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Complexo de Piscinas Municipais 

 

Artigo 39.º 

Finalidade do Complexo de Piscinas Municipais 

As Piscinas Municipais constituem um equipamento desportivo, que tem como finalidade o 

fomento e a prática desportiva na área das actividades aquáticas, nomeadamente a 

hidroginástica e as suas vertentes, a Escola de Natação com os diferentes níveis, o ensino do 

Pólo Aquático, o ensino especial e outras actividades de manutenção da condição física, tendo 

como função complementar a ocupação de tempos livres e de lazer. 

 

Artigo 40.º 

Período de funcionamento 

1 - As Piscinas Municipais cobertas funcionam durante todo o ano; 

2 - As Piscinas de ar livre, funcionam no período compreendido entre 1 de Junho e 15 de 

Setembro, salvo se as condições climatéricas ou outras justifiquem alterações de data; 

3 - Nos dias em que se realizarem festivais ou outras iniciativas aquáticas será adoptado um 

horário especial, ou o encerramento das instalações ao público, sendo feita essa divulgação 

com a necessária antecedência 

4 - A Câmara Municipal reserva-se no direito de suspender o funcionamento do complexo de 

Piscinas sempre que julgue conveniente ou a tal seja forçada por motivos de saúde pública, 

segurança, obras de beneficiação, reparação de avarias ou execução de trabalhos de limpeza 

e manutenção. 

5 - Sessenta minutos antes do encerramento, será vedado o acesso aos interessados que se 

encontrem no exterior.  

 

Artigo 41.º 

Horário de funcionamento 

1 - As Piscinas Cobertas funcionam durante todo o ano e o seu horário de funcionamento é o 

seguinte: 

a) - De segunda-feira a sexta-feira, das 07h00m às 21h00m; 

b)- Sábado das 8h00m às 20h00m; 

c)- Domingo das 08h00m às 14h00m; 

d)- Encerra ao Domingo no período da tarde e dias de feriado. 

2 – O horário de funcionamento das piscinas ao ar livre, é das 10horas às 20horas. 

3- Estes horários podem ser alterados/reajustados sempre que as condições o justifiquem e a 

Câmara Municipal assim o entenda. 
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Artigo 42.º 

Acesso 

1 – O acesso só será permitido aos interessados desde que munidos de cartão de ingresso e 

preenchimento da ficha de inscrição. 

2 - O acesso para utilização será condicionado ao pagamento dos valores constantes da tabela 

aplicável e apresentação do cartão de ingresso. 

 

Artigo 43.º 

Prioridades do Complexo de Piscinas 

1 - Na utilização do complexo de Piscinas Municipais de Faro, dentro dos horários 

estabelecidos, a ordem de prioridades é a seguinte: 

a) Escolas de natação, Actividades Aquáticas e clubes inscritos na Federação Portuguesa da 

Natação; 

b) Escolas públicas e privadas do Concelho de Faro, do pré-escolar ao secundário para 

actividades curriculares, extra-curriculares e de complemento curricular; 

c) Outros Clubes, associações desportivas ou de carácter social; 

d) Restantes entidades públicas e privadas. 

2 – São de utilização livre: 

a) Duas pistas reservadas na piscina de 25 metros no período de Inverno; 

b) Duas pistas reservadas no período de Verão na piscina de 50metros: 

c) Restantes planos de água na área da recreação, quando não ocupados com outras 

actividades. 

 

Artigo 44.º 

Escolas de Natação e Actividades Aquáticas 

1 - Nas Piscinas cobertas, durante todo o ano e nas piscinas de ar livre no período de Verão, a 

Câmara Municipal assegura o funcionamento das Escolas de natação na observância do 

disposto no presente Regulamento: 

a) As aulas das Escolas de natação da Câmara Municipal de Faro, decorrerão entre a data 

definida para o início das actividades terminando a 30 de Junho de cada ano, geralmente de 

acordo com o calendário escolar; 

b) No período de Verão, entre 1 de Julho e 30 de Agosto, poderão funcionar os cursos de 

