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REGULAMENTO SIMPLIFICADO 

 
Art.º 1 

(Objecto) 
 
O presente regulamento simplificado estabelece as normas de utilização e funcionamento do 
Complexo de Piscinas Municipais da Horta. 
 

Art.º 2 
(Finalidade) 

 
As Piscinas Municipais constituem um equipamento desportivo, património do Concelho, tendo 
como finalidade o fomento e a prática desportiva na área das actividades aquáticas, 
nomeadamente a adaptação ao meio aquático, a aprendizagem, o aperfeiçoamento e 
competição da natação, ensino do pólo aquático, bem como a hidroginástica, ensino especial e 
outras actividades manutenção da condição física, tendo uma função complementar de centro 
de ocupação de tempos livres e de lazer. 
 

Art.º 3 
(Definição) 

 
O Complexo de Piscinas Municipais da Horta é uma infra-estrutura desportiva com 
características para desenvolver actividades durante todo o ano na área formativa, recreativa e 
de competição, propriedade da Câmara Municipal da Horta, constituída por duas áreas 
distintas: piscinas cobertas e instalações de apoio, que englobam as seguintes estruturas: 
 
1. Piscinas cobertas: 

a. Piscina coberta, com as dimensões de 25,00 x 12,50; 
b. Piscina coberta de aprendizagem com as dimensões de 9,50 x 6,00; 

 
2. Instalações de apoio: 

a. Guarda-roupa; 
b. Vestiários/balneários para deficientes; 
c. Vestiários / balneários para monitores; 
d. Gabinete médico; 
e. Secretaria/recepção; 
f. Gabinete administrativo; 
g. Salas técnicas; 
h. Bancada (piscina coberta 25 metros); 

 
Art.º 4 

(Horário de funcionamento) 
 
1. Horário de funcionamento das instalações: 

a) Abertura às 08h00 e encerramento às 22h00, de segunda a sexta-feira. 
b) Abertura às 08h00 e encerramento às 20h00, aos fins-de-semana e feriados. 

2. Este horário pode ser alterado/reajustado sempre que as condições o justifiquem e a 
Hortaludus E. M. assim o entenda. 

3. As Piscinas poderão ser encerradas, por motivos de obras de beneficiação dos 
equipamentos, formação profissional dos técnicos e para a realização de competições ou 
festivais, comprometendo-se a Hortaludus E.M. a comunicar a suspensão das actividades 
com 72 horas de antecedência, através de avisos a afixar no local e a publicar na 
imprensa, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 

4. O encerramento das piscinas, desde que referente às situações atrás referidas, não 
confere qualquer dedução ou devolução das tarifas aplicadas. 
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Art.º 5 
(Acesso) 

 
1. O acesso só será permitido aos interessados desde que munidos de bilhete de ingresso ou 

cartão de utente (Cartão Azul). 
2. O acesso para utilização será condicionado ao pagamento dos valores constantes da 

tabela aplicável e apresentação do bilhete de ingresso ou cartão de utente quando 
solicitado para tal. 

 
Art.º 6 

(Tipo de utilização) 
 
Consideram-se três tipos de utilização: 
 
1. Livre – Para o uso do público em geral, sem a presença de técnicos e mediante pagamento 

dos valores constantes da tabela aplicável. 
2. Escolas de natação – Para o público em geral mediante inscrição, pagamento do valor 

constante da tabela aplicável e sob supervisão e orientação de técnicos especializados. 
3. Grupo – Para escolas, instituições de carácter social, clubes e associações desportivas e 

demais entidades públicas ou privadas, nos termos constantes dos protocolos a celebrar 
com a Hortaludus E. M. 
 

Art.º 7 
(Utilização condicionada) 

 
1. Não será permitido o acesso às piscinas a indivíduos que não ofereçam garantias para a 

necessária higiene das instalações, e que, pelo seu estado, possam perturbar a ordem ou 
tranquilidade públicas. 

2. Não será também permitida a entrada nas Piscinas Municipais de pessoas que apresentem 
notório estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas, ou que perturbem a ordem ou 
tranquilidade pública.  

