtos contidos em 
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recipientes que não sejam feitos de material leve não contundente;

f) A prática de atos ou o incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à into-

lerância;

g) A prática de atos que, por qualquer forma, ofendam a moral pública ou que pro-

voquem a deterioração das instalações;

h) A utilização e arremesso de garrafas, latas e outros objetos contundentes;

i) O uso de objetos ou adornos suscetíveis de provocar danos físicos aos próprios 

ou a terceiros;

j) A entrada na instalação de objetos cortantes, armas de fogo ou armas brancas, 

espingardas de pesca submarina, entre outros, exceto por forças de segurança e em 

serviço;

k) A permanência de pessoas estranhas ao serviço nas áreas técnicas e reservadas.

2 — No interior das instalações desportivas é igualmente interdito:

a) Fumar;

b) Comer e beber, fora dos locais autorizados para o efeito;

c) O acesso de pessoas que manifestamente aparentem sinais evidentes de falta de 

asseio, ou que pelo seu estado, designadamente que se apresentem sob o efeito do 

álcool e/ou drogas, possam perturbar a ordem ou tranquilidade das instalações.

Artigo 23.°
Incumprimento

1 — O não cumprimento do disposto nos artigos 21.°, 22.°, 45.° e 81.° do presente Re-

gulamento, assim como a prática de atos contrários e prejudiciais às ordens legítimas 

do pessoal de serviço nas instalações desportivas, dará origem, conforme a gravidade 

do caso, à aplicação das seguintes medidas:

a) Repreensão verbal;

b) Expulsão das instalações.

2 — As medidas previstas do número anterior são aplicadas pelo responsável da 

instalação, ou em caso de ausência, por quem o substitua.

3 — A aplicação das medidas referidas no presente artigo não obsta à instauração 

de procedimento contraordenacional.

03.2  | DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS



34

Artigo 24.°
Do uso dos balneários

1 — A utilização dos balneários e das cabines individuais, quando existam, está con-

dicionada ao período de tempo indispensável para a troca de roupa e, ou, duche.

2 — Os balneários e as cabines individuais, quando existam, não podem ser marca-

dos ou reservados.

3 — Não é permitida a permanência de utentes nos corredores e demais acessos 

aos balneários.

4 — Nas piscinas municipais o acesso aos balneários é permitido 15 minutos antes 

do início da hora da atividade.

5 — Para além do período estipulado para a atividade, o utente dispõe de 30 mi-

nutos subsequentes à mesma atividade para se equipar/desequipar e cuidar da sua 

higiene pessoal, excecionando-se o acompanhamento de menores e de cidadãos com 

deficiência.

6 — Em qualquer caso, a saída da instalação desportiva terá que ser realizada, im-

preterivelmente, no horário estipulado para o seu encerramento.

7 — Nas instalações desprovidas de balneário das crianças, os utilizadores até aos 8 

anos de idade (inclusive), podem ser acompanhados ao balneário por um adulto, de-

vendo a escolha do balneário ser determinada pelo género do acompanhante adulto.

8 — Nas instalações onde exista balneário das crianças, este destina-se ao uso por 

utilizadores até aos 8 anos de idade (inclusive), podendo ser acompanhados por adul-

to de género diferente.

9 — A ação dos acompanhantes, referida nos números 7 e 8 do presente artigo, está 

restringida à área do balneário, devendo os mesmos aguardar no átrio ou no exterior 

da instalação.

10 — Na piscina descoberta não é permitida a utilização de balneários ou sanitários 

destinados a determinado género por indivíduos do género oposto, salvo crianças 

até aos 7 anos, inclusive, que podem utilizar o balneário do género oposto, desde que 

acompanhados por adulto desse género, devendo preferencialmente utilizar os vestiá-

rios individuais com chuveiro.

11 — No âmbito da cedência dos grandes campos, o trabalhador de serviço na ins-

talação é responsável pela abertura dos respetivos balneários, bem como pela entrega 

das chaves ao representante da entidade requerente no início do período de utiliza-

ção, e pela recolha das mesmas no final.
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12 — Nos pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atletismo o acesso 

dos encarregados de educação aos balneários, apenas é permitido para entrega e re-

colha dos atletas com idade igual ou inferior a 9 anos e deve restringir-se a essa área.

13 — A CMG não se responsabiliza por quaisquer bens deixados nos balneários ou 

nas cabines.

Artigo 25.°
Do uso de cacifos

1 — Quando existam, a utilização dos cacifos é obrigatória e destina-se exclusiva-

mente à guarda de bens pessoais dos utentes durante o período da prática da ativi-

dade desportiva, assumindo o próprio utente a responsabilidade integral pelos bens 

aí deixados.

2 — Assiste aos serviços o direito de remover os cadeados deixados nos cacifos 

após o horário de funcionamento da instalação, bem como o direito de remover quais-

quer bens que tenham sido deixados dentro dos mesmos e, consequentemente pro-

ceder ao respetivo tratamento conforme disposto no artigo 30.º

3 — Em caso de extravio da chave ou cadeado, o levantamento dos objetos guar-

dados no cacifo só pode ser realizado mediante a apresentação de identificação pelo 

bilhete de identidade, cartão de cidadão ou documento de idêntica legitimidade, e do 

pagamento do valor correspondente à reposição do equipamento danificado, caso 

seja aplicável.

4 — A cada utilizador só é permitida a utilização de um cacifo, ficando a escolha do 

mesmo limitada à disponibilidade existente.

5 — O utente deve deixar livre e aberto o cacifo finda a sua utilização.

6 — As piscinas municipais não disponibilizam cadeados aos seus utentes.

7 — A CMG não se responsabiliza por quaisquer bens deixados nos cacifos.
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Artigo 26.°
Parques de estacionamento de apoio

1 — O parque de estacionamento de apoio às instalações desportivas, quando exis-

ta, destina-se ao uso exclusivo de trabalhadores e, ou, utentes dessa instalação, nos 

dias e horários das suas atividades.

2 — É expressamente proibido aos utentes deixar veículos estacionados fora do 

horário de utilização da instalação desportiva.

3 — A CMG não é responsável por furtos ou danos causados no parqueamento em 

veículos, pessoas ou bens, nos termos da legislação aplicável.

Artigo 27.°
Responsabilidade civil

1 — Independentemente da responsabilidade criminal, ou outra a que haja lugar, os 

danos em bens do património municipal são reparados ou substituídos a expensas do 

seu autor, nos termos do Código Civil, mediante depósito do seu custo na secretaria 

da instalação, de acordo com o valor do inventário e, ou, estimativa feita pelos servi-

ços.

2 — A CMG não se responsabiliza por valores e, ou, quaisquer objetos perdidos/

danificados na instalação.

3 — A CMG declina toda a responsabilidade por danos que resultem da desobediên-

cia às indicações do pessoal de serviço e, ou, do não cumprimento das regras previs-

tas no presente Regulamento.

CAPÍTULO II
Deveres e obrigações da câmara municipal de Vila Nova de Gaia

Artigo 28.°
Deveres e obrigações gerais

A CMG deve cumprir as normas legais em vigor em matéria de qualidade das insta-

lações desportivas e serviços proporcionados.
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Artigo 29.°
Elogios, sugestões e reclamações

A CMG disponibiliza a todos os utentes que o solicitem o acesso a livro de reclama-

ções, bem como a meio para registo de sugestões e elogios, nos termos da legislação 

em vigor.

Artigo 30.°
Objetos ou valores perdidos

1 — Os objetos ou valores perdidos nas instalações, quando identificados os respe-

tivos proprietários, são restituídos aos mesmos.

2 — Os objetos ou valores encontrados nas instalações cuja titularidade não seja 

possível apurar, são registados em auto e publicitados pelo modo mais conveniente na 

instalação desportiva respetiva, e quando tal se justifique, nomeadamente atendendo 

ao seu valor, avisadas as autoridades policiais.

3 — Caso os objetos ou valores referidos no número anterior não sejam reclamados 

pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar da data indicada no auto e publicita-

ção referidos no número anterior, os mesmos são declarados perdidos a favor do Mu-

nicípio podendo ser entregues, nomeadamente, a Instituições de Solidariedade Social.

CAPÍTULO III
Deveres e obrigações das entidades gestoras

Artigo 31.°
Deveres e obrigações gerais

1 — Nas instalações desportivas cedidas, designadamente, mediante protocolo de 

colaboração, contrato-programa, concessão ou em regime de direito de superfície, a 

gestão, administração, manutenção e conservação das instalações é assegurada nos 

termos contratualmente definidos.

2 — As entidades gestoras devem cumprir a legislação em vigor em matéria de se-

gurança e qualidade das instalações e dos serviços prestados, bem como assegurar o 

cumprimento do disposto nos artigos 21.° e 22.° do presente Regulamento no interior 

das instalações desportivas.
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3 — As entidades gestoras, aquando do início da gestão e, ou, administração das 

instalações desportivas, são obrigadas a apresentar na CMG as apólices de seguro em 

vigor e demais licenças necessárias, devendo ainda, sempre que tal ocorra, apresentar 

as revalidações das apólices de seguro e demais licenças.

4 — No final de cada época desportiva as entidades gestoras devem apresentar, 

sendo caso disso, um relatório circunstanciado da gestão das respetivas instalações 

desportivas e da execução dos protocolos estabelecidos com a CMG.

CAPÍTULO IV
Deveres e obrigações do público em geral

Artigo 32.°
Acesso e utilização

1 — Ao público em geral só é permitido o acesso às zonas reservadas para a assis-

tência mediante prévia autorização e nos horários correspondentes a cada uma das 

instalações desportivas.

2 — No interior das instalações desportivas municipais, o público tem obrigatoria-

mente que cumprir o disposto no artigo 22.° do presente Regulamento.

TÍTULO V
Do pessoal

Artigo 33.°
Estrutura organizativa

1 — As instalações desportivas dispõem de uma estrutura organizativa que privile-

gia a comunicação, participação e regulamentação entre os diversos intervenientes na 

respetiva organização, em obediência aos princípios gerais de direito e das leis espe-

cialmente aplicáveis.

2 — As instalações desportivas dispõem de um Diretor Técnico (DT) nos termos 

legais.
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TÍTULO VI
Do preçário

Artigo 34.°
Preçário

1 — O preçário praticado nas instalações desportivas municipais é aprovado pela 

CMG e encontra-se afixado em local próprio na respetiva instalação e divulgado no 

sítio internet da CMG.

2 — A Câmara Municipal pode fixar preços diferenciados, nomeadamente, com fun-

damento na promoção das correspondentes atividades por razões sociais, culturais, 

educativas ou de apoio ou incentivo à prática de atividade física e do desporto, bem 

como dispensar total ou parcialmente o respetivo pagamento, no âmbito da atribuição 

de benefícios públicos, nos termos das suas competências legais ou regulamentares.

TÍTULO VII
Do regime sancionatório

Artigo 35.°
Acompanhamento e fiscalização

O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das disposições do presente 

Regulamento são da competência da CMG, exercida através dos serviços competen-

tes em matéria de desporto, fiscalização e contraordenações.

Artigo 36.°
Contraordenações

1 — As contraordenações previstas neste Regulamento regem-se pelo regime geral 

das contraordenações.

2 — Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal a que houver lugar, as infrações 

ao disposto no presente Regulamento constituem:

a) Contraordenações puníveis com coima graduada de 100,00(euro) até ao máxi-

mo de 2.500,00(euro), no caso de pessoa singular, e de 200,00(euro) até ao máximo 

de 5.000,00(euro), no caso de pessoa coletiva, a violação das disposições constantes 
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do artigo 22.° do presente Regulamento;

b) Contraordenações puníveis com coima graduada de 100,00(euro) até ao máxi-

mo de 1.000,00(euro), no caso de pessoa singular, e de 200,00(euro) até ao máximo 

de 2.000,00(euro), no caso de pessoa coletiva, a violação das disposições das alíneas 

a), i), m), n) e p) do n.° 2 do artigo 21.° e das alíneas k) e m) do artigo 45.°, ambos do 

presente Regulamento;

c) Contraordenações puníveis com coima graduada de 50,00(euro) até ao máximo 

de 500,00(euro), no caso de pessoa singular, e de 100,00(euro) até ao máximo de 

1.000,00(euro), no caso de pessoa coletiva, a violação das disposições das alíneas b), 

c), d), e), f), g), h), j), k), l) e o) do n.° 2 do artigo 21.°, das alíneas a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), j), l), n) e o) do artigo 45.° e do artigo 81.°, todos do presente Regulamento.

3 — Caso a contraordenação seja praticada com negligência, os limites máximos e 

mínimo das coimas são reduzidos para metade.

4 — O produto das coimas consignadas neste Regulamento constitui receita do 

Município.

Artigo 37.°
Sanções acessórias

1 — Para além da coima que couber ao tipo de infração cometida nos termos do 

artigo anterior podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:

a) Impedimento da prática desportiva na instalação pelo mínimo de 2 e o máximo 

de 30 utilizações;

b) Impedimento de utilização da instalação desportiva durante o período mínimo 

de 1 e máximo de 6 meses;

c) Impedimento de utilização da instalação desportiva até ao final da época despor-

tiva ou do ano letivo, conforme o caso aplicável;

d) Interdição de entrada na instalação desportiva até ao final da época desportiva 

ou do ano letivo, conforme o caso aplicável.

2 — As sanções estabelecidas no presente artigo aplicam-se em todas as instala-

ções abrangidas por este Regulamento, independentemente do local onde a infração 

tenha ocorrido, salvo nas instalações que sejam geridas por outras entidades, cujo 

regime sancionatório está previsto nos respetivos títulos legitimadores.

3 — No âmbito da aplicação das sanções acessórias referidas no n.º 1, para efeitos 
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de pagamento, é aplicado o regime do artigo 55.° relativamente às desistências.

TÍTULO VIII
Segurança das instalações

Artigo 38.°
Instruções de segurança e plano de evacuação das instalações

As instruções de segurança e o plano de evacuação de cada uma das instalações 

desportivas municipais enquadram-se na legislação em vigor nessa matéria.

LIVRO II
Piscinas

TÍTULO I
Piscinas cobertas e semicobertas

CAPÍTULO I
Regras de acesso e utilização

Artigo 39.°
Período de funcionamento

1 — As piscinas municipais funcionam durante todo o ano, sem prejuízo dos perío-

dos de encerramento referidos no número seguinte.

2 — As piscinas municipais encerram no período do Natal (período compreendido 

entre o dia 24 de dezembro e o dia 01 de janeiro, inclusive), no período da Páscoa (pe-

ríodo compreendido entre a quinta-feira Santa e a segunda-feira de Páscoa, inclusive), 

em todos os feriados nacionais, municipais e dia do Entrudo, bem como no período 

do verão (período compreendido entre o dia 01 e o dia 31 de agosto, inclusive), sendo 

que durante o período do verão é garantido o funcionamento de pelo menos uma das 

piscinas.

3 — A CMG pode fixar datas diferentes das previstas no número anterior, sendo as 

mesmas publicitadas em local próprio nas respetivas instalações e divulgadas no sítio 

da internet da CMG.
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Artigo 40.°
Interrupção do funcionamento

1 — O funcionamento das instalações pode ser temporariamente interrompido por 

motivos de salvaguarda da saúde pública e, ou, segurança dos utentes.

2 — Sempre que se verifique a interrupção temporária das atividades por motivos 

de salvaguarda da saúde pública e, ou, segurança dos utentes, há lugar ao crédito do 

valor correspondente ao período da interrupção na denominada “ficha do utente” ou 

em natação livre/recreativa.

3 — O cancelamento de aulas/sessões nas piscinas municipais devido à interrupção 

do funcionamento das instalações desportivas para a realização de eventos desporti-

vos ou outros eventos de natureza não desportiva de interesse municipal confere aos 

utentes o direito à reposição da(s) aula(s), ou, caso não seja possível, ao crédito do 

valor correspondente às aulas/sessões perdidas devido ao encerramento, na denomi-

nada “ficha do utente” ou em natação livre/recreativa.

4 — Caso seja manifestamente impossível a reposição de aulas ou o crédito do valor 

conforme determinado no número anterior, o utente poderá ser reembolsado do valor 

em situações devidamente fundamentadas e autorizadas.