Verão de ensino da Natação para alunos que não queiram interromper a actividade ou para 

outros que só neste período têm a possibilidade de frequentar as aulas de natação; 

c) As aulas poderão ser suspensas por motivos de obras de beneficiação dos equipamentos e 

formação profissional dos técnicos, comprometendo-se a Câmara Municipal de Faro a 

comunicar a suspensão das actividades com quarenta e oito horas de antecedência, podendo 

este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas; 
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d) As aulas poderão ser suspensas por motivos alheios à Câmara Municipal de Faro, sempre 

que tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública, por motivos de cortes de água, electricidade 

e outros; 

e) A suspensão das aulas, desde que referentes às situações atrás referidas, não confere 

qualquer redução nos pagamentos; 

f) Os cursos da Escola de natação serão divididos, por níveis de aptidão e por escalões etários. 

2 - Poderão inscrever-se na Escola de Natação e Actividades Aquáticas da Câmara Municipal 

de Faro, todos os indivíduos, desde que tenham vaga nas classes e horários definidos. 

3 - Para efectuar uma inscrição é necessário o seguinte: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Atestado médico ou Termo de Responsabilidade; 

c) Bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou cédula pessoal; 

d) Pagamento da mensalidade. 

4 - A mensalidade terá um valor diferente consoante o número semanal de lições ou o nível em 

que o aluno se inscreve; 

5 -O pagamento da mensalidade é efectuado até ao dia 8 de cada mês a que respeita a 

mensalidade, podendo ser efectuado na secretaria das Piscinas de segunda-feira a sexta-feira 

das 07h00m às 21h00m, em numerário, cheque ou pagamento electrónico; 

6 -Para efectuar o pagamento das mensalidades, deve o aluno fazer-se acompanhar do 

respectivo cartão de ingresso; 

7 -O aluno que não satisfaça o pagamento da mensalidade nos prazos definidos perde o lugar 

na classe no caso de existir lista de espera; 

8 -Os alunos que tenham desistido da frequência das aulas de natação, não poderão voltar a 

frequentá-la sem novo processo de inscrição;  

9 -As várias classes existentes organizam-se por idades e por níveis de aptidão. 

10 -A colocação dos alunos nas classes processa-se com base nas informações dadas pela 

realização do teste de aferição; 

11 -Poderá o aluno efectuar inscrição em duas classes distintas caso não exista lista de espera 

em nenhuma delas; 

12 -O aluno será excluído da classe caso a falta de assiduidade assim o justifique. 

 

Artigo 45.º 

Da utilização livre 

1 -A utilização livre funciona em regime de períodos de 45m não consecutivos, com uma 

tolerância de 45 minutos. 

2 -A entrada de crianças com idade inferior a 12 anos, em regime de utilização livre, apenas 

será permitida quando acompanhadas por uma pessoa maior de idade que se responsabilize 

pela sua vigilância e comportamento. 
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Artigo 46.º 

Da utilização dos serviços complementares 

1 – Os serviços complementares são compostos por:  

a) Pequeno ginásio; 

b) Saunas; 

c) Banhos turcos; 

d) Hidromassagem. 

2 – Estes equipamentos só poderão ser utilizados por utentes com mais de 16 anos; 

3 – Situações de utilização com idades inferiores serão pontualmente autorizadas, depois de 

devidamente apreciados os pedidos efectuados por escrito à Coordenação das Piscinas; 

4 - Deverão ser respeitados os tempos e normas de utilização destes equipamentos que se 

encontram afixados junto a cada um deles. 

 

Artigo 47.º 

Utilização condicionada 

1 - Relativamente às zonas de banhos comuns, a utilização é interdita aos portadores de 

doenças transmissíveis, bem como de inflamações ou doenças de pele, olhos, ouvidos e das 

fossas nasais; 

2 – Em caso de dúvida, e sempre que se considere necessário, pode ser exigido aos utentes 

que aparentem sinais de doença ou outro, que possam pôr em causa por contágio, a saúde 

dos restantes utilizadores, declaração médica que ateste do seu estado de saúde  

 

Artigo 48.º 

Acções interditas 

1 – É expressamente proibido: 

a) Urinar na água das piscinas; 

b) Cuspir ou assoar-se para a água das piscinas e para os pavimentos; 

c) Aceder às casas 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 

reservados; 

f) Ingerir alimentos ou consumir qualquer tipo de bebidas nas zonas de banho, à excepção de 