3. Os portadores de doenças transmissíveis, bem como de inflamações ou doenças de pele, 
olhos, ouvidos e das fossas nasais, serão excluídos do uso das piscinas e não devem 
utilizá-las, sob pena de incorrerem nas penalidades legais. 

4. Sempre que se considere necessário, pode ser exigido aos utentes declarações médicas 
comprovativas do seu estado sanitário. 

 
Art.º 8 

(Acções interditas) 
 

1. É expressamente proibido: 
 

a. urinar na água das piscinas; 
b. cuspir ou assoar-se para as águas das piscinas e para os pavimentos; 
c. aceder às águas de banho sem passar e usar a zona dos lava – pés e duches; 
d. usar calçado e traje de rua nas zonas de banho; 
e. o acesso de público não banhista às zonas de banho ou outras que não lhe 

estejam reservadas; 
f. ingerir alimentos ou consumir qualquer tipo de bebidas na zona de banho, 

assim como o abandono de desperdícios fora dos recipientes para a recolha do 
lixo; 

g. fumar nas piscinas, áreas envolventes das mesmas e nos 
balneários/vestiários. 

h. tomar banho nas piscinas sem usar touca; 
i. entrar com animais em qualquer das instalações do complexo de piscinas 

municipais; 
j. a permanência nas zonas de banho das piscinas de crianças com idade inferior 

a doze anos sem que devidamente acompanhados por adulto(s); 
k. o uso de instalações destinadas a um sexo por pessoas de sexo diferente; 
l. o acesso e permanência de pessoas estranhas aos serviços, nas áreas 

técnicas reservadas aos mesmos; 
m. mudar e depositar a roupa ou calçado fora das áreas para esse efeito 

destinadas (vestiário/balneário ou guarda-roupa); 
n. projectar propositadamente água para o exterior da piscina; 
o. a prática de jogos que possam prejudicar os outros utentes; 
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p. saltar para água a partir dos blocos ou após corrida de balanço ou por qualquer 
outra forma que possa molestar os utentes; 

q. empurrar, gritar ou ter outros comportamentos que coloquem em risco a 
integridade física dos outros utentes; 

r. o uso de óculos de natação ou mergulho, desde que feitos de vidro; 
s. o uso de barbatanas ou outros materiais didácticos sem autorização do 

funcionário vigilante de serviço às piscinas; 
 

Art.º 9 
(Deveres e obrigações dos utilizadores) 

 
1. Os utilizadores das piscinas municipais, devem ainda observar as seguintes regras: 

 
a. Ter um comportamento geral de máxima correcção dentro de todo o recinto, 

com especial incidência nos balneários e vestiários, não bater portas, gritar ou 
falar alto, não deixar água dos chuveiros ou torneiras a correr, ou espalhar 
água para exterior; 

b. Todos os utentes da piscina deverão envergar fato de banho adequado – tipo 
slip ou calção de lycra para os homens, fato de banho inteiro ou biquini próprio 
para a prática da natação, para as senhoras; 

c. Munir-se de cesto junto do acesso antes de aceder aos vestiários; 
d. Se utilizar os cestos, deverá depositar a roupa à guarda do funcionário num 

guarda-roupa contra a entrega de uma pulseira numerada; 
e. A restituição da roupa no guarda-roupa será feita mediante a devolução da 

pulseira numerada; 
f. Antes de abandonar os vestiários o utente, se usou cesto para guardar a 

roupa, deverá deixá-lo no local definido para esse fim; 
g. Não utilizar fatos de banho que desbotem na água, que não estejam 

devidamente limpos e que tenham aspecto andrajoso ou impróprio para ser 
utilizado nas piscinas; 

h. Na zona reservada a banhistas usar calçado próprio para piscinas (chinelos); 
i. Passar pelo lava pés e utilizar o chuveiro antes de entrar nas piscinas de 

natação, de modo a garantir uma melhor higiene das mesmas e dos cais 
envolventes, respeitando todas as vedações e barreiras existentes; 