Artigo 41.°
Serviços disponibilizados

Sem prejuízo de outras atividades que possam ser implementadas nas piscinas mu-

nicipais, atualmente são disponibilizados os seguintes serviços:

1 — Aulas/sessões:

a) Natação para bebés;

b) Natação pura desportiva;

c) Hidroginástica;

d) Hidroterapia/reabilitação aquática.

2 — Natação livre e recreativa (banhos livres);

3 — Reserva de grupos;

4 — Treinos/sessões personalizadas;

5 — Festas temáticas.
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Artigo 42.°
Ordem de Preferência na Utilização

A utilização dos serviços disponibilizados nas piscinas respeita a ordem de prefe-

rência a seguir indicada:

1) Aulas/sessões;

2) Treinos/sessões personalizadas;

3) Natação livre e recreativa (banhos livres);

4) Reserva de grupos;

5) Festas temáticas.

Artigo 43.°
Lotação máxima instantânea

A lotação máxima instantânea encontra-se afixada no átrio de cada uma das pisci-

nas.

Artigo 44.°
Condições de acesso

1 — Os utentes devem conhecer e respeitar o disposto no presente Regulamento, 

bem como acatar as instruções que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço e nada-

dores-salvadores, sob pena de lhes ser vedado o acesso às instalações.

2 — Para aceder às piscinas municipais os utilizadores têm, obrigatoriamente, de:

a) Efetuar o preenchimento integral da ficha de cliente/termo de responsabilidade, 

disponibilizado pelos serviços;

b) Fornecer uma fotografia tipo passe;

c) Apresentar o bilhete de identidade/cartão de cidadão/cédula pessoal, bem como 

o comprovativo do NIF ou NIPC, conforme seja aplicável;

d) Autorização do encarregado de educação, caso o utilizador seja menor;

e) Apresentar a certidão do registo comercial ou fornecer o número da certidão 

permanente, caso seja uma pessoa coletiva;

f) Adquirir o cartão de utilizador ou o bilhete de ingresso;

g) Efetuar o pagamento do valor correspondente ao serviço, no qual está incluído 
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o seguro de acidentes pessoais.

3 — O cartão de utilizador é pessoal e intransmissível sob pena de cancelamento da 

inscrição e proibição de acesso à piscina, sem qualquer devolução de saldo.

4 — O acesso dos utilizadores faz-se pela área da receção, onde são realizados to-

dos os procedimentos administrativos de inscrição, pagamentos e informações.

5 — A entrada na piscina é efetuada, exclusivamente, por ordem de chegada à fila 

de acesso ao torniquete, após aquisição de entrada válida, caso seja aplicável.

6 — Os bebés são sempre acompanhados por um adulto, quer nos vestiários, quer 

no tanque, sendo o acesso do adulto efetuado pelo cartão do bebé.

7 — Na natação livre e recreativa nas piscinas cobertas e semicobertas e na uti-

lização da piscina descoberta, as crianças com idade igual ou inferior a 12 anos são 

obrigatoriamente acompanhadas por um adulto que se responsabiliza pelo seu com-

portamento e pela sua vigilância, nos termos da legislação em vigor.

8 — É obrigatória a utilização do chuveiro e lava-pés, antes da entrada nos planos 

de água.

9 — Todos os utilizadores devem sair do plano de água 30 minutos antes do horário 

de encerramento da instalação, caso seja aplicável.

10 — O vestuário admitido é unicamente o fato de banho e o calção masculino sem 

bolsos.

11 — É obrigatório o uso de touca e chinelos.

Artigo 45.°
Proibições específicas

1 — Para além das obrigações gerais previstas no artigo 21.° e das interdições indi-

cadas no artigo 22.°, ambos do presente Regulamento, no interior das instalações é 

igualmente vedada a prática de atividades, ou a assunção de comportamentos, pelos 

utentes, suscetíveis de interferir com o seu normal funcionamento, nomeadamente:

a) A entrada e permanência de bebés nos tanques sem o uso de fraldas apropriadas 

para o meio aquático;

b) A permanência nas escadas de entrada/saída do tanque;

c) A utilização de bolas no recinto da piscina, salvo enquadramento em contexto 

de aula;

d) A prática de topless;

e) Mergulhar, exceto no período de aulas e com a indicação e supervisão do pro-
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fessor;

f) Projetar água para o exterior do plano de água;

g) A utilização de rádios ou aparelhos de som, exceto se utilizados com ausculta-

dores;

h) A utilização de boias, barbatanas, colchões, equipamento de mergulho, barcos 

insufláveis e utensílios de pesca no interior da piscina, exceto em contexto de aula ou 

integrados em atividades devidamente autorizadas;

i) O uso de óculos de vidro, brincos, pulseiras e fios, durante a permanência na água;

j) Ter pastilha elástica ou qualquer objeto na boca, durante a permanência no plano 

de água;

k) Aceder à nave sem inscrição ou bilhete válido para aquele período;

l) Utilizar o material pedagógico existente na instalação sem a devida autorização;

m) Depositar substâncias nos tanques ou recolher água sem a devida autorização 

dos serviços competentes;

n) Cortar a barba e fazer a depilação;

o) A realização de jogos (de bola, raquetes, ou outros), correr, saltar, empurrar ou 

ter comportamentos suscetíveis de causarem perigo ou lesarem a integridade física 

de pessoas e bens.

2 — A utilização das piscinas é igualmente vedada aos portadores de doenças con-

tagiosas, doenças de pele, lesões abertas ou cobertas com pensos.

Artigo 46.°
Princípios de gestão

1 — Para efeitos de aplicação de preçário, os utentes das piscinas cobertas e semi-

cobertas municipais estão divididos nas seguintes categorias:

a) Bebés — faixa etária compreendida entre os 3 e os 36 meses;

b) Crianças — faixa etária compreendida entre os 37 meses e os 15 anos de idade 

(inclusive);

c) Adultos — idade igual ou superior a 18 anos;

d) Estudantes — faixa etária compreendida entre os 16 e os 29 anos (inclusive) e 

comprovem estar a frequentar um estabelecimento de ensino;

e) Seniores — idade igual ou superior a 65 anos.
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2 — No âmbito da gestão das piscinas municipais, os reembolsos são requeridos 

pelos utentes em formulário próprio na secretaria da piscina e são feitos preferencial-

mente da forma, e, pela ordem, a seguir indicada: 1.º crédito do valor em saldo de utili-

zação livre (natação livre/recreativa) do utente; 2.º crédito do valor em saldo de outro 

utente a indicar pelo próprio, desde que seja ascendente, descendeste ou cônjuge e 

tenha a sua inscrição válida nas piscinas municipais e 3.º em caso de manifesta neces-

sidade e desde que devidamente autorizado, crédito do valor em numerário.

3 — A transferência de saldo da natação livre/recreativa apenas é possível: (i) para 

as aulas/sessões indicadas no artigo 41.º; (ii) tem de ser requerida em formulário pró-

prio na secretaria da piscina; (iii) só pode ser autorizada entre utentes com inscrição 

válida numa das piscinas e desde que sejam ascendentes, descendentes ou cônjuges 

e (iv) acarreta sempre a perda do desconto efetuado aquando do carregamento em 

cartão.

4 — No caso de uma turma/serviço não iniciar sem que seja encontrada uma outra 

alternativa, a CMG reembolsa o valor pago aos utentes na íntegra.

5 — Caso se verifique atraso no arranque da turma, a CMG credita aos utentes o 

valor correspondente ao período pago e não utilizado.
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CAPÍTULO II
Especificidades dos diferentes serviços

SECÇÃO I
Aulas/sessões

SUBSECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 47.°
Ano letivo

Nas piscinas municipais o ano letivo compreende o período que decorre entre os 

meses de setembro e julho do ano seguinte.

Artigo 48.°
Faixa etária

Os alunos são organizados de acordo com a respetiva faixa etária, da seguinte for-

ma:

a) Entre os 3 e os 35 meses de idade (inclusive);

b) Dos 3 aos 5 anos de idade (inclusive);

c) Dos 6 aos 15 anos de idade (inclusive);

d) A partir dos 16 anos de idade (inclusive).

Artigo 49.°
Modalidades

1 — Nas piscinas municipais são promovidas aulas de natação para bebés, aulas de 

natação pura desportiva, aulas de hidroginástica e sessões de hidroterapia/reabilita-

ção aquática.

2 — A composição das turmas é condicionada a um número mínimo de alunos, con-

soante a especificidade da modalidade em causa.

3 — As aulas de natação são divididas por faixas etárias e níveis de aprendizagem.

4 — O acesso aos níveis de aprendizagem pressupõe uma avaliação prévia feita por 
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um professor.

Artigo 50.°
Inscrição

1 — A inscrição nas aulas/sessões corresponde sempre ao ano letivo completo.

2 — No ato da inscrição, para além do previsto no artigo 44.°, o utilizador tem, 

obrigatoriamente, de efetuar o pagamento do cartão (se aplicável), da inscrição (se 

aplicável) e da mensalidade correspondente ao serviço escolhido.

3 — O valor a pagar pela inscrição é único, independentemente da inscrição ser em 

uma ou mais modalidades e corresponde sempre ao ano letivo completo.

4 — O valor a pagar pela mensalidade depende da data da respetiva inscrição con-

forme disposto no n.° 3 do artigo 52.°.

Artigo 51.°
Renovação da inscrição

1 — A renovação da inscrição pressupõe que o utente tenha efetuado o pagamento 

de todas as mensalidades da matrícula anterior e que a inscrição nas aulas/sessões 

seja feita para o ano letivo completo.

2 — No ato da renovação da inscrição, o utente está obrigado ao preenchimento 

de nova ficha de cliente/termo de responsabilidade, nos termos dispostos na alínea a) 

do n.° 2 do artigo 44.°, bem como ao pagamento dos valores correspondentes à reno-

vação da inscrição, ao cartão de utilizador (se aplicável), e à mensalidade do serviço 

escolhido.

Artigo 52.°
Mensalidade

1 — A mensalidade vence no dia 1 de cada mês e deve ser paga entre os dias 1 e 8, 

independentemente da efetiva frequência.

2 — O não pagamento da mensalidade até ao dia 10 (inclusive) implica o pagamento 

adicional de uma multa de 2 (dois) euros.

3 — O valor mensal a pagar no primeiro mês de atividade está dependente da data 
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da respetiva inscrição e pode variar da seguinte forma:

a) Inscrição entre o dia 1 e o dia 7 - Pagamento de 100 % do valor da mensalidade;

b) Inscrição entre o dia 08 e o dia 15 - Pagamento de 75 % do valor da mensalidade;

c) Inscrição entre o dia 16 e o dia 22 - Pagamento de 50 % do valor da mensalidade;

d) Inscrição entre o dia 23 e o dia 31 - Pagamento de 25 % do valor da mensalidade.

4 — O não pagamento da mensalidade até ao último dia do respetivo mês implica a 

anulação imediata da inscrição e não desobriga ao pagamento da mensalidade.

5 — A nova inscrição decorrente da situação descrita no número anterior está con-

dicionada ao pagamento de todos os valores em dívida.

6 — O valor do seguro encontra-se diluído no valor da mensalidade.

Artigo 53.°
Períodos de utilização

1 — A cada aula corresponde um período de utilização de 90 minutos, sendo 40 

minutos para a atividade/sessão, 15 minutos para a utilização do balneário antes da 

aula (ou da hora da reserva, no caso dos grupos) e 35 minutos para a utilização do 

balneário depois da aula.

2 — Quando os períodos de utilização dos balneários não forem respeitados, o 

tempo de permanência adicional será considerando como natação livre para efeitos 

de pagamento.

3 — Caso se verifique a situação descrita no número anterior e o utente não tenha 

crédito no cartão, deve realizar de imediato o pagamento para poder voltar a aceder 

à instalação.

4 — O disposto no presente artigo aplica-se igualmente às reservas de grupos, trei-

nos/sessões personalizadas e festas temáticas, salvo em casos devidamente justifica-

dos e aceites pelos serviços competentes.
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Artigo 54.°
Alteração de turma/atividade

1 — A alteração de turma/atividade é autorizada pelos serviços competentes e ape-

nas é permitida verificando-se, cumulativamente, os seguintes pressupostos:

a) Seja requerida, em impresso próprio, na secretaria da piscina;

b) Exista vaga na turma/atividade pretendida;

c) O aluno reúna as condições necessárias para ser incluído na turma/atividade 

pretendida.

2 — A alteração de turma/atividade pode ser requerida em qualquer momento, mas 

apenas produz efeitos no início do mês seguinte ao da respetiva autorização.

Artigo 55.°
Desistência

1 — A desistência é formalizada em impresso próprio, disponível na secretaria da 

piscina, ou no sítio internet da CMG, e deve ser entregue no mesmo local ou remetida 

por email para: piscinas@cm-gaia.pt.

2 — A não formalização da desistência acarreta o cancelamento automático da ins-

crição no último dia do mês.

3 — A desistência não dispensa o utente do pagamento da mensalidade referente 

ao mês em curso e dos valores em dívida.

4 — A desistência implica a perda dos valores já pagos.

5 — O utente que tenha desistido da frequência das aulas/sessões não pode voltar 

a frequentar sem novo processo administrativo de inscrição e sem o pagamento dos 

eventuais valores em dívida, não havendo lugar ao pagamento da inscrição, no caso da 

mesma já ter sido liquidada no respetivo ano letivo.
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Artigo 56.°
Suspensão de pagamento

Não são autorizados quaisquer pedidos de suspensão de pagamento.

Artigo 57.°
Assistência às aulas/sessões

Não é permitido assistir às aulas/sessões, salvo nos casos autorizados pelos servi-

ços competentes e nos locais devidamente assinalados.

SUBSECÇÃO II
Aulas avulsas

Artigo 58.°
Modalidades

1 — As aulas avulsas podem ser adquiridas para hidroginástica, hidroterapia e na-

tação para bebés, tendo cada turma da respetiva modalidade disponível para esse 

efeito, um número mínimo de duas vagas.

2 — As aulas avulsas podem ser adquiridas até uma hora antes do início da ativida-

de.

3 — A venda de aulas avulsas pode ser suspensa a qualquer momento por indicação 

dos serviços competentes.

4 — O preço das aulas avulsas já inclui o valor do seguro.
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SECÇÃO II
Treinos/sessões personalizadas

Artigo 59.°
Conceito

Os treinos/sessões personalizadas são atividades individualizadas, definidas con-

soante as necessidades específicas dos utentes e orientadas por técnicos especializa-

dos.

Artigo 60.°
Modalidades

Os treinos/sessões personalizadas podem ser contratados nas modalidades de hi-

droterapia, preparação desportiva/pedagógica específica e treino personalizado.

Artigo 61.°
Inscrição

1 — A inscrição é efetuada diretamente na secretaria da piscina e acarreta o paga-

mento do valor definido no preçário em vigor.

2 — Para este serviço não existe um período letivo predefinido, uma vez que as ins-

crições resultam de necessidades muito específicas e pontuais dos utentes.

Artigo 62.°
Períodos de utilização e pagamento

1 — Aplica-se a este serviço o artigo 53.° do presente Regulamento referente ao 

regime definido para os períodos de utilização das aulas/sessões nas piscinas munici-

pais.

2 — O pagamento de cada treino/sessão personalizada é feito antecipadamente na 

secretaria da instalação.
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SECÇÃO III
Natação livre e recreativa (banhos livres)

Artigo 63.°
Âmbito

Na natação livre e recreativa cada pista é limitada à permanência de um número 

máximo de 8 utentes.

Artigo 64.°
Idade mínima de acesso

Na natação livre e recreativa a idade mínima de acesso é de 13 anos, comprovada 

pela apresentação do respetivo documento de identificação.

Artigo 65.°
Controlo de acessos

1 — O acesso à piscina é feito através de cartão devidamente carregado ou de bi-

lhete de ingresso válido.

2 — O cartão é pessoal e intransmissível, permite o carregamento antecipado de 

qualquer valor pretendido e também pode ser utilizado nos restantes serviços dispo-

níveis na piscina.

