
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAC)

PROPOSTA DE REGULAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS

CAPiTULO I

DA ADMINISTRAck0 E FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS

ARTIGO lo.

A administragao des Piscinas Municipals de Vila Velha de
R&M() compete a respective Camara Municipal, que podera delegar,no
todo ou em parte, em qualquer dos seus membros.

ARTIGO 2o.

A Camara Municipal estabelece neste Regulamento os direi-
tos e deveres dos frequentadores des piscinas, bem como a forma de
execugao de todos os servigos respectivos, cujas disposigoes fara
cumprir.

ARTIGO 30.

As piscinas manter-se-ao abertas ao public°, normal e dia-
riamente, no periodo de 1 de Maio a 30 de Setembro de cede ano,das
10 As 20 horas.

§ lo.- As dates de abertura e encerramento da epoca pode-
rao ser alteradas pela Camara Municipal se o estado do tempo o
aconselhar ou por qualquer outro motivo que seja julgado convenien
te.

§ 2o.- 0 horario previsto no corpo deste artigo pare o fun
cionamento des piscinas, podera igualmente ser alterado, mantendo-
-se aberto ate uma hora mais tarde ou encerrando ao 'Dor do sol,
quando as condigoes metereologicas assim o aconselhem.

§ 3o.- Nos dies em que se realizarem festivais, sera adop-
tado um horario especial, que se divulgara corn a necessaria antece
dencia.

40.- As Piscinas Municipais estarao encerradas um die
por semana a fixer pela Camara Municipal.
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CAPITULO II

DA UTILIZAgA0 DAS PISCINAS

ARTIGO 4o.

A utilizagao e admissao no recinto das piscinas ojbedecerd
ao presente Regulamento.

ARTIGO 5o.

As piscinas poderao ser, normalmente,utilizadas no periodo
das 10 as 20 horas, corn as seguintes excepgoes:

lo.- Quando o estado do tempo aconselhar a sua nao utili-
zagao.

2o.- Durante o period() de enchimento, esvaziamento e lim-
peza.

3o.- Durante a realizagao de festivals de natagao.

4o.- Durante a execugao de obras ou outros motivos devida-
mente ponderados.

§ Unico- Aconselha-se a nao utilizagao das piscinas a
todas as pessoas que tenham ingeridos alimentos menos de tres ho-
ras antes.

ARTIGO 6o.

Sera reservado o direito de admissao nas piscinas, obri
gando-se os seus frequentadores ao pagamento previo das respecti-
vas taxas de utilizagao e a cumprirem escrupulosamente 0 presente
Regulamento.

§ lo.- Nao sera permitida a entrada nas piscinas e o uso
das respectivas instalagoes aos individuos que nao oferegam ga
rantias para a necessdria higiene da aqua e do recinto.

§ 2o.- Poderao ser expulsos pelo pessoal em servigo na
piscina, os frequentadores que conspurquem a aqua ou os que, por
gestos ou palavras perturbem o ambiente e se comportem contraria-
mente As disposigOes deste Regulamento.

§ 3o.- Sempre que se julgue necessario, pode ser exigida
aos banhistas declaragao medical comprovativa do seu estado sanita-
rio.
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ARTIGO 7o.

la

A zona infantil 6 reservada exclusivam nte Ipa-raf cringas
ate 12 anos e nela so podem permaner as pessoa que 1.s compinham,
desde que se encontrem descalgas e tenham pass do pelo 1-va-p6s.

0 encarregado das piscinas pode, no entanto,
sempre que o julgue conveniente, proibir a permanencia de adu1tos
na zona infantil.

ARTIGO 80.

A fim de se evitar a condugao de detritos aos tanques,
todos os banhistas sao obrigados a atravessar um lava-p6s antes da
entrada na zona das piscinas e a utilizar o chuveiro antes do
banho.

ARTIGO 9o.

E expressamente proibido:

lo.- 0 acesso a zona destinada aos banhistas de qualquer
utente que nao se apresente em fato de banho e descalgo;

2o.- Deixar cair pontas de cigarro, cinza, papeis ou
qualquer especie de lixo, na piscina ou no seu recinto;

3o.- Incomodar, por qualquer forma, os outros utentes do
recinto e das piscinas;

4o.- A entrada de caes ou de quaisquer outros animals;

5o.- Comer ou beber, except() refeigOes ligeiras e respei-
tando as necessarias normas de higiene e civismo.

6o.- Utilizar quaisquer produtos que conspurquem as aquas
ou o recinto.