j. Não utilizar objectos de adorno; 
k. Não utilizar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos que possam prejudicar 

a higiene e qualidade da água das piscinas; 
l. Não utilizar as piscinas, se não souber nadar, em utilização livre; 
m. Não levar pastilhas elásticas, nem comer, beber ou fumar durante a 

permanência nas piscinas e nos cais envolventes; 
n. Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo 

pessoal de serviço às piscinas; 
o. Comunicar imediatamente ao pessoal de serviço qualquer falta ou anomalia 

que note nas instalações que estiver a utilizar. 
p. Os espectadores deverão manter-se sentados nas bancadas sendo proibido 

comer, beber ou fumar no complexo das piscinas; 
q. Os espectadores não deverão transmitir indicações ou interferir no trabalho dos 

técnicos de natação; 
r. Deverão limpar cuidadosamente os pés antes de entrarem nas instalações. 

 
Art.º 10 

(Recibos) 
 
1. Será passado a todos os utentes, individuais ou colectivos, um recibo pela utilização da 

piscina. 
 

 
Art.º 11 

(Utilização dos vestiários/balneários) 
 
1. Os vestiários/balneários são colectivos, e são separados para os sexos masculino e 

feminino, neles funcionam as respectivas instalações sanitárias. 
2. Os vestiários/balneários para deficientes serão utilizados por estes, podendo ser 

acompanhados sempre que se justifique. 
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3. Vestuário e objectos pessoais de uso corrente e sem valor deverão ser guardados no 
serviço de recepção da piscina. 

4. O cesto com vestuário deverá ser entregue ao responsável pelas instalações recebendo o 
utente em troca o número de identificação correspondente, numa pulseira que colocará no 
pulso. 

5. O vestuário só será restituído contra apresentação e devolução da pulseira numerada. 
6. A Hortaludus E.M. não se responsabiliza pelo extravio de dinheiro ou valores que possam 

ocorrer 
 

Art.º 12 
(Lotação) 

 
1. A Lotação Máxima Instantânea das piscinas municipais é de 312 pessoas. 
2. A Lotação Máxima Diária não poderá exceder 1408 pessoas. 
3. A Lotação de Serviço não deverá ser superior a 93 utentes por hora, assim distribuída: 

 Piscina coberta de 25 metros de 6 pistas com capacidades para 12 utentes por 
pista, no máximo de 72 utentes; 

 Piscina coberta de aprendizagem com capacidade para 21 utentes; 
 

Art.º 13 
(Eventos desportivos) 

 
1. Poderão realizar-se no complexo de piscinas municipais competições e eventos 

desportivos organizado pela Hortaludus E.M. ou por outras entidades e, neste caso, 
mediante autorização e acordo prévio da  Hortaludus E.M.. 

2. Os preços das entradas para situações previstas no artigo anterior, bem como das 
condições exploração, serão resultantes de acordo entre a Hortaludus E.M. e a 
entidade organizadora. 

3. A Hortaludus E.M. reserva-se o direito de interromper e suspender a utilização das 
instalações a todos os utentes, caso necessite das instalações para desenvolver 
eventos desportivos que entenda prioritários. Tal facto será comunicado a todos os 
utentes com a antecedência mínima de 72 horas. 

 
Art.º 14 

(Sugestões e reclamações) 
 

Existirá em local próprio forma de os utentes expressarem sugestões e reclamações, as quais 
devem ser levadas à consideração superior. 
 

Art.º 15 
(Infracções) 

 
1. O incumprimento do disposto neste regulamento a prática de actos contrários às normas 

ou prejudiciais aos utilizadores poderá ser punido com advertência ou expulsão, conforme 
a gravidade da infracção. 

2. Em caso de reincidência poderá a Hortaludus E.M. interditar a entrada do(s) infractor(es) 
nas instalações por tempo a determinar, precedendo audiência prévia daquele(s). 

 
Art.º 16 

(Dúvidas e omissões) 
 
As dúvidas suscitadas com aplicação do presente regulamento ou casos omissos serão  
decididos pela Hortaludus E.M.. 

 
 