Artigo 66.°
Períodos de utilização

1 — Na natação livre e recreativa cada período de utilização corresponde a 90 mi-

nutos, sendo 50 minutos para a atividade e 40 minutos para a utilização do balneário.

2 — Quando o período de utilização for ultrapassado o tempo de permanência adi-

cional será considerado como um novo período de utilização livre e recreativa para 

efeitos de pagamento.

3 — Caso se verifique a situação descrita no número anterior e o utente não tenha 

crédito no cartão, deve realizar de imediato o pagamento para poder voltar a aceder 

à instalação.
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4 — Caso se verifique a situação descrita no n.° 2 e o utente seja portador de bilhete 

de ingresso, deve regularizar o pagamento antes de sair da instalação.

SECÇÃO IV
Reserva de grupos

Artigo 67.°
Conceito

1 — Consiste na reserva das instalações, de forma regular ou esporádica, com ou 

sem professor, para o desenvolvimento das atividades próprias de um grupo.

2 — O valor mensal de referência nas reservas de grupos corresponde à reserva de 

duas pistas, durante um período de 40 minutos, duas vezes por semana.

Artigo 68.°
Modalidades

1 — A reserva de grupos reveste as seguintes modalidades de utilização:

a) Regular — Aplicável a pedidos de reserva prolongados no tempo, com carácter 

regular e contínuo, e deve ser faturada mensalmente até à data do termo da reserva 

definido pelo grupo.

b) Esporádica — Aplicável a pedidos de reserva pontuais, sem continuidade, e o 

pagamento deve ser efetuado antes do início da utilização, diretamente na secretaria 

da piscina.

2 — Na reserva regular ou esporádica, sem professor, as atividades são orientadas 

por um professor/técnico devidamente credenciado contratado pelo próprio grupo, 

e as turmas funcionam com o número máximo de 9 utentes por pista, incluindo o pro-

fessor/técnico responsável.

3 — Na reserva regular ou esporádica, com professor, as turmas funcionam com o 

número máximo de 10 ou 15 alunos, consoante a faixa etária se situe até aos 5 anos de 

idade ou a partir dos 6 anos, sendo que no caso de o grupo pretender aulas de hidro-

ginástica a lotação máxima é de 18 alunos e no caso de aulas de hidroterapia a lotação 

máxima é de 12 alunos.

4 — Na reserva regular ou esporádica com professor/fisioterapeuta, pode ser re-
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querido um professor extra, mediante o pagamento do custo associado.

5 — Nas reservas regulares ou esporádicas sem professor/fisioterapeuta, não po-

dem ser utilizados os materiais pedagógicos e técnicos existentes na instalação.

Artigo 69.°
Formalização da reserva

1 — O pedido de reserva regular é formalizado através da plataforma informática da 

CMG disponível para o efeito, com uma antecedência mínima de 30 dias relativamente 

à data pretendida e deve conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa da entidade requerente (denominação, sede/morada, 

contacto telefónico, correio eletrónico, NIPC/NIF, estatutos e certidão permanente, 

conforme aplicáveis), com indicação do nome completo da pessoa responsável pelo 

grupo;

b) Identificação da piscina e indicação da modalidade de reserva pretendida;

c) Indicação do horário e período de utilização pretendidos (datas de início e termo 

da atividade);

d) Indicação do número de participantes e respetivas faixas etárias;

e) Especificação do fim a que se destina o período de reserva (natação/hidroginás-

tica/hidroterapia/ outro).

2 — As reservas só são válidas após a confirmação pelos serviços competentes da 

CMG feita por correio eletrónico.

3 — Após a confirmação da reserva nos termos do número anterior, a pessoa res-

ponsável pelo grupo deve levantar as fichas de inscrição individuais na respetiva pis-

cina, uma para cada elemento do grupo, e deve entregar as mesmas na secretaria da 

piscina, devidamente preenchidas e assinadas no campo “Termo de Responsabilida-

de”, com a antecedência de 48 horas relativamente ao início da atividade.

4 — Para além do disposto no número anterior, a pessoa responsável pelo grupo 

deve igualmente remeter por correio eletrónico a listagem dos alunos que constituem 

as turmas, assim como qualquer alteração, com 48 h de antecedência relativamente 

ao início da atividade.

5 — Os grupos que mantiveram reserva regular na época transata por um período 

mínimo de nove meses, gozam de direito de preferência relativamente aos horários e 

espaços que anteriormente ocuparam.
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6 — O pedido de reserva esporádica é formalizado através da plataforma disponível 

para o efeito, com a antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data preten-

dida, e deve conter todos os elementos constantes do n.° 1 do presente artigo.

7 — Os procedimentos constantes nos números 2 a 4 do presente artigo também se 

aplicam aos pedidos de reserva esporádica.

8 — A reserva de grupos não está sujeita ao pagamento de inscrição.

Artigo 70.°
Condições de acesso

1 — O acesso e permanência do grupo nas instalações estão condicionados à pre-

sença de um responsável da entidade requerente, bem como à prévia entrega das 

fichas de inscrição individuais, dos termos de responsabilidade de todos os elementos 

e da listagem dos utentes referida no n.° 4 do artigo anterior.

2 — Para cada grupo é emitido o número de cartões correspondente ao número de 

elementos que integram a reserva.

3 — Os cartões são nominais e gratuitos e são entregues ao responsável pelo grupo.

4 — Aquando da utilização da piscina, o responsável pelo grupo deve assinar a folha 

de presenças que se encontra na secretaria e nela indicar o número de utilizadores que 

vai frequentar a aula/atividade.

5 — No caso de esquecimento de cartões, o responsável do grupo deve dirigir-se à 

secretaria e solicitar o respetivo acesso.

6 — Os utentes só têm acesso à piscina nas horas reservadas ao seu grupo, e desde 

que as respetivas mensalidades estejam regularizadas.

7 — Aplica-se a este serviço o artigo 53.° do presente Regulamento referente ao 

regime definido para os períodos de utilização das aulas/sessões.

8 — As entidades requerentes devem zelar pela preservação e arrumação do ma-

terial pedagógico utilizado no decorrer das atividades dos respetivos grupos e são 

responsáveis por qualquer degradação do material/equipamento provocado pelos 

elementos que os integrem.

9 — As entidades requerentes não podem utilizar as instalações com fins lucrativos 

e, ou, para angariação de alunos para as suas atividades próprias, exceto em casos 

devidamente autorizados.
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Artigo 71.°
Mensalidade

1 — A fatura correspondente ao valor da reserva é enviada à entidade requerente no 

início de cada mês e deve ser paga até ao 8.° dia útil do período a que se refere, inde-

pendentemente da efetiva frequência, por transferência bancária, depósito em conta 

ou diretamente na CMG, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe.

2 — O não pagamento até ao 15.° dia útil acarreta o pagamento adicional de uma 

multa de vinte euros.

3 — O valor mensal a pagar no primeiro mês está dependente da data do início da 

respetiva atividade e pode variar da seguinte forma:

a) Início entre o dia 1 e o dia 7 — 100 % do valor da mensalidade;

b) Início entre o dia 08 e o dia 15 — 75 % do valor da mensalidade;

c) Início entre o dia 16 e o dia 22 — 50 % do valor da mensalidade;

d) Início entre o dia 23 e o dia 31 — 25 % do valor da mensalidade.

4 — O valor mensal a pagar no último mês está dependente da data do termo da 

respetiva atividade e pode variar da seguinte forma:

a) Termo entre o dia 1 e o dia 7 — 25 % do valor da mensalidade;

b) Termo entre o dia 08 e o dia 15 — 50 % do valor da mensalidade;

c) Termo entre o dia 16 e o dia 22 — 75 % do valor da mensalidade;

d) Termo entre o dia 23 e o dia 31 — 100 % do valor da mensalidade.

5 — Sem prejuízo das situações previstas nos números 3 e 4, o valor da mensalidade 

é igual ao informado aquando da confirmação da reserva.

6 — O não pagamento da mensalidade até ao último dia do respetivo mês implica 

a anulação imediata da inscrição da reserva e não desobriga ao pagamento da men-

salidade.

7 — A nova inscrição decorrente da situação descrita no número anterior está con-

dicionada ao pagamento de todos os valores em dívida e à existência de vaga no 

horário pretendido.

8 — O valor do seguro encontra-se diluído no valor da mensalidade.
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Artigo 72.°
Alterações na reserva

1 — Os pedidos de alteração às condições da reserva, designadamente no que res-

peita aos horários, ao número de pistas e ao início e termo da atividade, são solicitados 

por escrito para o endereço de correio eletrónico da confirmação da reserva, com a 

antecedência mínima de 10 dias consecutivos, devendo o serviço competente dar res-

posta no mesmo prazo.

2 — As alterações pontuais são solicitadas com uma antecedência mínima de 48 ho-

ras e estão dependentes da disponibilidade de espaço e da autorização dos serviços.

3 — As alterações pontuais referidas no número anterior apenas podem ser realiza-

das durante o período da reserva do grupo.

Artigo 73.°
Cancelamento da reserva

1 — O pedido de cancelamento da reserva é formalizado por escrito por email para: 

piscinas@cm-gaia.pt

2 — As reservas de grupo regulares podem ser canceladas com a antecedência de 

10 dias consecutivos, e não dispensam o pagamento da totalidade da mensalidade 

referente ao mês ao curso.

3 — A não formalização do cancelamento acarreta o normal pagamento das men-

salidades.

4 — O pedido de cancelamento de uma reserva esporádica deve ser feito por escri-

to com 48 h de antecedência.

5 — Os cancelamentos não comunicados nos prazos referidos nos n.os 2 e 4, não 

conferem direito a qualquer compensação ou reembolso.

6 — Não são autorizados pedidos de suspensão de reservas.
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Artigo 74.°
Assistência

Não é permitida assistência, salvo nos casos autorizados pelos serviços competen-

tes e nos locais devidamente assinalados.

SECÇÃO V
Festas temáticas

Artigo 75.°
Conceito

As festas temáticas são atividades de carácter festivo e pontual, realizadas em gru-

po e orientadas por técnicos das piscinas municipais.

Artigo 76.°
Formalização

1 — O serviço é requerido através da plataforma informática do Município disponível 

para o efeito ou através do correio eletrónico: piscinas@cm-gaia.pt, com uma antece-

dência mínima de 15 dias relativamente à data pretendida e deve conter os seguintes 

elementos:

a) Identificação completa da entidade requerente, com indicação do nome comple-

to da pessoa responsável pelo grupo;

b) Identificação da piscina pretendida;

c) Indicação do horário e períodos de utilização pretendidos (datas de início e ter-

mo da atividade);

d) Indicação do número de participantes e respetivas faixas etárias, bem como da 

necessidade de um professor extra;

e) Indicação da necessidade de utilização do espaço do bar.

2 — O valor do serviço contempla a contratação do professor e do espaço necessá-

rio ao desenvolvimento da atividade para 12 elementos durante o período de quarenta 

minutos.

3 — Não obstante o referido no número anterior, o número de participantes pode 
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ser aumentado, mediante a solicitação de um professor extra e o pagamento do valor 

correspondente por cada novo elemento.

4 — Todos os elementos do grupo preenchem na íntegra e entregam obrigatoria-

mente a ficha de cliente/termo de responsabilidade disponibilizado pelos serviços, 

com a antecedência mínima de 48 horas relativamente à data da realização da ativi-

dade.

5 — O pagamento do serviço realiza-se na secretaria da piscina municipal com uma 

antecedência mínima de 48 horas relativamente à data do evento.

6 — A cada serviço corresponde um período de utilização de 90 minutos, sendo 40 

minutos para a realização da atividade na água, 15 minutos para a utilização do balneá-

rio antes da atividade e 35 minutos para a utilização do balneário depois da mesma.

CAPÍTULO III
Pessoal de serviço

Artigo 77.°
Funções

Os trabalhadores a exercer funções nas piscinas garantem o bom funcionamento 

das instalações e enquadram-se nas áreas de intervenção a seguir designadas:

a) Serviço de vigilância e segurança: manutenção das regras de segurança aquática 

dentro da piscina, predominantemente nas áreas de planos de água e eventuais pres-

tações de primeiros socorros;

b) Serviço de receção e secretariado: atendimento geral, recebimentos, informa-

ções, venda de artigos e expediente diverso;

c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção das devidas condições higiénico-sani-

tárias em toda a instalação;

d) Serviço de manutenção da qualidade da água e ar: gestão dos diversos parâme-

tros de qualidade da água e ar e dos diversos equipamentos de apoio.
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CAPÍTULO IV
Bar

Artigo 78.°
Bar

1 — O acesso ao bar é condicionado aos utentes da piscina, durante o período de 

abertura ao público.

2 — Encontrando-se a exploração do bar em regime de concessão o título legiti-

mador deve prever especificamente que constitui responsabilidade do concessionário 

o cumprimento das leis do setor, bem como das disposições presentes no presente 

Regulamento que lhes sejam aplicáveis.

3 — No título legitimador deve igualmente constar que o concessionário do bar não 

pode interferir no funcionamento das instalações, que os funcionários do bar não po-

dem realizar serviços na zona da piscina e que o abastecimento do bar apenas pode 

ser efetuado pela porta de serviço.

TÍTULO II
Piscina descoberta

CAPÍTULO I
Regras de acesso e utilização

Artigo 79.°
Período de funcionamento

1 — A piscina descoberta funciona nos meses de junho a setembro, podendo este 

período ser alterado mediante deliberação da CMG.

2 — A CMG não se responsabiliza pelo encerramento total ou parcial das instalações 

originado por alterações climatéricas.
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Artigo 80.°
Condições de acesso

1 — Os utentes devem conhecer e respeitar o disposto no presente Regulamento, 

bem como acatar as instruções que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço e nada-

dores-salvadores, sob pena de lhes ser vedado o acesso às instalações.

2 — A aquisição de entradas diárias é efetuada no acesso exterior à bilheteira, por 

ordem de chegada.

3 — A entrada na piscina é efetuada por ordem de chegada à fila de acesso ao tor-

niquete, após a aquisição de bilhete válido e respetiva pulseira.

4 — O acesso à piscina é feito, exclusivamente, através do torniquete.

5 — O vestuário admitido é fato de banho ou biquíni e calção masculino sem bolsos, 

pelo que não é permitida a permanência nos tanques com calçado ou outra roupa não 

adequada ao meio aquático.

6 — É obrigatória a utilização de chuveiro e lava-pés, antes da entrada nos tanques.

7 — Todos os utentes podem ausentar-se temporariamente das instalações após a 

realização do registo de saída no balcão de atendimento.

8 — É obrigatória a saída do plano de água 30 minutos antes do horário de encer-

ramento da instalação.

Artigo 81.°
Proibições específicas

1 — Para além das obrigações previstas no artigo 21.° e das interdições elencadas no 

artigo 22.°, ambos do presente Regulamento, no interior das instalações é igualmente 

vedada a prática de atividades, ou a assunção de comportamentos pelos utentes, sus-

cetíveis de interferir com o seu normal funcionamento, nomeadamente:

a) Mergulhar;

b) A prática de topless;

c) Projetar água para o exterior do plano de água;

d) A utilização de boias, barbatanas, colchões, equipamento de mergulho, barcos 

insufláveis ou a entrada de embarcações, bem como utensílios de pesca para o interior 

da piscina, exceto em atividades devidamente autorizadas;

e) A realização de jogos (de bola, raquetes ou outros), correr, saltar, empurrar ou 

ter comportamentos suscetíveis de causarem perigo ou lesar a integridade física de 
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pessoas e bens;

f) A permanência na piscina infantil com idade superior a 12 anos, exceto no caso de 

acompanhamento de crianças;

g) A entrada e permanência de bebés nos tanques sem o uso de fraldas apropriadas 

para o meio aquático;

h) O uso de óculos de vidro, brincos, pulseiras e fios durante a permanência na 

água;

i) O uso de produtos suscetíveis de poluir a água, tais como cremes e maquilhagem;

j) O uso de rádios ou aparelhos de som, exceto se utilizados com auscultadores;

k) Reservar ou alterar a disposição das espreguiçadeiras;

l) Transportar para o interior da instalação qualquer tipo de comida ou bebida 

(quentes e/ou frias), exceto menus elaborados para crianças com idade inferior a 6 

anos;

m) Ter pastilha elástica ou qualquer objeto na boca, durante a permanência no 

plano de água;

n) Cortar a barba e fazer a depilação.