água e bebidas isotónicas e assim como o abandono de desperdícios fora dos recipientes para 

recolha do lixo; 

g) Tomar banho nas Piscinas cobertas sem usar touca; 

h) A permanência nas zonas de banho das Piscinas, de crianças com idade inferior a 12 anos 

sem que devidamente acompanhadas por adulto(s); 
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i) Projectar propositadamente água para o exterior da piscina; 

j) A prática de jogos que possam prejudicar os outros utentes; 

l) Saltar para a água a partir dos blocos ou após corrida de balanço ou por qualquer outra 

forma que possa molestar os utentes; 

m) Empurrar, gritar ou ter outros comportamentos que coloquem em risco a integridade física 

dos outros utentes; 

n) O uso de óculos de natação ou mergulho, desde que feitos de vidro; 

o) O uso de barbatanas ou outros materiais didácticos sem autorização do funcionário vigilante 

de serviço às Piscinas. 

 

Artigo 49.º 

Deveres e obrigações de utilização 

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, nem deixar a água 

dos chuveiros a correr, ou espalhar água para o exterior; 

b) Utilizar calções de licra, fato de banho, chinelos de uso exclusivo da piscina e touca; 

c) Não utilizar fatos de banho que debotam na água, que não estejam devidamente limpos e 

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

d) Na zona reservada a banhistas usar calçado próprio para Piscinas (chinelos);  

e) 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; 

f) Não utilizar objectos de adorno;  

g) Não utilizar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos que possam prejudicar a higiene e 

qualidade das águas das piscinas; 

h) Não utilizar as piscinas se não souber nadar;  

i) Não levar pastilhas elásticas, nem comer, beber ou fumar durante a permanência nas 

Piscinas e nos cais envolventes. 

 

Artigo 50.º 

Utilização dos vestiários/balneários 

1 - Os vestiários/balneários são colectivos, e separados por sexos e neles funcionam as 

respectivas instalações sanitárias.  

2 - A utilização dos vestiários colectivos destina-se a grupos ou instituições, podendo ser 

disponibilizados aos utentes da piscina sempre que possível.  
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3 – Os vestiários/balneários para deficientes e multiusos serão utilizados por deficientes e em 

todas as situações em que seja necessário o acompanhamento do utente por pessoa de sexo 

diferente. 

4 - Nas instalações das piscinas só podem ser guardados, e apenas pelo período de utilização: 

a) Vestuário; 

b) Objectos pessoais de uso corrente e sem valor. 

5 - É disponibilizada a utilização de cacifos nas instalações, devendo ser observadas as regras 

de utilização deste tipo de equipamento.  

6 - A Câmara Municipal, não se responsabiliza por quaisquer objectos desaparecidos, nos 

termos do artigo 18.º do presente Regulamento. 

 

Artigo 51.º 

Finalidade do ginásio 

1 - O ginásio é um complemento da prática de natação. 

2 - Atendendo à falta de instalações deste tipo poderá, sem prejuízo para o fim a que está 

destinado, ser cedido temporariamente ou pontualmente a outros grupos ou a outras áreas 

desportivas.  

 

Artigo 52.º 

Horário de funcionamento do ginásio 

O horário de funcionamento é definido pela Coordenação das Piscinas Municipais de Faro. 

 

Artigo 53.º 

Utilização do ginásio 

1 - Para utilização do ginásio é obrigatório o uso de equipamento apropriado (calção, camisola 

e toalha); 

2 - É obrigatório o uso de sapatilhas as quais só poderão ser calçadas no vestiário. 

3 - As Escolas, Associações e Clubes que faltem três vezes consecutivas, por motivos que lhe 

sejam imputáveis, ficarão impedidas de utilizar as instalações até final do ano. Essas horas 

serão colocadas à disposição de outros interessados. 