§ Calico- Os utentes das piscinas sao responsaveis pelos
prejuizos que causem, tanto a si proprios, como a contra ter-
ceiros, bem como no equipamento e nas instalagoes.

ARTIGO 100.

Ao banhista compete observar rigorosamente, sob pena de
expulsao do recinto, as seguintes disposigOes:

lo.- Procurar eliminar, antes de entrar nos tanques,os
produtos de excregao susceptiveis de poluirem as aquas;
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2o.- Tomar banho de limpeza,em compairtimerttos IprOprfos
depois de contactar corn zonas sujas.

3o.- Nao cuspir ou escarrar na agua,nem nos pavimentos
utilizando somente e sempre os "SKIMERS" que circundam as

4o.- Nao comer ou beber dentro de agua;

piscinas

5o.- A trazer bem a vista o element() de identificagao que
lhe foi entregue no roupeiro;

6o.- Nao salter des bordas da piscine se nao souber nadar

7o.- Andar em fato de banho e descalgo nas zones destine --
des aos banhistas;

80.- Nao utilizer fatos de banho que destinjam em contact°
corn a agua e que nao estejam devidamente limpos;

9o,.- NA° utilizer cremes, Oleos ou quaisquer produtos que
conspurquem a Aqua;

10o.- Comunicar imediatamente ao pessoal de servigo qual-
quer falta que note nas instalagoes que estiver utilizando;

no.- Observer o decoro indispensavel em recintos desta
natureza.

ARTIGO llo.

Os portadores de doengas transmissiveis, bem como de
inflamagao ou doengas de pele, dos olhos, dos ouvidos e des fosses
nazais, sera° excluidos do uso de tanques e nao devem utiliza-los,
sob pena de incorrerem nas penalidades legais.

ARTIGO 120.

As instalagoes sanitarias des cabines sao reservadas co
uso exclusivo dos banhistas, que as devem deixar, apOs a sue
utilizagao, em perfeito estado de asseio.

ARTIGO 13o.

So 6 permitida a utilizagao de bOias nas piscinas des
criangas.

ARTIGO 140.

Todos os banhistas devem obedecer as instrugoes do pessoal
de servigo devidamente identificado, podendo, em caso de desobedi-
encia, ser-lhe retirado o direito de permanencia no local.
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A Camara Municipal cumprira rigorosamente ac..8- instrWoes
tecnicas especiais que lhe forem dadas pelos Servigo de Saude,
cujo pessoal tera acesso a todas as instalagoes,quer quando em
servigo de fiscalizagao inerente ao seu prOprio cargo, quer quando
devidamente credenciado para essas fungoes.

CAPiTULO III

DOS VESTIARIOS E ROUPEIROS

ARTIGO 16o.

Os vestiarios sao separados, para os sexos feminino e
masculino e neles funcionarao tambem as instalagoes sanitarias res
pectivas.

ARTIGO 170.

Antes de utilizarem os vestiarios, deverao os banhistas
munir-se de uma cruzeta que lhes sera fornecida no roupeiro,
mediante a apresentagao do bilhete de entrada, para nela colocarem

seu vestuario.

1- A cruzeta corn o vestuario, devera ser entregue A guarda
da(o) empregada(o) do roupeiro, recebendo o banhista um elemento
de identificagao corn o numero de localizagao dessa cruzeta. Este
elemento devera ser colocado em local bem visivel.

2- 0 vestuario so sera restituido contra a entrega do
correspondente elemento de identificagao.

3- Se o banhista extraviar o elemento de identificagao, sa
podera receber o seu vestudrio tendo previamente arranjado
responsavel idOneo, mediante o pagamento de 200$00 e provar, peran
te o encarregado ou quern o substitua, que o vestuario existente no
roupeiro é realmente seu.

4- Finda a utilizagao das cruzetas, sera() estas devol
vidas pelos banhistas ao roupeiro. A sua nao devolugao ou
extravio implica sempre o pagamento do respectivo custo.

5- Sempre que houver valores devem estes ser especialmen-
te guardados, depois de conferidos nd presenga da(o) empregada (o)
do roupeiro ou do encarregado do parque.
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CAPiTULO IV

DOS FATOS DE BANHOS

ARTIGO 180.

Todos os banhistas deverao envergar fatos de banho.

§ lo.- Sera° mandados recolher aos vestiarios os banhistas
que enverguem fatos de banho que tenham aspect() andrajoso ou
improprio para ser utilizado nas piscinas.