2 — A utilização das piscinas é igualmente interdita aos portadores de doenças con-

tagiosas, doenças de pele, lesões abertas ou cobertas com pensos.

Artigo 82.°
Lotação máxima instantânea

1 — A lotação máxima instantânea é de 300 pessoas.

2 — O acesso de utilizadores às instalações é suspenso sempre que se verifique 

lotação esgotada.

Artigo 83.°
Pulseiras

1 — Na piscina descoberta existem duas modalidades de pulseiras:

a) Pulseira de acesso, que pode ser diária ou de carregamento;

b) Pulseira do bengaleiro.

2 — A pulseira diária é pessoal e intransmissível e consiste numa pulseira fornecida 
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e colocada pelo funcionário no ato da venda do bilhete diário e é de uso obrigatório 

durante a utilização do espaço.

3 — A pulseira de carregamento é pessoal e intransmissível, corresponde a um con-

junto de bilhetes diários (de dia inteiro) definidos para um determinado período de 

tempo estipulado no ato da compra (semanal, quinzenal ou mensal) e deve ser usada 

durante todo o período de permanência nas instalações, bem como para aceder e sair 

das mesmas, pelo que o utilizador deve ter sempre na sua posse o recibo comprovati-

vo da aquisição da respetiva pulseira.

4 — A pulseira de acesso (diária ou de carregamento) garante a vaga na piscina, 

mas não confere lugar marcado, nem espreguiçadeiras juntas.

5 — Aos utentes que utilizem o bengaleiro são entregues pulseiras, denominadas 

“pulseiras do bengaleiro”, com a indicação do número da cruzeta que contém os res-

petivos pertences, sendo as pulseiras apresentadas e devolvidas no momento do le-

vantamento dos mesmos.

6 — Os pertences apenas são entregues aos utentes com a apresentação e entrega 

das respetivas pulseiras.

7 — Em caso do extravio da pulseira numerada, o utente deve apresentar um docu-

mento de identificação pessoal, com fotografia e duas testemunhas, ou, então, aguar-

dar pelo fecho das instalações.

8 — A CMG não se responsabiliza pelo desaparecimento ou extravio de pulseiras, 

nem assume qualquer obrigação pela guarda, perda, furto ou roubo dos bens deixa-

dos pelos utentes nas cruzetas existentes no bengaleiro.

Artigo 84.°
Princípios de gestão

1 — Para efeitos de aplicação de preçário, na piscina descoberta são consideradas 

as seguintes categorias de utilizadores:

a) Bebés: utilizador com idade compreendida entre os 3 meses e os 2 anos (inclusi-

ve) — sem direito a espreguiçadeira;

b) Criança: utilizador com idade compreendida entre os 3 e os 17 anos (inclusive);

c) Adulto: utilizador com mais de 18 anos (inclusive);

d) Sénior: indivíduos com mais de 65 anos de idade (inclusive).

2 — O acesso à piscina é condicionado ao pagamento do respetivo preçário.
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3 — Todas as entradas pagas conferem direito a espreguiçadeiras, mas não garan-

tem espreguiçadeiras juntas.

4 — A entrada dos bebés e das crianças até aos 2 anos de idade é gratuita, median-

te a apresentação de documento comprovativo, mas não confere direito a espregui-

çadeira.

5 — Os utilizadores seniores têm direito a preçário reduzido condicionado à apre-

sentação obrigatória do cartão de cidadão/bilhete de identidade.

6 — Os utentes devem conservar os bilhetes e as pulseiras de acesso até à saída 

definitiva das instalações.

7 — Os bilhetes e as pulseiras adquiridos são válidos apenas para o período definido 

no ato da compra comprovado pelo respetivo recibo e identificação da pessoa.

8 — Qualquer utente que não esteja autorizado a permanecer nas instalações por 

contrariar as normas estabelecidas no presente Regulamento não tem direito à resti-

tuição do valor do ingresso.

9 — Não são permitidas trocas de pulseiras de acesso nem transferência de saldos 

de entradas.

10 — Não são autorizados reembolsos de pagamentos, exceto em casos especiais, 

devidamente autorizados pela CMG.

CAPÍTULO II
Pessoal de serviço

Artigo 85.°
Funções

Os trabalhadores a exercer funções nas piscinas garantem o bom funcionamento 

das instalações e enquadram-se nas áreas de intervenção a seguir designadas:

a) Serviço de vigilância e segurança: manutenção das regras de segurança aquática 

dentro da piscina, predominantemente nas áreas de planos de água e eventuais pres-

tações de primeiros socorros;

b) Serviço de receção e secretariado: atendimento geral, recebimentos, informa-

ções, venda de artigos e expediente diverso;

c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção das devidas condições higiénico-sa-

nitárias em toda a instalação;

d) Serviço de manutenção da qualidade da água: gestão dos diversos parâmetros 
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de qualidade da água e dos diversos equipamentos de apoio.

CAPÍTULO III
Bar/restaurante

Artigo 86.°
Bar

1 — O acesso ao bar é condicionado aos utentes da piscina, durante o período de 

abertura ao público.

2 — Os utentes do bar para acederem à piscina têm que comprar o ingresso na re-

ceção e entrar pelo torniquete.

3 — Encontrando-se a exploração do bar em regime de concessão, constitui res-

ponsabilidade do concessionário o cumprimento das leis do setor, bem como das dis-

posições constantes do presente Regulamento que lhes sejam aplicáveis.

4 — Encontrando-se a exploração do bar em regime de concessão o concessioná-

rio não pode interferir no funcionamento das instalações, não pode realizar serviços 

na zona da piscina e o abastecimento do bar apenas pode ser efetuado pela porta de 

serviço.

Artigo 87.°
Restaurante

1 — O acesso ao restaurante é livre.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, os utentes do restaurante para 

acederem às piscinas têm que comprar o ingresso na receção e entrar pelo torniquete.

3 — Encontrando-se a exploração do restaurante em regime de concessão, cons-

titui responsabilidade do concessionário o cumprimento das leis do setor, bem como 

das disposições presentes no presente Regulamento que lhes sejam aplicáveis.

4 — O concessionário do restaurante não pode interferir no funcionamento das 

instalações, não pode realizar serviços na zona da piscina e o abastecimento do res-

taurante apenas pode ser efetuado pela porta de serviço.
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LIVRO III
Pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atletismo

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 88.°
Período de funcionamento

1 — Os pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atletismo funcionam 

durante todo o ano, sem prejuízo do disposto no n.° 2 e nos artigos 7.° e 8.° do pre-

sente Regulamento.

2 — Os pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atletismo encerram 

nos dias 1 de janeiro, Domingo de Páscoa, 1.° de maio, 25 de dezembro e feriado muni-

cipal, bem como nas datas que a CMG entenda por convenientes.

Artigo 89.°
Horário de funcionamento

1 — Os pavilhões e polidesportivos são utilizados nos seguintes horários:

a) Horário Normal - Utilização das instalações desportivas de segunda a sexta-feira, 

das 08h30 às 18h00.

b) Horário Nobre - Utilização das instalações desportivas de segunda a sexta-feira, 

das 18h00 às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados.

2 — Os grandes campos e as pistas de atletismo são utilizados nos seguintes horá-

rios:

a) Horário Normal — Utilização das instalações desportivas de segunda a sexta-fei-

ra, das 08h00 às 18h00.

b) Horário Nobre — Utilização das instalações desportivas de segunda a sexta-feira, 

das 18h00 às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados.

3 — O horário de funcionamento das pistas de atletismo pode ser alterado, com 

aviso prévio de 8 dias, tendo em conta os fluxos da procura, não podendo contudo ser 
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mais alargado do que o horário geral de funcionamento dos Complexos Desportivos 

onde estão integrados, salvo autorização superior nesse sentido.

Artigo 90.°
Encerramento

1 — Para efeitos do disposto no artigo 7.°, os pavilhões e polidesportivos encerram 

preferencialmente no período compreendido entre 01 e 31 de agosto e os grandes 

campos e as pistas de atletismo encerram preferencialmente entre os dias 01 e 31 de 

julho.

2 — Para além das situações referidas nos artigos 7.°, 8.° e 88.° do presente Regu-

lamento, qualquer instalação desportiva pode encerrar quando não justifique o seu 

funcionamento.

CAPÍTULO II
Acesso e utilização das instalações

Artigo 91.°
Regime de utilização

Os pavilhões, polidesportivos, grandes campos e pistas de atletismo revestem as 

seguintes modalidades de utilização:

a) Regular — Prevê a cedência das instalações desportivas com carácter de regula-

ridade durante a época desportiva (01 de setembro a 30 de junho) e, no mínimo, uma 

hora por semana, com exceção dos grandes campos e das pistas de atletismo cuja 

cedência regular ocorre no período compreendido entre 01 de agosto e 30 de junho 

do ano seguinte.

b) Pontual — Prevê uma utilização pontual das instalações, não preenchendo os 

pressupostos de regularidade definidos na alínea anterior.
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Artigo 92.°
Regime de utilização específico das pistas de atletismo

1 — No âmbito da utilização das pistas de atletismo constituem obrigações dos 

utentes:

a) Utilizar o espaço exterior da pista para os treinos ligeiros ou para a recuperação 

de lesões;

b) Realizar os treinos e competições de lançamento de pesos no setor exterior da 

pista, exceto aquando da realização das grandes competições e seja necessária a uti-

lização de mais do que um setor;

c) Realizar os treinos e competições de lançamento do disco e martelo no setor 

próprio, após a devida autorização, quando seja aplicável;

d) Não utilizar a Pista 1 em situações de treino, salvo as situações de testes especí-

ficos e os treinos de “séries” longas;

e) Utilizar, em situação de treino, os corredores centrais exclusivamente para “sé-

ries curtas”;

f) Utilizar o corredor n.º 6 da pista apenas para o treino com barreiras até aos 110 m;

g) Realizar o aquecimento, a corrida contínua de baixa intensidade, a caminhada 

ou as atividades lúdicas/lazer na zona alcatroada e circundante à pista e no sentido 

contrário ao realizado dentro da mesma;

h) Realizar as atividades após o treino fora das zonas com piso sintético;

i) Realizar o trabalho de técnica de corrida nas chamadas “zonas mortas” da pista 

e na reta contrária à meta.

2 — Os materiais, designadamente os engenhos, as barreiras e os blocos de partida 

que pertencem às pistas de atletismo, podem ser utilizados pelos treinadores, atletas, 

escolas, clubes ou por outras entidades, desde que devidamente autorizados, sendo 

obrigatória a sua entrega no final da respetiva utilização.
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Artigo 93.°
Ordem de preferência na utilização

1 — A utilização das instalações desportivas que integram o Título III do presente 

Regulamento respeita a seguinte ordem de prioridades:

a) Atividades promovidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, de natureza 

desportiva, ou outra;

b) Competições desportivas oficiais promovidas por clubes e associações sedea-

dos no Município de Vila Nova de Gaia;

c) Atividades promovidas pelas escolas públicas sedeadas em Vila Nova de Gaia, de 

natureza desportiva, realizadas no período letivo até às 17h30;

d) Atividades desportivas promovidas pela Juntas/Uniões de Freguesia do Municí-

pio de Vila Nova de Gaia;

e) Atividades desportivas promovidas por Clubes e Associações sedeadas no Mu-

nicípio;

f) Atividades promovidas pela Juntas/Uniões de Freguesia do Município de Vila 

Nova de Gaia e pelas escolas públicas sedeadas em Vila Nova de Gaia, de natureza 

cultural, realizadas no período letivo até às 17h30;

g) Atividades desportivas desenvolvidas por empresas e outras entidades coletivas 

não especificadas e atividades desportivas desenvolvidas por particulares que enqua-

drem grupos informais de utilizadores.

2 — Concorrendo na respetiva classe clubes e associações, é dada preferência aos 

casos de prática desportiva federada e, entre estes, aos que militem em escalão de 

formação competitivo superior.

3 — Concorrendo na respetiva classe outros grupos, entidades ou particulares, é 

dada preferência ao pedido primeiramente apresentado, que obedeça aos requisitos e 

condições estabelecidos neste Regulamento.

4 — Os serviços municipais responsáveis pela gestão dos equipamentos desporti-

vos podem alterar a ordem de preferência estabelecida e criar situações de preferên-

cia não previstas nos números anteriores, quando surjam circunstâncias supervenien-

tes, urgentes, excecionais, de interesse municipal, distrital ou nacional que pela sua 

natureza e importância justifiquem nova ordem de prioridades.
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CAPÍTULO III
Procedimento

Artigo 94.°
Instrução do pedido

1 — O pedido de cedência das instalações desportivas é apresentado nos termos do 

disposto no artigo 14.° do presente Regulamento.

2 — A utilização regular das instalações desportivas é requerida até ao dia 15 de 

julho de cada ano, com exceção da utilização dos grandes campos e das pistas de 

atletismo, cujo pedido é formalizado até ao dia 15 de junho de cada ano.

3 — Os pedidos de utilização regular que não são formulados nas datas indicadas 

nos números anteriores, são considerados para efeitos de ordenação de listas de es-

pera.

4 — A utilização pontual das instalações desportivas é requerida com a antece-

dência mínima de 20 dias úteis relativamente à data previsível do início do evento ou 

atividade.

5 — O pedido de cedência das instalações desportivas é instruído com os seguintes 

elementos:

a) Identificação completa da entidade requerente e dos respetivos representantes 

ou responsáveis;

b) Identificação da modalidade ou atividade a praticar, número e identificação dos 

praticantes e do escalão etário dos mesmos, caso seja aplicável;

c) Identificação da instalação pretendida;

d) Período e horário pretendido;

e) Identificação da pessoa responsável que acompanha os utilizadores;

f) Identificação dos praticantes federados, bem como da federação e do respetivo 

escalão, caso seja aplicável;

g) Termo de responsabilidade e aceitação das normas constantes no presente Re-

gulamento;

h) Menção de outros dados que se afigurem relevantes, nomeadamente no caso de 

atividades com fins lucrativos.

6 — Do requerimento consta ainda a indicação da necessidade de utilização de ban-

cadas ou de espaços habitualmente destinados à presença de público.
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7 — Em caso de omissão do disposto no número anterior, presume-se que aqueles 

espaços não estão incluídos na cedência salvo se o contrário resultar inequivocamente 

da natureza do evento.

8 — Sem prejuízo do disposto nos n.os  5, 6 e 7 do presente artigo, os pedidos de ce-

dência pontuais para a realização de eventos e atividades com assistência de público, 

com ou sem fins lucrativos, com transmissão pela rádio, televisão ou internet, devem 

obrigatoriamente ser instruídos com um projeto fundamentado do evento ou ativida-

de a desenvolver.

Artigo 95.°
Apreciação do pedido

Todos os pedidos de utilização são apreciados pelos serviços municipais responsá-

veis pela gestão das instalações desportivas.

Artigo 96.°
Deferimento ou indeferimento do pedido

1 — O deferimento do pedido de utilização é notificado ao requerente devendo 
especificar a instalação em causa, o período e horário de utilização, bem como os con-
dicionamentos estabelecidos pela CMG, quando existam.

2 — Nos pedidos de cedência regular, a notificação referida no número anterior é 
feita pelos serviços municipais responsáveis pela gestão dos equipamentos desporti-
vos, até ao dia 15 de agosto no caso dos pavilhões e dos polidesportivos e, no caso dos 
grandes campos e pistas de atletismo, até ao dia 15 de julho.

3 — O indeferimento do pedido de utilização é notificado ao requerente acompa-
nhado da respetiva fundamentação.
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LIVRO IV
Disposições finais

Artigo 97.°
Interpretação e integração das lacunas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação das pre-

sentes normas serão resolvidos com recurso aos critérios legais de interpretação e 

integração de lacunas.