 

Artigo 54.º 

Exploração e Horário de funcionamento do snack-bar/cafetaria 

A exploração e o horário de funcionamento do snack – bar/cafetaria serão definidos pela 

Câmara Municipal de Faro. 
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Artigo 55.º 

Horário de serviço do pessoal ao serviço das piscinas – funcionários 

1 - O pessoal ao serviço nas Piscinas iniciará o seu trabalho 30 minutos antes da abertura das 

mesmas e cessará o seu trabalho 30 minutos depois do encerramento ao público.  

2 - O pessoal ao serviço nas Piscinas poderá trabalhar por turnos, pelo que estará sujeito à sua 

variação regular. O regime de turnos será fixado por despacho do Pelouro de Gestão de 

Recursos Humanos; 

3 - O horário de serviço poderá ser alterado em casos devidamente justificados.  

 

Artigo 56.º 

Competências do pessoal ao serviço nas Piscinas 

1 - No local e durante o horário de funcionamento são competências do pessoal em serviço, 

designadamente: 

a) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento e todas as instruções superiores, participar à 

Direcção das Piscinas todas as ocorrências, vigiar e impedir a execução de actos que ponham 

em causa a integridade física dos utentes, a utilização normal dos equipamentos e a sua 

manutenção em bom estado: 

b) Controlar o normal funcionamento das piscinas; 

c) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento em vigor; 

d) Zelar pelo cumprimento das regras por parte dos utentes e acompanhantes, quando for caso 

disso; 

e) Aspirar as piscinas sempre que for caso disso; 

f) Providenciar todas as análises necessárias da água e adicionar os produtos adequados; 

g) Afixar nos locais próprios os resultados das análises bacteriológicas e químicas, 

temperaturas das águas, percentagens de cloro e PH referentes às várias Piscinas; 

h) Fazer a manutenção das salas das máquinas e a gestão da temperatura da água e do 

ambiente térmico das Piscinas, com anotação em caderno próprio; 

i) Controlar a iluminação geral; 

j) Acorrer a qualquer situação pontual; 

l)Abertura e fecho das instalações depois de devidamente fiscalizadas; 

m) Limpeza geral; 

n) Abertura e fecho dos vestiários/balneários colectivos depois de devidamente fiscalizados; 

o) Vigiar os utentes das Piscinas e serviços complementares durante todo o tempo que seja 

permitida a utilização nas instalações; 

p) Controlar as entradas; 

q) Controlar as novas inscrições e mensalidades de acordo com as tarifas e preços de 

utilização das Piscinas Municipais; 
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r) Elaborar mapas diários de receitas, mapas estatísticos de ocupação das instalações e outros 

mapas relacionados com a gestão das instalações; 

s) Entregar na tesouraria da Câmara Municipal os talões de depósito bancário das receitas 

diárias para conferência e registo. 

2 - São funções dos Nadadores Salvadores e Socorrista: 

a) Vigiar e impedir a execução de todos os actos que ponham em causa a integridade física 

dos utentes e o normal funcionamento do equipamento; 

b) Ministrar os primeiros socorros em caso de acidente dentro do complexo; 

c) Participar à entidade responsável todas as ocorrências. 

 

Artigo 57.º 

Lotação 

A lotação máxima do complexo de piscinas na sua plenitude é de 1768 utentes/hora, incluindo 

os serviços complementares, com a seguinte composição: 

Piscinas Exteriores 

Piscina 50 m – 1250 utentes/hora; 

Piscina de lazer – 165 utentes/hora; 

Piscina infantil – 104 utentes/hora; 

Chapinheiro – 10 utentes/hora; 

Piscinas interiores: 

Piscina 25 m – 212 utentes/hora; 

Tanque de aprendizagem – 37 utentes/hora. 

 

Pista de Atletismo 

Artigo 58.º 

Finalidade 

A Pista de Atletismo constitui um equipamento desportivo, tendo como finalidade o fomento e a 

prática desportiva na área do atletismo, que permite a realização de actividades lectivas, pelas 

escolas, de treinos pelos clubes, e ainda, tendo como função complementar a ocupação de 

tempos livres e de lazer. Permite também a realização de espectáculos desportivos ao mais 

alto nível. 

 

Artigo 59.º 

Período de Funcionamento 

1 – A Pista de Atletismo de Faro funciona entre os meses de Janeiro a Julho e Setembro a 

Dezembro. 