Artigo 98.°
Norma revogatória

São revogadas as normas de utilização das piscinas municipais cobertas e desco-

berta, dos pavilhões municipais, dos estádios, dos polidesportivos e da pista de atletis-

mo em vigor, sendo igualmente revogadas quaisquer outras normas regulamentares 

do Município, que contrariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 99.°
Remissões

As remissões feitas para os preceitos ora revogados consideram-se automatica-

mente transpostas para as disposições equivalentes do presente Regulamento.

Artigo 100.°
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil após a sua publicação, 

nos termos legais.
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Regulamento do Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner

Preâmbulo

Considerando que:

O património arquivístico municipal de Vila Nova de Gaia passou a ser promovido, 

conservado, preservado e difundido, a partir de um equipamento próprio designado 

por Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, sem que tal tenha sido objeto de pre-

visão regulamentar;

Uma gestão verdadeiramente eficiente da documentação produzida e recebida 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, assim como pelos restantes órgãos, ser-

viços e empresas municipais, depende de regras preestabelecidas atualizadas que ga-

rantam a sua recolha, tratamento, preservação, controlo e comunicação, no quadro da 

legislação e regulamentação arquivística aplicável;

Importa, assim, definir, através de um novo regulamento, as funções do Arquivo 

Municipal Sophia de Mello Breyner, já no quadro da nova legislação aplicável, nomea-

damente, da que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental 

e de reutilização dos documentos administrativos (Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto) 

articulando, em condições de eficácia e eficiência, a sua relação com os restantes ser-

viços, órgãos e empresas municipais, assim como com o público em geral.

Durante o período de consulta pública foram recolhidas sugestões dos interessa-

dos nos termos e para os efeitos do artigo 101.°, n.° 1 do Código do Procedimento 

Administrativo e foi ouvida, nos termos legais, a Direção Geral do Livro, dos Arquivos 

e das Bibliotecas (DGLAB):

Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 112.°, n.° 7 e 241.° da Constituição da 

República Portuguesa, no artigo 33.°, n.° 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.°, n.° 1, 

alínea g), ambos do anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na Lei n.° 107/2001, 

de 8 de setembro, no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Con-

selho, de 27 de abril de 2016, na Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto, no artigo 10.°, n.° 2 

do Decreto-Lei n.° 16/93, de 23 de janeiro e na Portaria n.° 412/2001, de 17 de abril (Re-

gulamento Arquivístico para as Autarquias Locais), com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Portaria n.° 1253/2009, de 14 de outubro, sob proposta da Câmara 

Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova o seguinte Regula-

mento:
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TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.°
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do disposto nos ar-

tigos 112.°, n.° 7 e 241.° da Constituição da República Portuguesa, no artigo 33.°, n.° 

1 alínea k), conjugado com o artigo 25.°, n.° 1, alínea g), ambos do anexo I à Lei n.° 

75/2013, de 12 de setembro, na Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, no Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, da Lei 

n.° 26/2016, de 22 de agosto, no artigo 10.°, n.° 2 do Decreto–Lei n.° 16/93, de 23 de 

janeiro e na Portaria n.° 412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as 

Autarquias Locais), com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.° 

1253/2009, de 14 de outubro.

Artigo 2.°
Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as normas gerais de funcionamento do 

Arquivo Municipal Sophia Mello Breyner, doravante designado por AMSMB, com sede 

na rua Conselheiro Veloso da Cruz, 711-723, em Vila Nova de Gaia.

2 — O AMSMB depende da competente unidade orgânica do Município de Vila 

Nova de Gaia e tem por função, recolher, conservar e difundir toda a documentação 

arquivística da autarquia, nos termos legais e regulamentares, incluindo conjuntos não 

orgânicos de documentos de arquivo de valor histórico, cultural, científico, social, ou 

outro, provenientes de entidades terceiras que revistam, para a autarquia, interesse 

público relevante.
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Artigo 3.°
Documentação arquivística

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por documentação arquivística 

da autarquia, o conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data ou suporte 

material, provenientes de entidades terceiras, nos termos do n.° 2 do artigo anterior 

ou reunidos no exercício da atividade do Município de Vila Nova de Gaia, pelos seus 

órgãos, serviços ou empresas municipais, bem como por quaisquer associações, fun-

dações ou outras entidades em que o mesmo exerça influência dominante, e conser-

vados, respeitando a organização original, tendo em vista objetivos de gestão admi-

nistrativa, de prova ou de informação, ao serviço do Município, dos investigadores e 

dos cidadãos em geral.

Artigo 4.°
Competências do AMSMB

Compete ao AMSMB, no quadro da competente unidade orgânica municipal:

a) Proceder ao tratamento arquivístico da documentação à sua guarda e elaborar 

os respetivos instrumentos de descrição e pesquisa;

b) Assegurar as incorporações previstas, nos termos da lei e do presente Regula-

mento, e promover outras aquisições de património arquivístico de interesse para a 

autarquia;

c) Promover o acesso aos fundos documentais de que é depositário, implementan-

do sistemas de descrição, pesquisa e acesso aos documentos;

d) Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que é depo-

sitário;

e) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico da documentação de 

que é depositário e assegurar a implementação da sua preservação e conservação.
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TÍTULO II
Do ingresso dos documentos no arquivo

CAPÍTULO I
Recolha

Artigo 5.°
Envio da documentação para o AMSMB

1 — Findos os prazos de conservação administrativa fixados na lei, ou em situa-

ção devidamente justificada pelo responsável hierárquico, os órgãos e serviços do 

Município, bem como as empresas e demais entidades da administração de âmbito 

municipal, devem promover o envio da respetiva documentação para o AMSMB para 

adequada avaliação documental.

2 — A remessa da documentação será objeto de agendamento prévio a estabelecer 

de acordo com a conveniência de cada serviço ou entidade produtora e do AMSMB.

3 — O ingresso de documentos ou fundos, nomeadamente os de interesse histórico, 

cultural, entre outros de valor relevante para a autarquia, não provenientes das entida-

des referidas no n.° 1 deste artigo, processa-se a título de compra, depósito, doação, 

legado, permuta ou reintegração.

Artigo 6.°
Condições de envio

1 — A documentação em papel deve ser enviada ao AMSMB, nas seguintes condi-

ções:

a) Em livros encadernados, quando as unidades documentais assim se apresentam 

na sua forma original;

b) Em livros encadernados, quando as unidades documentais assim o exijam;

c) Em pastas ou caixas de arquivo, de modelo uniformizado, previamente requisita-

das e fornecidas pelo AMSMB.

2 — Os documentos eletrónicos devem dar satisfação aos requisitos estabelecidos 

no respetivo regime jurídico, constante do Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, 

na sua redação atual, devendo ser enviados por um meio de telecomunicações ou 
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qualquer outro meio e condições para o efeito indicados pelo AMSMB, que se revelem 

tecnicamente adequados.

3 — A documentação deve, ainda, ser acompanhada dos respetivos instrumentos 

de trabalho, em suporte de papel e, ou, eletrónico, que garantam o acesso e controlo 

sobre essa documentação ao AMSMB.

4 — Os processos administrativos bem como outra documentação a incorporar, 

sempre que possível, devem ser devidamente paginados e encerrados com o respeti-

vo termo, assinado e datado.

5 — Toda a documentação a incorporar fisicamente deve constar de descrição a 

nível da peça em ficheiro eletrónico fornecido pelo AMSMB, garantindo assim a incor-

poração eletrónica de dados imediata e simultânea.

CAPÍTULO II
Seleção e avaliação

Artigo 7.°
Comissão de avaliação

1 — O procedimento de seleção e avaliação documental processa-se de acordo 

com as disposições legais aplicáveis e são da responsabilidade de uma Comissão de 

Avaliação.

2 — A Comissão de Avaliação é composta pelo dirigente responsável pelo AMSMB, 

ou por quem este designar, e por elementos dos serviços produtores da documenta-

ção designados para o efeito pelo Presidente da Câmara ou Vereador com competên-

cia delegada.

3 — À Comissão de Avaliação cabe, designadamente:

a) Apreciar as propostas de conservação elaboradas pelas Direções Municipais ou 

pelos serviços produtores;

b) Definir o interesse histórico, ou outro, da documentação, de acordo com a ava-

liação elaborada segundo metodologia e demais disposições legais aplicáveis pelo 

órgão de tutela em matéria de política arquivística nacional.

4 — Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, sempre que uma 

entidade pretenda conservar ou eliminar documentação que não se encontre previs-

ta na portaria de gestão de documentos, ou cujo entendimento seja distinto, deverá 
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remeter um Relatório de Avaliação fundamentando as opções relativas a prazos de 

conservação e destinos finais à Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

(DGLAB), sendo a definição do interesse histórico e, ou, decisão de conservar, defini-

tivamente uma competência deste órgão de coordenação.

CAPÍTULO III
Tratamento da documentação

Artigo 8.°
Tratamento arquivístico

1 — O AMSMB procede ao tratamento arquivístico inerente à sua função de forma a 

garantir que a documentação pode ser disponibilizada aos clientes internos e externos.

2 — O tratamento arquivístico consiste na elaboração e utilização de diversos ins-

trumentos de trabalho considerados adequados ao eficaz funcionamento do Arquivo.

3 — Toda a documentação identificada como sendo de conservação permanente é 

gerida pelos métodos mais adequados da arquivística contemporânea.

4 — O Arquivo promove a elaboração dos instrumentos de pesquisa adequados aos 

diversos fundos documentais.

Artigo 9.°
Medidas de conservação

1 — Compete ao AMSMB zelar pela boa conservação dos documentos à sua guarda, 

através da implementação das seguintes medidas:

a) Garantir as condições de segurança e ambientais;

b) Controlo e monitorização das condições de segurança e ambientais nos termos 

do Sistema de Gestão da Qualidade;

c) Promoção de medidas de conservação e restauro dos documentos danificados;

d) Transferência sistemática de suporte a nível de arquivo digital, tendo em vista 

a preservação e salvaguarda dos originais, bem como garantir o acesso continuado a 

esse arquivo digital.

2 — Para garantia da preservação e acesso a longo prazo ao arquivo digital, o 

AMSMB deve promover a execução de um plano de digitalização e de preservação de 
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objetos digitais que tenha em conta, para além da transferência de suporte, nomeada-

mente, os formatos digitais a adotar, o acompanhamento da evolução do hardware e 

do software e a preservação da metainformação.

CAPÍTULO IV
Eliminação de documentação

Artigo 10.°
Responsabilidade exclusiva

Compete exclusivamente ao serviço municipal responsável pelo AMSMB toda e 

qualquer eliminação da documentação produzida pelos serviços do Município e pelas 

entidades referidas no n.° 1 do artigo 5.° do presente Regulamento, devendo o proce-

dimento e formalidades da eliminação observar o disposto na Portaria n.° 412/2001, 

de 17 de abril, na sua redação atual bem como as presentes normas regulamentares.

TÍTULO III
Difusão e acesso à documentação

CAPÍTULO I
Disposição geral

Artigo 11.°
Meios de difusão e acesso

A difusão e acesso aos documentos na posse do AMSMB exercem-se, nos termos 

da Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto, pelos seguintes meios:

a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada, presencialmente, no serviço de leitura;

b) Requisição interna de documentos;

c) Reprodução por fotocópia, ou por qualquer meio técnico, designadamente ele-

trónico, mediante o pagamento da taxa legalmente fixada nos termos do artigo 14.° 

da Lei n.° 26/2016;

d) Ações de divulgação do património arquivístico municipal levadas a cabo pelo 

AMSMB, por si, ou em colaboração com outros serviços;

e) Na internet, devendo o AMSMB promover a difusão e acesso online a conteúdos 
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arquivísticos, nomeadamente de caráter histórico, no quadro da Rede Portuguesa de 

Arquivos e, ou, mediante publicação no sítio institucional respetivo.

CAPÍTULO II
Consulta e serviço de leitura

Artigo 12.°
Horário de funcionamento

A consulta e serviço de leitura do AMSMB funcionam, em regra, no horário de aber-

tura ao público dos demais serviços de expediente do Município de Vila Nova de Gaia, 

podendo a Câmara Municipal, sempre que tal se justifique, estabelecer horário diferen-

ciado e mais amplo adequado às necessidades da população.

Artigo 13.°
Admissão à leitura

A admissão à leitura no AMSMB é permitida após preenchimento da ficha de leitu-

ra de documentos de arquivo ou da requisição e da apresentação de documento de 

identificação pessoal.

Artigo 14.°
Consulta para fins de investigação e outros

1 — É admissível a consulta a todo o tipo de documentação original, no quadro da 

Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto, para fins de investigação particular ou outros, salvo 

os casos de mau estado da documentação ou em que estiver estabelecido ou for acon-

selhável um período de incomunicabilidade.

2 — Para efeito de consulta, o interessado indica os seguintes elementos:

a) Identificação pessoal;

b) Indicação da natureza e objeto de investigação ou outros fins da consulta.
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Artigo 15.°
Condições de utilização

O utilizador particular que recorra ao serviço de leitura do AMSMB fica obrigado ao 

cumprimento do disposto nos artigos 14.° a 18.° deste Regulamento e, caso haja lugar 

à reprodução de documentos, ao pagamento das taxas municipais legalmente fixadas 

constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 

Nova de Gaia, em vigor.

Artigo 16.°
Depósito de trabalhos

Caso o utilizador efetue trabalhos onde figurem documentos ou informação pro-

venientes do AMSMB deve fazer menção expressa da respetiva fonte nos mesmos 

ficando ainda obrigado a fornecer ao AMSMB duas cópias daqueles trabalhos uma das 

quais para depósito neste Arquivo sendo a outra destinada à Biblioteca Municipal.

Artigo 17.°
Consulta

A consulta de originais só pode ser efetuada no espaço disponibilizado, para o efei-

to, pelo AMSMB, salvo as exceções previstas pelo presente Regulamento quanto a re-

quisições efetuadas aos serviços produtores e a requisições da Assembleia Municipal, 

da Presidência da Câmara e Vereação.

Artigo 18.°
Regras de consulta e manuseamento

A fim de garantir a conservação dos documentos de arquivo, o utilizador deve cum-

prir as regras de consulta e manuseamento de documentos superiormente aprovadas 

e afixadas na sala de leitura.
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CAPÍTULO III
Empréstimo

Artigo 19.°
Noção

O empréstimo consiste na cedência temporária de documentos de arquivo a enti-

dades externas ao Município, para exposições ou outras iniciativas de relevante inte-

resse cultural e científico.

Artigo 20.°
Condições de empréstimo

O empréstimo só pode ter lugar após:

a) Autorização do Presidente da Câmara ou do Vereador com competências dele-

gadas, sob parecer técnico do dirigente responsável pelo AMSMB ou por quem este 

designar;

b) Registo e apresentação de apólice de seguro contra todos os riscos.

Artigo 21.°
Requerimento

A entidade organizadora da exposição ou iniciativa em causa deve requerer o em-

préstimo da documentação com antecedência mínima de trinta dias relativamente à 

data prevista para a saída dos documentos, especificando os procedimentos obriga-

tórios a cumprir no âmbito da utilização da mesma.

Artigo 22.°
Saída dos documentos do AMSMB

1 — Os documentos só podem sair do AMSMB mediante prévia autorização do Pre-

sidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competência delegada e após parecer 

do responsável pelo serviço.

2 — A autorização a que se refere o número anterior não é concedida se o estado 

de conservação das peças e, ou, as circunstâncias da exposição ou das iniciativas em 

03.3 | DO ARQUIVO MUNICIPAL SOPHIA DE MELLO BREYNER



88

causa o desaconselharem.

Artigo 23.°
Avaliação e seguro

1 — O Município fixa o valor de cada peça, objeto de empréstimo, fazendo esta ava-

liação parte integrante do despacho de autorização a que se refere o n.° 1 do artigo 

anterior.

2 — Os documentos que saírem do AMSMB têm de estar abrangidos por uma apó-

lice de seguro válida durante o período de tempo que os mesmos estiverem fora do 

Arquivo.

3 — A entidade requerente ou organizadora celebra o contrato de seguro com base 

no valor constante da avaliação a que se refere o n.° 1 do presente artigo.

4 — Os documentos a emprestar só podem sair do AMSMB mediante a entrega da 

apólice do seguro ou documento comprovativo de que a mesma foi emitida.

Artigo 24.°
Auto de entrega

1 — Os documentos são retirados do Arquivo por pessoal devidamente credencia-

do, mediante a assinatura de um auto de entrega.

2 — O auto de entrega faz obrigatoriamente referência ao estado de conservação 

dos documentos emprestados.

Artigo 25.°
Prazo máximo de empréstimo

Não devem ser autorizados empréstimos de documentos para exposições sou ou-

tras iniciativas com duração, em regra, superior a dois meses, salvo em situações de 

relevante interesse municipal devidamente fundamentadas e aceites pela Câmara Mu-

nicipal, não contando para o efeito o período de montagem e de devolução.
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Artigo 26.°
Encargos

1 — Os encargos com a embalagem e o transporte ficam a cargo da entidade orga-

nizadora da exposição.

2 — A embalagem e o transporte devem ser desejavelmente realizados por uma 

empresa especializada e de modo a que os documentos sejam devidamente acondi-

cionados a fim de evitar a deterioração das peças.

3 — Quando o valor ou estado de conservação dos documentos o aconselhe, pode 

o AMSMB exigir a utilização de embalagens especiais.

Artigo 27.°
Reprodução dos documentos

1 — Os documentos cujo empréstimo tenha sido autorizado devem ser reproduzi-

dos em microfilme, suporte digital ou fotografia pelos serviços municipais previamen-

te à sua entrega.

2 — Os encargos com a reprodução são responsabilidade da entidade requerente 

ou organizadora da iniciativa ou exposição em causa.

Artigo 28.°
Despesas de restauro

Caso seja necessário, por razões de conservação, realizar algum tipo de restauro 

nos documentos a emprestar, os encargos com o mesmo são responsabilidade da en-

tidade organizadora da iniciativa em causa.

Artigo 29.°
Autorização de saída do país

A entidade organizadora da iniciativa é responsável pelos trâmites de autorização 

de saída de curta e média duração, do país, bem como de eventuais trâmites alfande-

gários.
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Artigo 30.°
Obrigações da entidade organizadora

1 — À entidade organizadora da exposição ou da iniciativa em causa compete zelar 

pela segurança e conservação dos documentos emprestados mediante uma vigilância 

permanente, adequados sistemas de segurança, deteção e extinção de incêndios, con-

trolo ambiental de humidade, em regra, para documentos textuais em suporte papel, 

nos seguintes termos:

a) Humidade relativa entre 50 e 60 %;

b) Temperatura entre 18 a 22°C;

c) Luz, iluminação artificial indireta próxima dos 50 lux.

2 — À entidade organizadora de exposição compete, promover pela correta insta-

lação das peças em vitrinas fechadas, com possibilidade de renovação de ar, abstendo 

-se de utilizar na montagem das mesmas qualquer elemento perfurador, aderente, ou 

similar suscetível de os danificar.

3 — Os valores indicados nas alíneas a) a c) do n.° 1 devem ser ajustados aos res-

petivos valores de referência, tratando-se de outra documentação, como a fotografia, 

quer provas, quer negativos e, ou, em função dos respetivos suportes.

Artigo 31.°
Proibição de reprodução

Não é permitida a reprodução dos documentos emprestados sem prévia autoriza-

ção do Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 32.°
Identificação nos catálogos

1 — O material associado à divulgação de exposição, designadamente catálogo, 

revistas, desdobráveis e site, deve identificar a entidade detentora dos documentos.

2 — Devem ser disponibilizados ao Município, pelo menos, dois exemplares do ca-

tálogo, ou de outros documentos equivalentes destinados à Biblioteca Municipal e ao 

AMSMB.
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Artigo 33.°
Devolução

1 — Concluída a exposição ou iniciativa em apreço os documentos serão devolvidos 

no prazo fixado no despacho que autorizou o empréstimo.

2 — No ato de receção dos documentos e antes de ser assinado o respetivo auto, o 

AMSMB procede a uma revisão do estado de conservação dos mesmos.

3 — Caso se verifique alguma anomalia, disso se dá nota no auto de devolução, 

informando o Presidente da Câmara desse facto, para apuramento de eventuais res-

ponsabilidades.

CAPÍTULO IV
Requisições

Artigo 34.°
Requisição interna

1 — Os serviços do Município podem solicitar documentação administrativa ao 

AMSMB, por meio de requisição devidamente assinada.

2 — A saída física de documentos do AMSMB deve ficar restringida a casos devida-

mente fundamentados pelos dirigentes, competindo ao AMSMB diligenciar os proce-

dimentos técnicos necessários ao seu dispor para que a requisição eletrónica corres-

ponda à disponibilização digital do documento solicitado.

3 — Os documentos que, pela sua natureza, sejam considerados confidenciais ape-

nas serão fornecidos mediante autorização escrita dos dirigentes.

Artigo 35.°
Competência e modo de requisição

1 — A requisição de documentação ao AMSMB deve ser feita obrigatoriamente atra-

vés de modelo próprio em suporte papel ou por meio eletrónico.

2 — Apenas os trabalhadores das unidades orgânicas expressamente autorizados 

e indicados, para o efeito, pelos respetivos dirigentes, ao AMSMB, podem efetuar as 

requisições referidas no número anterior.

3 — O AMSMB dispõe de uma listagem, periodicamente atualizada, com os nomes, 
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números de ordem e assinaturas ou rubricas dos dirigentes e trabalhadores autori-

zados a visar as requisições, bem como a lista de logins de utilizadores no caso das 

requisições eletrónicas.

4 — A documentação requisitada só pode permanecer no serviço requisitante até 

ao máximo de trinta dias, com possibilidade de uma renovação mediante apresenta-

ção de novo pedido devidamente fundamentado.

5 — O AMSMB fornece ao serviço requisitante o impresso das requisições, as quais 

são numeradas ordenadamente.

6 — As requisições devem ser preenchidas com clareza e precisão, sendo apenas 

consideradas válidas as requisições com assinatura legível, salvo no caso das assinatu-

ras digitais ou por chancela, nos termos legais.

Artigo 36.°
Requisição em suporte papel ou por meio eletrónico

1 — Nos casos de requisição em suporte papel:

a) A entidade requisitante deve reservar para si a cópia e procede à entrega do 

original;

b) Durante o período de tempo que os documentos se encontrem no serviço requi-

sitante as fichas de requisição são arquivadas, por ordem cronológica.

2 — Diariamente é atribuído e registado um número sequencial a todas as requisi-

ções que deram entrada, em papel e por via eletrónica, no AMSMB.

Artigo 37.°
Revalidação de requisição

1 — Terminado o período de permanência no serviço requisitante da documenta-

ção, o AMSMB solicita ao serviço respetivo a devolução imediata da documentação ou 

a apresentação de pedido de renovação da requisição.

2 — A revalidação das requisições efetuada através de meios eletrónicos ou em 

papel é feita mediante uma nova requisição.

3 — Apenas é permitida uma renovação por requisição.
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CAPÍTULO V
Devolução

Artigo 38.°
Recibo

No ato de devolução o serviço requisitante deve apresentar o duplicado da requisi-

ção em papel ou, sendo caso disso, por meio eletrónico, no qual será aposto o carimbo 

do AMSMB sobre a assinatura do trabalhador que recebeu a documentação e com a 

data de devolução.

Artigo 39.°
Regularização de processos

Caso seja detetada a falta de documentos de um processo ou este vier desorga-

nizado, deve o AMSMB devolvê-lo ao serviço requisitante para regularização da falta 

detetada.

CAPÍTULO VI
Competências dos trabalhadores afetos ao AMSMB

Artigo 40.°
Trabalhadores afetos ao AMSMB

Ao AMSMB devem ser afetos, preferencialmente, os seguintes trabalhadores:

a) Técnicos superiores e assistentes técnicos com formação na área de arquivo;

b) Técnicos superiores e assistentes técnicos com formação nas áreas de conserva-

ção e restauro, extensão cultural, extensão educativa e de informática;

c) Assistentes técnicos e assistentes operacionais com formação na área adminis-

trativa.
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Artigo 41.°
Competências do dirigente responsável pelo AMSMB

Ao dirigente do serviço municipal responsável pelo AMSMB compete gerir, contro-

lar e garantir toda a atividade do referido Arquivo, designadamente:

a) Gerir os recursos humanos, técnicos, tecnológicos e materiais afetos às instala-

ções do AMSMB;

b) Promover, no contexto da atividade do AMSMB, o cumprimento do disposto na 

Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação admi-

nistrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, do regime 

legal de proteção de dados pessoais e do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados pessoais 

e à livre circulação desses dados, publicado no JOUE a 4/5/2016;

c) Providenciar a segurança do acervo documental existente no AMSMB;

d) Promover a constituição de uma equipa de avaliação para atribuição do destino 

final das séries arquivísticas de acordo com os postulados técnicos veiculados pelo 

órgão de gestão da política nacional de arquivos;

e) Zelar pela qualidade do serviço, em conformidade com as presentes disposições 

regulamentares, demais legislação e normas existentes aplicáveis, bem como por ou-

tros compromissos assumidos pelo Município em matéria de património arquivístico;

f) Orientar todo o tratamento arquivístico mediante a coordenação técnica da ati-

vidade desenvolvida pelos trabalhadores;

g) Controlar a incorporação de nova documentação desde o momento da respetiva 

produção até ao seu arquivo definitivo, mediante promoção da adequada articulação 

e acompanhamento técnico das entidades e serviços produtores da documentação à 

guarda do AMSMB, em fase anterior ao seu ingresso neste Arquivo;

h) Promover a emissão de parecer junto do órgão de coordenação, sempre que tal 

se justifique, sobre a documentação produzida no âmbito das normas existentes sobre 

gestão documental, em matéria de classificação, controlo de vocabulário e gestão de 

ciclo de vida mediante a definição de prazo de conservação, expresso em anos, da 

documentação do Município;

i) Emitir parecer técnico sobre os empréstimos;

j) Coordenar ações no âmbito da conservação, restauro, reprodução e difusão dos 

acervos documentais;

k) Desenvolver os procedimentos técnicos arquivísticos relativamente a toda a do-
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cumentação que se encontre sob sua custódia que lhe seja remetida pelos diversos 

órgãos e serviços do Município, bem como pelas Empresas e demais entidades do 

perímetro municipal referidas no artigo anterior, Fundações e Agências Municipais;

l) Promover, nos termos legais e decorridos os prazos estipulados por lei, a inutili-

zação de documentos;

m) Exercer as demais funções no domínio da conservação, valorização e gestão do 

património arquivístico relativamente à documentação sob custódia do AMSMB;

n) Promover o cumprimento do presente Regulamento, de toda a legislação respei-

tante a procedimentos arquivísticos, bem como de todas as normas técnicas nacionais 

e internacionais adotadas pelo órgão de tutela;

o) Promover ações de recolha de arquivos de natureza privada, de interesse his-

tórico, cultural, científico e social, ou outro, com relevância concelhia, nos termos do 

artigo 5.°, n.° 3, nomeadamente, mediante a assinatura pela Câmara Municipal de pro-

tocolos ou outro instrumento contratual, garantindo sempre a sua difusão;

p) Organizar os processos de candidatura a financiamentos, nomeadamente, no 

quadro de instrumentos de apoio de âmbito nacional ou comunitário, em cooperação 

com os restantes serviços;

q) Ampliar a oferta no âmbito da gestão e preservação de arquivos digitais, com o 

fim de garantir a salvaguarda da memória digital para preservar as fontes de conheci-

mento da memória do Município e do concelho de Vila Nova de Gaia;

r) Melhorar o processo de digitalização e de preservação digital através da produ-

ção de um plano de digitalização e preservação racionalizando o processo de digitali-

zação numa ótica transversal a todos os serviços do Município de âmbito patrimonial;

s) Aumentar a disponibilidade e a acessibilidade à informação de arquivo bem como 

a capacidade de resposta de serviço, mediante a publicação na internet de um número 

crescente de conteúdos relativos ao acervo arquivístico municipal;

t) Implementar medidas para integração e manutenção na Rede Portuguesa de Ar-

quivos, garantindo o acesso continuado de conteúdos arquivísticos através do portal 

gerado pelo órgão de tutela, alcançando, assim, o público nacional e internacional;

u) Promover a diversificação de públicos com o fim de incrementar o conhecimento 

do património arquivístico municipal junto do cidadão, difundindo valores transversais 

como a cidadania, transparência e prestação de contas e também mediante a apro-

ximação aos estabelecimentos de ensino com a organização de publicações, exposi-

ções, cursos, palestras, conferências e visitas guiadas.
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Artigo 42.°
Competências dos trabalhadores afetos ao AMSMB

Compete aos trabalhadores afetos ao AMSMB, de acordo com a sua carreira, no-

meadamente:

a) Receber, conferir, registar e ordenar os documentos, em suporte papel e, ou, 

eletrónico, enviados pelas distintas unidades orgânicas municipais;

b) Promover a definição de regras e o controlo da metainformação associada aos 

documentos digitais inerentes ao respetivo tratamento e consequente recuperação;

c) Atualizar e manter devidamente organizados os instrumentos de pesquisa ne-

cessários à eficiência do serviço;

d) Zelar pela conservação dos documentos;

e) Retificar e, ou, substituir as pastas e, ou, caixas que servem de suporte à instala-

ção da documentação;

f) Respeitar os prazos legalmente fixados quanto à seleção e eliminação da docu-

mentação rececionada;

g) Superintender o serviço de consulta e de leitura;

h) Fornecer a documentação solicitada, mediante as respetivas autorizações e re-

quisições, bem como a documentação para as diversas atividades de comunicação e 

de difusão;

i) Facultar, mediante as necessárias autorizações, a reprodução de documentos nos 

meios técnicos mais adequados;

j) Facultar aos serviços municipais e ao público a leitura de toda a documentação 

solicitada cujo acesso não esteja condicionado pela legislação específica em vigor.

Artigo 43.°
Responsável técnico do AMSMB

1 — O dirigente do serviço municipal responsável pelo AMSMB pode, se assim o 

entender, nomear um responsável técnico pelo AMSMB.

2 — Ao técnico nomeado poderão ser delegadas competências previstas no artigo 

41.º do presente Regulamento.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



97

CAPÍTULO VII
Disposições finais

Artigo 44.°
Revogação

1 — É revogado o Regulamento do Arquivo do Município de Vila Nova de Gaia sen-

do igualmente revogadas quaisquer outras normas regulamentares do Município que 

contrariem o disposto no presente Regulamento.

2 — As remissões feitas para os preceitos do Regulamento ora revogado conside-

ram -se automaticamente transpostas para as disposições equivalentes do presente 

Regulamento.

Artigo 45.°
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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Regulamento Municipal do Auditório da Assembleia Municipal
de Vila Nova de Gaia 

Preâmbulo

O Município de Vila Nova de Gaia dispõe de um Regulamento sobre a utilização do 

Auditório da Assembleia Municipal. 

Pretende-se, com o presente Regulamento, contribuir para um sistema regulamen-

tar coerente e homogéneo, retirando-se do seu articulado as taxas a pagar pela uti-

lização do auditório incorporando-as no Regulamento Municipal de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Vila Nova de Gaia. 

Assim, e ao abrigo do disposto no n.° 8 do artigo 112.° e do artigo 241.° da Consti-

tuição da República Portuguesa e do artigo 53.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é elaborado o 

presente Regulamento. 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1.° 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112.° n.° 8 

e 241.° da Constituição da Republica Portuguesa, da alínea j) do n.º 1 e alínea a) do n.º 

7, ambos do artigo 64.° e das alíneas a) e e) do n.° 2 do artigo 53.° da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Artigo 2.° 

Objecto 

O presente Regulamento estabelece as normas de cedência, utilização, segurança 

e funcionamento do auditório da Assembleia Municipal. 
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Artigo 3.° 

Finalidade 

1 — O auditório da Assembleia Municipal mantém como actividade regular as ses-

sões da Assembleia Municipal e as iniciativas dos seus grupos parlamentares podendo, 

contudo, ser cedido para colóquios, encontros, seminários, conferências e congressos 

a outras entidades exteriores à autarquia. 

2 — A utilização do auditório da Assembleia Municipal está condicionada pelos 

objetivos mais gerais determinados pela autarquia e pela observância e aplicação dos 

meios, fatores e regras exigidas pela boa conservação dos equipamentos e espaços, 

pela imagem pública do serviço autárquico e pelas normas públicas de civismo. 

CAPÍTULO II 
Da utilização e funcionamento 

Artigo 4.° 

Utilização do auditório 

1 — Os utilizadores do auditório da Assembleia Municipal obrigam-se a manter em 

bom estado de conservação os equipamentos e materiais instalados. 

2 — Em caso de danificação ou perda de qualquer equipamento ou material insta-

lado, os utilizadores obrigam-se à sua reposição ou pagamento. 

3 — A afixação e exposição no auditório da Assembleia Municipal, de cartazes, fo-

tografias ou outros materiais pertencentes às coletividades/instituições necessitam de 

autorização prévia e, se autorizada, está condicionada pelo aspeto do conjunto, modo 

de organização, ocupação e arranjo do espaço e pela segurança e livre circulação das 

pessoas. 

4 — Para a instalação, no auditório da Assembleia Municipal, de mesas de, receção e 

outros serviços durante a realização de congressos, conferências, simpósios e encon-

tros será estabelecido entre os serviços competentes e os organizadores, o modo de 

colocação a fim de não prejudicar a segurança e livre circulação das pessoas. 
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Artigo 5.° 
Regras de utilização 

1 — Todos os frequentadores do auditório devem observar as seguintes regras:

a) Demonstrar um comportamento de máxima correção, não devendo incomodar 

os demais; 

b) Utilizar os equipamentos e materiais unicamente para os fins a que se destinam 

e não utilizar quaisquer outros que possam causar, de algum modo, deterioração das 

condições existentes; 

c) Seguir rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, no 

absoluto respeito pelas normas vigentes; 

d) Durante o decorrer de congressos, conferências, simpósios e encontros, a entra-

da nas zonas de acesso reservado e outras está condicionada pelo esquema de cir-

culação entre os serviços competentes e das entidades utilizadoras e organizadoras; 

e) Não é permitido transportar bebidas ou comidas para o interior da sala do audi-

tório, assim como objetos que pela sua forma e ou volume possam danificar qualquer 

equipamento ou material instalado ou ainda pôr em causa a segurança do público; 

f) Não é permitido fumar no interior da sala do auditório e nas zonas com sinaliza-

ção de interdição para o efeito. 

Artigo 6.° 

Responsabilidade pela utilização 

1 — A entidade autorizada a utilizar as instalações é integralmente responsável pe-

los danos causados nas mesmas durante o período de utilização e deste decorrente. 

2 — De igual modo, são as entidades ou indivíduos utilizadores responsáveis por 

quaisquer acidentes pessoais que ocorram durante as actividades que pratiquem, não 

podendo o Município ser responsabilizado pelos mesmos. 

03.4 | DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA



104

Artigo 7.° 

Do horário 

1 — Os utilizadores obrigam-se a respeitar os horários de funcionamento estabele-

cidos e a não planificarem a ocupação do auditório da Assembleia Municipal sem os 

terem em conta. 

2 — Qualquer alteração de horário tem de ser previamente apreciado e combinado 

e não prejudicar o normal funcionamento do auditório da Assembleia Municipal. 

Artigo 8.° 

Lotação 

No cumprimento da legislação em vigor e de modo a garantir a segurança das 

pessoas, não é permitido ultrapassar a lotação máxima do auditório da Assembleia 

Municipal que é de 120 lugares. 

Artigo 9.° 

Funcionamento do bar 

1 — A frequência do bar do auditório da Assembleia Municipal é restrita às pessoas 

que participam nas diversas iniciativas. 

2 — O funcionamento do bar depende da prévia autorização da Divisão Municipal 

de Serviços Gerais da Direcção Municipal de Administração Geral, após anuência, se 

for o caso, da entidade concessionária da respetiva exploração. 

3 — Os custos com funcionamento do bar, são suportados pelas Entidades organi-

zadoras das iniciativas. 
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CAPÍTULO III 
Condições de cedência para utilização do auditório por entidades externas 

à câmara 

Artigo 10.° 

Disposições genéricas 

O presente capítulo visa criar um conjunto de regras de cedência do Auditório da 

Assembleia Municipal por entidades externas à Câmara Municipal, de acordo com a 

política autárquica de prestação de serviços à comunidade. 

Artigo 11.° 
Cedência 

Entende-se por cedência, a utilização — mediante o pagamento de determinada 

taxa — dos espaços do auditório da Assembleia Municipal para a realização de iniciati-

vas (congressos, conferências, simpósios e encontros), cuja organização geral perten-

ce essencialmente a entidades exteriores à autarquia, sendo, no entanto, da respon-

sabilidade desta, através dos serviços competentes, a organização geral do espaço e 

a segurança. 

Artigo 12.° 
Princípio inerente à cedência 

A cedência do auditório municipal implica a aceitação pelas entidades utilizadoras 

das disposições deste Regulamento. 

Artigo 13.° 
Pedidos de cedência 

1 — Os pedidos de cedência do auditório da Assembleia Municipal devem ser efe-

tuados até 30 dias antes da realização prevista, estando a marcação das datas e ho-

rários condicionada pela programação regular do auditório da Assembleia Municipal e 

pela observância das disposições deste Regulamento. 

2 — Sendo impossível de prever toda a diversidade de utilizações que possam vir a 
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ser objecto de pedidos de cedência, a Câmara Municipal, em colaboração com a As-

sembleia Municipal reserva-se o direito de apreciar os mesmos em função das atribui-

ções e competências autárquicas, do interesse cívico, cultural ou outro das iniciativas 

assim como da oportunidade das mesmas. 

3 — A apresentação do pedido de cedência por parte de entidades exteriores para 

a realização de eventos terá de ser feita cumprindo as seguintes regras: 

a) Pedido de utilização do auditório dirigido, por escrito, ao presidente da Câmara 

a entregar na Divisão Municipal de Serviços Gerais da Direcção Municipal de Adminis-

tração Geral, com a antecedência de 30 dias; 

b) Lista de necessidades específicas para o evento; 

c) Indicação sobre a eventual colocação de meios técnicos, adereços, painéis, etc.; 

d) Outros elementos julgados essenciais pelos responsáveis do auditório da As-

sembleia Municipal. 

4 — Os serviços da Divisão Municipal de Administração Geral, para cumprimento do 

disposto no n.° 1 facultarão formulários próprios e prestarão, aos interessados, todos 

os esclarecimentos necessários. 

5 — O pedido de utilização do auditório deve ser levado, obrigatoriamente, ao co-

nhecimento do presidente da Assembleia Municipal que, em caso de discordância, 

deverá pronunciar-se no prazo máximo de quarenta e oito horas. 

6 — O Presidente da Câmara pode delegar a competência de autorização de utiliza-

ção do auditório em qualquer vereador, com a faculdade de subdelegação no diretor 

municipal de administração geral. 

Artigo 14.° 
Taxas 

A utilização do auditório da Assembleia Municipal, no âmbito das disposições deste 

Regulamento, está sujeita ao pagamento prévio das taxas previstas na Tabela Anexa 

ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de 

Gaia, devendo as entidades utilizadoras fazer prova desse pagamento junto dos servi-

ços responsáveis pelo auditório da Assembleia Municipal. 
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CAPÍTULO IV 
Disposições finais 

Artigo 15.° 
Interpretação e integração de lacunas 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento, são resolvidas por recurso aos critérios legais de interpretação e inte-

gração de lacunas. 

Artigo 16.° 

Remissões 

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto venham a ser revogados ou 

alterados, consideram-se automaticamente transpostas para os novos diplomas. 

Artigo 17.° 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010.
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Regulamento Municipal de Equipamentos Culturais

Preâmbulo

Os direitos à cultura bem como à fruição e criação cultural encontram-se inscritos 

como direitos fundamentais na Constituição da República Portuguesa (CRP), nos seus 

artigos 73.° e 78.°, incumbindo ao Estado, em colaboração com todos os agentes cul- 

turais:

a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos 

de ação cultural;

b) Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva, nas suas múl- 

tiplas formas e expressões, e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de 

qualidade;

c) Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o el- 

emento vivificador da identidade cultural comum (cf.alínea a) a c) do n.° 2 do artigo 

78.° da CRP).

A proteção, valorização e divulgação do património cultural constituem um dever 

do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, nos termos do n.° 3 do ar- 

tigo 3.° da Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.° 107/2001, de 08 de setembro). 

O acervo patrimonial do Município de Vila Nova de Gaia integra um conjunto de equi-

pamentos e espaços culturais que, seja pelo seu valor intrínseco, seja pela local- iza-

ção e enquadramento urbano e paisagístico e de rara qualidade de que benefici- am, 

constituem, não só, espaços privilegiados de difusão e fruição de atividades cul- turais 

como, também, de iniciativas e eventos de natureza social, académica, científica, co-

mercial, empresarial, turística, entre outros, suscetíveis de contribuir para a respeti-

va promoção e valorização.

Cabe, assim, ao Município de Vila Nova de Gaia, ao nível do Poder Local, promover 

e salvaguardar os direitos à cultura bem como à fruição e criação cultural no quadro 

das suas atribuições no domínio da cultura e das competências legalmente conferidas, 

neste setor, à sua Câmara Municipal, nomeadamente, de administração, manutenção e 

divulgação do património cultural, nos termos  dos  artigos 23.°, n.° 2, alínea e) e 33.°, 

n.° 1, alínea t) do regime  jurídico  das  autarquias  locais (RJAL) aprovado no anexo I 

à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



112

Assim sendo, considerando ainda que:

Se  perspetiva, no futuro próximo, maior exigência e capacidade de intervenção 

por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nomeadamente, no domínio da 

gestão, valorização e conservação do património cultural, que sendo classificado, se 

considere de âmbito local, aquando da efetiva transferência de competências do Es- 

tado para as Autarquias Locais, no setor da cultura, nos termos da Lei n.° 50/2018, de 

16 de agosto (Lei-quadro de transferência de competências para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais);

A gestão municipal deve procurar harmonizar sempre que possível, a promoção e 

salvaguarda das condições de fruição e acesso aos equipamentos culturais a todos os 

cidadãos, em observância ao princípio da igualdade, com a utilização desses mesmos 

espaços por terceiros, seja para fins culturais, nomeadamente por associações e co- 

letividades de cultura e recreio, seja por quaisquer outras entidades para a realização 

de iniciativas de natureza diversa para além das habituais visitas e, ou, atividades cul- 

turais regulares, quando as mesmas se revelem compatíveis com o prestígio histórico 

e cultural e a dignidade dos espaços em causa e contribuam para a respetiva pro- mo-

ção e valorização;

Os regulamentos dos equipamentos culturais existentes  remontam, ainda, ao pe-

ríodo da gestão da empresa municipal Gaianima — Equipamentos Municipais, E.E. M., 

cuja liquidação foi encerrada em 30 de junho de 2015, razão pela qual os mesmos se 

encontram desatualizados e desajustados, revelando-se, para além disso, face à sua 

fragmentação, pouco coerentes;

Importa, pois, proceder à aprovação e publicação de um novo diploma regulamen- 

tar municipal que, de forma homogénea, estabeleça as condições gerais subjacentes 

à gestão, utilização, funcionamento e cedência dos diversos equipamentos e espaços 

culturais do Município de Vila Nova de Gaia, sem prejuízo, naturalmente, da legislação 

e regulamentação especialmente aplicável a cada um deles.

Assim, considerando que de acordo com o preceituado na alínea k) do n.° 1 do 

artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.° 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à apro-

vação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, 

a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara Municipal, ao 

abrigo do preceituado na alínea g) do n.° 1 do artigo 25.°, do anexo I da Lei n.° 75/2013 

de 12 de setembro, aprova o seguinte Regulamento:
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CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112.°, n.° 

7 e 241.° da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 23.°, n.° 2, alínea e) e 

33.°, n.° 1, alínea k), este último conjugado com o artigo 25.°, n.° 1, alínea g), todos do 

anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.°
Objecto

1 — O presente regulamento estabelece as normas gerais de gestão, utilização, fun- 

cionamento e cedência dos equipamentos culturais, que integram o património imo- 

biliário do Município de Vila Nova de Gaia ou se encontrem sob a respetiva gestão.

2 — À data da publicação deste regulamento são considerados os seguintes equi- 

pamentos culturais:

a) Auditório Municipal de Gaia;

b) Cine Teatro Eduardo Brazão;

c) Casa Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo;

d) Solar Condes de Resende;

e) Biblioteca Municipal;

f) Convento Corpus Christi

3 — Os equipamentos culturais referidos nas alíneas a) a e) do número anterior são 

propriedade do Município de Vila Nova de Gaia.

4 — As normas do presente regulamento aplicam-se supletivamente e com as de- 

vidas adaptações à utilização, funcionamento e cedência de espaços de equipamentos 

educativos ou outros que integrem o património municipal ou se encontrem sob a 

respetiva gestão, para as finalidades referidas no artigo 4.°.

5 — O presente Regulamento é complementado por um regulamento interno de 

cada um dos equipamentos culturais, adaptado às respetivas realidades, fixando, no-
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-meadamente, a respetiva vocação, enquadramento orgânico, funções, horário e re- 

gime de acesso público, bem como as normas de gestão, técnicas, logísticas e de 

segurança a adotar em cada situação, designadamente, ao nível de montagem de 

estruturas, movimentação de pessoas e viaturas e planos de emergência.

Artigo 3.°
Âmbito de Aplicação

1 — No âmbito do presente Regulamento, compete à Câmara Municipal de Gaia, 

doravante CMG:

a) A gestão, conservação e beneficiação dos equipamentos culturais, bem como a 

sua promoção e valorização;

b) A coordenação da atividade regular a desenvolver nos equipamentos, incluindo 

a programação de atividades culturais, artísticas, científicas, lúdicas, de caráter so-

cial, académico, científico, comercial, empresarial, turístico, ou outras, nomeadamente 

aquelas que contem com a prestação de artistas, grupos de artistas, oradores, con- 

ferencistas ou outros;

c) A autorização da cedência e utilização dos equipamentos culturais a terceiros 

para os fins referidos no artigo seguinte.

2 — As normas do presente Regulamento aplicam-se a todos os utilizadores dos 

equipamentos culturais, bem como a todas as entidades a quem possam ser cedidos 

os espaços culturais neles integrados, designadamente os auditórios, Foyers, salas, 

jardins ou outros espaços interiores ou exteriores.

Artigo 4.°
Finalidade

1  — A utilização dos equipamentos e espaços culturais está condicionada pelos ob-

jetivos determinados pela autarquia e pela observância e aplicação dos meios, fatores 

e regras exigidas pela boa conservação dos equipamentos e espaços, pela imagem 

pública do serviço autárquico e pelas normas públicas de civismo.

2 — Para além das suas atividades regulares e, ou, programadas, nos espaços dos 

equipamentos culturais cuja utilização para o efeito seja autorizada pela Câmara Mu- 
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nicipal, podem decorrer colóquios, seminários, conferências, congressos, reuniões, 

formações, exposições, de índole cultural,  ou  outra,  bem  como,  particularmente  no 

Auditório Municipal e no Cine Teatro Eduardo Brazão, a apresentação de quais- quer 

outros eventos nos vários domínios da arte do espetáculo (dança, música, teatro e 

cinema).

3 — Sem prejuízo das atividades referidas no número anterior os espaços dos equi- 

pamentos culturais podem ainda ser utilizados mediante autorização expressa da Câ- 

mara Municipal, a requerimento dos interessados, em iniciativas e eventos de natureza 

social, académica, científica, comercial, empresarial, turística, ou outra, nas condições 

previstas no presente Regulamento, desde que os mesmos sejam compatíveis com o 

prestígio histórico e cultural e, ou, a dignidade do espaço ou equipamento em causa e 

contribuam para a respetiva valorização e promoção.

CAPÍTULO II
Normas Gerais de Utilização e

Funcionamento dos Equipamentos Culturais

Artigo 5.°
Período e Horário de Funcionamento

1  — O período e o horário de funcionamento dos equipamentos culturais são afixa-

dos em local próprio no respetivo equipamento e divulgados no sítio institucional do 

Município (http://www.cm-gaia.pt).

2 — Sempre que se realizem iniciativas municipais ou eventos apoiados pelo Mu- 

nicípio, pode ser adotado um horário diferenciado, sendo o mesmo divulgado no res- 

petivo equipamento e sempre que possível no sítio institucional do Município.

3 — Os equipamentos culturais podem encerrar total ou parcialmente por motivos 

de força maior, para a realização de trabalhos de manutenção ou no âmbito de iniciati- 

vas municipais, sendo o período de encerramento divulgado nos termos dos números 

anteriores.”
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Artigo 6.°
Condições Gerais de Acesso

1 — O acesso aos equipamentos culturais obriga ao respeito pelas regras de civismo 

e higiene e um comportamento respeitador da ordem pública.

2 — A CMG reserva o direito de selecionar, nos termos da lei, a entrada ou perma-

nência de pessoas que pelo  seu  comportamento e apresentação possam atentar con-

tra a moral e ordem pública ou que possam perturbar os demais utilizadores ou causar 

prejuízos e impedir o funcionamento normal do equipamento ou evento em causa.

3 — Nos equipamentos culturais em geral e nos recintos de espetáculos de nature-

za artística, em particular, não é permitida a entrada com animais, salvo as exceções 

legalmente previstas, nem com objetos suscetíveis de perturbar a segurança, a reali-

zação do espetáculo ou o público, nomeadamente, guarda-chuvas, sacos, mochilas ou 

equiparados.

4 — Nos equipamentos culturais em que decorram espetáculos de natureza ar-

tística não é permitida a entrada após o início dos espetáculos, salvo indicação dos 

assistentes de sala, nem a utilização de telemóveis, devendo todos os sinais sonoros 

daqueles ou de quaisquer outros equipamentos dos espetadores ser desligados, no 

decurso dos mesmos.

5 — Sem prejuízo de autorização prévia da CMG é expressamente proibido o regis- 

to de imagens ou sons nos equipamentos culturais.

6 — Nos equipamentos culturais não é permitido fumar.

7 — O consumo de alimentos e bebidas fica circunscrito aos espaços destinados 

para o efeito, caso seja aplicável.

Artigo 7.°
Preços

1 — O preçário de acesso do público aos equipamentos culturais é aprovado pela 

CMG e encontra-se afixado nos respetivos equipamentos em local visível, bem como 

no site institucional do Município.

2 — A disponibilização a terceiros dos espaços culturais para atividades ou eventos 

por si próprios promovidos e organizados, nos termos e condições previstos neste 

Regulamento, está sujeita ao pagamento do valor definido em tabela de preços a fixar
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pela Câmara Municipal, os quais não devem ser inferiores aos custos que, direta e indi- 

retamente, sejam, por esta, suportados com tal disponibilização.

3 — Se, nas atividades ou eventos promovidos e organizados por terceiros, houver 

lugar a cobrança de bilheteira, ou se os mesmos derem origem a remuneração por 

trabalho suplementar de trabalhadores municipais ou a quaisquer outras despesas 

extraordinárias ao nível de equipamentos, mobiliário, pessoal técnico, reforço de segu- 

rança, higiene ou serviços de apoio, tal utilização ficará sujeita, não só ao pagamento 

do valor definido em tabela de preços, como ao pagamento, à Câmara Municipal, de 

um valor variável, a definir por esta, mediante orçamento, caso a caso.

4 — Quando, nos casos mencionados no número anterior, sejam cobradas entradas 

e a Câmara Municipal proceda à emissão e venda dos respetivos bilhetes, as receitas 

de bilheteira serão repartidas entre a CMG e os respetivos promotores na proporção 

de 30% e 70%, respetivamente, salvo alteração em contrário devidamente justificada.  

5 — A Câmara Municipal pode fixar preços diferenciados, com fundamento na pro- 

moção das correspondentes atividades por razões sociais, culturais, educativas ou de 

apoio às atividades culturais, bem como dispensar total ou parcialmente o respetivo 

pagamento, no âmbito da atribuição de benefícios públicos, nos termos das suas com-

petências legais ou regulamentares.

Artigo 8.°
Bilheteira

1 — Na realização de atividades ou eventos com entrada paga, compete à Câmara 

Municipal a emissão e venda dos respetivos bilhetes, salvo acordo em contrário no 

âmbito da realização de parcerias com entidades externas ou aquando da cedência 

de espaços.

2 — O pagamento dos bilhetes pode ser feito em dinheiro ou por multibanco, caso 

seja aplicável.

3 — As reservas de bilhetes podem ser efetuadas via telefone, correio eletrónico e 

fax.

4 — As reservas sem pagamento são válidas até 48 horas antes da atividade.

5 — Se, por motivos de força maior, a data da atividade ou do evento for alterada, 

o bilhete será válido para a nova data.

6  — Caso seja aplicável, será restituída aos visitantes ou espetadores  a importân- 

cia das respetivas entradas sempre que:
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a) Seja impossível agendar nova data;

b) Exista alteração ao programa.

7 — O bilhete deve ser conservado até ao final do espetáculo ou da visita, caso seja 

aplicável.

8 — Não se aceitam trocas ou devoluções de bilhetes, caso seja aplicável.

Artigo 9.°
Meios Técnicos

1 — Os meios técnicos existentes nos espaços culturais são propriedade do Muni-

cípio de Vila Nova de Gaia e fazem parte integrante dos espaços, não podendo ser, a 

qualquer título, cedidos ou utilizados autonomamente.

2 — Entende-se por meios técnicos todos os equipamentos de iluminação, ilumi- 

nação cénica, som e microfones existentes nos espaços culturais.

3 — Nos casos em que os meios disponíveis não sejam suficientes para a realização 

de determinada atividade ou evento, a entidade utilizadora pode solicitar a instalação 

de meios técnicos suplementares, mediante pedido a formular para o efeito, que será 

apreciado e decidido, pela unidade orgânica competente, em cada caso.

4 — As entidades utilizadoras são inteiramente responsáveis por todos os meios 

técnicos que instalem, cabendo-lhes acautelar pela compatibilização com os meios 

existentes.

5 — Os meios técnicos dos espaços culturais devem ser utilizados sempre sob a 

supervisão dos seus responsáveis técnicos, apenas podendo ser manipulados por pes- 

soal técnico especializado externo, em casos necessários e justificados e sempre me- 

diante autorização.

6 — Em caso de perda ou dano de qualquer material ou equipamento durante o pe-

ríodo de manipulação por técnico especializado externo aos espaços culturais, com-

pete à entidade utilizadora o pagamento da reparação ou reposição do mesmo, por 

outro de igual marca, modelo e características.

7  — A verificação de uso indevido ou inadequado do espaço pela entidade utiliza-

dora confere à Câmara Municipal o direito à imediata decisão de cessação da utiliza-

ção, sem prejuízo da responsabilidade civil ou de outra natureza em que legalmente a 

mesma possa incorrer.
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CAPÍTULO III
Cedência de Espaços a Entidades Externas

Artigo 10.°
Princípios Gerais

1 — O presente capítulo aplica-se a todas as situações de cedência de espaços nos 

equipamentos culturais a entidades externas à CMG.

2 — Todas as atividades e eventos a desenvolver devem obrigatoriamente respeitar 

o prestígio histórico e cultural do espaço cedido.

3 — Serão rejeitados os pedidos que colidam com a dignidade dos equipamentos 

ou que perturbem o acesso e circuito de visitantes, bem como as atividades planea- 

das ou já em curso.

Artigo 11.°
Procedimento

1 — Os pedidos de cedência devem ser formulados, em regra, salvo motivo ustifica-

do e aceite pela Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 60 dias úteis rela- 

tivamente à data pretendida, estando a marcação de datas e horários condicionada 

pela programação regular dos equipamentos.

2 — Os pedidos de cedência dos espaços são formalizados por escrito para o Presi- 

dente da Câmara Municipal, e devem conter:

a) A identificação da entidade promotora do evento/atividade;

b) A identificação do responsável pelo evento/atividade;

c) A descrição detalhada das atividades a desenvolver;

d) A indicação do (s) espaço (s) a ceder;

e) A indicação das datas e horários pretendidos, incluindo os dias que pretendam 

para ensaios, preparações, montagens e desmontagens de equipamentos;

f) A indicação da necessidade de equipa técnica de apoio, recursos humanos ou 

meios técnicos;

g) A indicação de todas as necessidades específicas do evento, caso seja aplicável;

h) A indicação da  existência de cobrança de entradas por parte da entidade pro- 

motora do evento/atividade.
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3 — Os serviços podem solicitar esclarecimentos ou documentos complementares, 

sempre que os considerem necessários para a emissão de parecer com vista à respe- 

tiva decisão.

Artigo 12.°
Decisão

1 — A decisão sobre o pedido implica uma apreciação do tipo de atividade ou even- 

to projetado pelo requerente, em função da missão e características do espaço cultur- 

al cuja utilização é pretendida.

2 — Compete ao Presidente da Câmara, ou ao Vereador com competência delega- 

da decidir sobre o pedido, devendo sempre comunicar, por escrito, a decisão tomada 

e as condições a aplicar.

3 — Pode ser autorizada a utilização simultânea, por várias entidades utilizadoras 

que a requeiram, desde que as características e condições técnicas das instalações as- 

sim o permitam, e daí não resulte prejuízo para qualquer utilizador ou para o Município.

Artigo 13.° 

Condições de Utilização

1 — Nos espaços culturais não pode ser efetuada nenhuma alteração estrutural  ou 

de decoração, sendo designadamente proibido afixar, perfurar, pregar ou colar quais- 

quer objetos nas paredes, pavimentos, pilares e tetos.

2  —  É  da  responsabilidade  de  todas  as  entidades  utilizadoras  a  contratação  

de serviços suplementares tais como, coffee-break, tradução simultânea, videoconfe-

rência e/ou outros, bem como águas e arranjos florais, mediante autorização prévia e 

caso seja aplicável.

3 — São imputados às entidades utilizadoras quaisquer custos adicionais decor- 

rentes de alterações às atividades programadas, ao nível de equipamentos, mobiliário, 

pessoal técnico, reforço de segurança, higiene ou serviços de apoio, que devem ser 

comunicadas, atempadamente.

4 — As entidades utilizadoras não podem ceder esse direito de utilização a tercei-

ros, salvo acordo prévio, expresso e escrito da CMG.

5 — As entidades utilizadoras para além do pagamento do preço deverão prestar, 

aquando do deferimento do seu requerimento, uma caução correspondente a uma 
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percentagem de 30 % do valor global a pagar pela utilização, destinada a cobrir a res- 

ponsabilidade por eventuais danos ou despesas acrescidas, podendo essa obrigação 

ser dispensada pela Câmara Municipal em função do tipo de atividade ou evento a 

realizar.

Artigo 14.°
Taxas, Licenças e Seguros

1 — É da responsabilidade de todas as entidades utilizadoras requerer as autori- 

zações e o pagamento das taxas e licenças legalmente necessárias à realização das 

atividades, nomeadamente, licença de representação e direitos de autor, não se impu-

tando, por isso, à CMG eventuais sanções que daí advenham.

2 — Todas as entidades utilizadoras dos espaços culturais devem providenciar a 

contratação dos seguros legalmente necessários, bem como a presença de forças de 

segurança e bombeiros, quando exigível, no âmbito da atividade ou evento que or- 

ganizem, disso devendo fazer prova, perante o Município, previamente à respetiva 

utilização.

Artigo 15.° 
Responsabilidade pela Utilização

1 — As entidades utilizadoras são integralmente responsáveis pelas perdas e danos 

causados nos espaços durante o período de utilização.

2 — A CMG não se responsabiliza por danos ou extravio de bens deixados no inte- 

rior  das instalações objeto de cedência.

3 — O não cumprimento do presente Regulamento pode implicar, para além da 

responsabilidade civil a que houver lugar, a inibição, a título de sanção, de futuras uti- 

lizações dos espaços culturais por parte das entidades utilizadoras incumpridoras por 

um período de 6 meses a 5 anos.
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Artigo 16.° 

Cancelamento da Cedência

1 — Sempre que a entidade requerente pretenda cancelar o pedido de cedência do 

espaço deve informar a CMG, por escrito, com a antecedência mínima de 15 dias úteis, 

relativamente ao primeiro dia da data pretendida.

2  — Sendo o cancelamento comunicado com respeito  pela  antecedência  referida 

no n.° 1, será devido pelo cancelamento o valor correspondente a 20% do preço que 

seria devido pela utilização.

3 — Sendo o cancelamento comunicado sem respeito pela antecedência referida no 

n.° 1, será devido pelo cancelamento o valor previsto para a respetiva utilização.

Artigo 17.°
Termo de Responsabilidade

A utilização dos espaços culturais depende, sempre, da assinatura de um Termo de 

Responsabilidade — cujo modelo se junta como Anexo I — e da obrigação de cumpri- 

mento do presente Regulamento, sem prejuízo de estipulações adicionais aplicáveis à 

atividade ou evento em apreço.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Artigo 18.°
Elogios, Sugestões e Reclamações

A CMG disponibiliza a todos os utentes que o solicitem o acesso a livro de recla- 

mações, bem como a meio para registo de sugestões e elogios, nos termos da le- gis-

lação em vigor.”
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Artigo 19.°
Objetos ou Valores Perdidos

1 — Os objetos ou valores perdidos nos equipamentos, quando identificados os res- 

petivos proprietários, são restituídos aos mesmos.

2 — Os objetos ou valores encontrados cuja titularidade não seja possível apurar, 

são registados em auto e publicitados pelo modo mais conveniente no equipamento 

cultural respetivo, e quando tal se justifique, nomeadamente atendendo ao seu valor, 

avisadas as autoridades policiais.

3 — Caso os objetos ou valores referidos no número anterior não sejam reclamados 

pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar da data indicada no auto e publici- 

tação referidos no número anterior, os mesmos são declarados perdidos a favor do 

Município podendo ser entregues, nomeadamente, a Instituições de Solidariedade So- 

cial.

Artigo 20.°
 Interpretação e Integração das Lacunas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação das pre- 

sentes normas serão resolvidos com recurso aos critérios legais de interpretação e 

integração de lacunas.

Artigo 21.°
Norma Revogatória

São  revogadas quaisquer outras normas regulamentares do Município que con- 

trariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 22.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Diário 

da República.
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ANEXO I
Modelo de Termo de Responsabilidade

Para os devidos efeitos,_____ (nome, domicílio, números de identificação civil e 

identificação fiscal), na qualidade de utilizador (ou representante legal da entidade 

utilizadora, indicar denominação e NIPC, sendo caso disso), pretendendo que lhe seja 

cedido pelo Município de Vila Nova de Gaia o/a____(identificar o espaço) do/a ____ 

(identificar o equipamento cultural), a ____ (data) das___às___(horas) para ____

(indicar finalidade), declara:

1) Ter conhecimento e aceitar todas as disposições constantes do Regulamento 

Municipal de Equipamentos Culturais de Vila Nova de Gaia, comprometendo-se a res-

peitá-lo na sua íntegra;

2) Responsabilizar-se pela boa utilização do espaço bem como pela reparação de 

todos os danos que lhe sejam diretamente imputáveis;

3) Responsabilizar-se por solicitar as autorizações e o pagamento das taxas e licen-

ças necessárias à realização das atividades, nomeadamente, licença de representação 

e direitos devidos à Sociedade Portuguesa de Autores ou outra legalmente constituída  

para esse fim, pela utilização de textos, imagens e peças musicais (Cf. DL n.° 63/85, 

de 14 de março, que aprova o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos), de-

vendo os seus comprovativos serem afixados nos espaços culturais antes da abertura 

da bilheteira;

4)  Responsabilizar-se  por  providenciar a presença de forças de segurança  e bom-

beiros quando exigível bem como contratação dos seguros relativos à sua responsa-

bilidade no âmbito da atividade ou evento em que participe e/ou organize, sendo, 

pessoalmente, responsável pela indemnização de quaisquer danos não cobertos por 

adequada apólice de seguro.

Vila Nova de Gaia, ____ de_______ de_____.

Assinatura _____
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