§ 2o.- Aos banhistas que nao forem autorizados a tomar
banho ou exibir-se fora dos vestiarios por nao envergarem fato de
banho de acordo corn as normas estabelecidas, no sera restituida a
importancia que dispenderam para entrar no recinto.

CAPiTULO V

TAXAS DE ENTRADA E UTILIZAgA0 DAS PISCINAS

ARTIGO 19o.

As taxas sac) as constantes do Anexo II deste Regulamento,
as quais serao actualizadas anualmente, de acordo corn a inflagao
oficial do ano anterior, ou extraordinariamente, pela Assembleia
Municipal, mediante proposta da Camara Municipal.

§ lo.- 0 pessoal do Corpo Activo dos Bombeiros Voluntarios
de Vila Velha de Rada() e os Dadores de Sangue, corn comprovada
prestagao ha menos de seis meses, tern livre acesso a todos os
servigos das piscinas, mediante identificagao e atribuigao de bi-
lhete e cartao gratuitos.

§ 2o.- Todos os utentes deverao guardar o bilhete enquanto
permanecerem no recinto.

§ 3o.- Havera senhas de saida, para os moradores do
Concelho,mas tanto estas como os bilhetes 56 servem para o pr6prio
dia e os banhistas no regresso, alem de apresentar a respectiva
senha, terao de sujeitar-se, de novo, as prescrigoes constantes do
Capitulo II.

ARTIGO 20o.

Quando se realizarem festivais vigorara a tabela de pregos
que a Camara Municipal estabelecer especialmente para esses fins.
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ARTIGO 21o.

0 pagamento dos respectivos bilhete6Thao em 'caso
algum, direito A entrada no recinto e utilizagao das respectivas
instalagoes, se for duvidoso o estado sanitario do seu possuidor,
competindo ao respectivo pessoal da Camara Municipal, em servigo,
autorizar ou nao os beneficios a que os referidos bilhetes dao di-
reito.

CAPiTULO VI

ENTRADA LIVRE

ARTIGO 22o.

Tern entrada livre no recinto da Piscina Municipal, sem
direito a banho, as seguintes pessoas, quando devidamente iden
tificadas:

a)- Presidente e Vereadores da Camara;

b)- Membros da Assembleia Municipal;

c)- Membros das Assembleias de Freguesia e Juntas de Fre-
guesia;

d)- Jornalistas, repOrteres e operadores de radio ou tele-
visa°, portugueses ou estrangeiros, devidamente iden-
tificados;

e)- Fiscalizagao da Camara Municipal e das Entidades in-
tervenientes no process° de Vigilancia, de Sanidade,de
Seguranga e de legalidade;

f)- Elementos do Corpo Activo da Associagao Humanitaria
dos Bombeiros Voluntarios;

)0(X>MXXXXXXX>O<XXX)0040X)00004XXXXXNX>000(RXMXXXXX><X0XXXXXXXXXXXXXX)0(
100(XXXXXXX

CAPiTULO VII

DAS ESCOLAS DE APRENDIZAGEM DE NATAck0

ARTIGO 230.

A Camara Municipal podera organizar Escola de Natagao que
ficara a seu cargo, ou autorizar outras entidades a organizar
Escolas de Natagao, de acordo corn as condigOes a definir para cada
caso.
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ARTIGO 24o.

Sera facultada a utilizagao das piscInas, gratuitatnente,
para aprendizagem de natagao, aos indivIduos ate 17 anos, glue nao
estejam impedidos de entrar no recinto e que frequentem qualquer
estabelecimento de ensino no concelho de Vila Velha de ROdao ou
sejam sOcios dos clubes desportivos locais, nas seguintes condi
goes:

lo.- Os directores dos estabelecimentos escolares e dos
clubes referidos deverao enviar, em duplicado, A Camara Municipal,
relagao dos alunos ou sOcios que desejam frequentar a Escola de
Aprendizagem de Natagao, bem como indicar o professor ou monitor
responsavel pelas ligOes.

2o.- A organizagao das turmas e horarios de funcionamento
sera() elaborados pela Camara Municipal, em colaboragao corn os pro-
fessores e monitores dos estabelecimentos de ensino e dos clubes
desportivos interessados, de modo a nao perturbar o funcionamento
normal da piscina.

30.- Os alunos de cada turma deverao aguardar, junto A en-
trada do parque, a comparencia do respectivo professor ou monitor
e entrarem todos em conjunto, a fim de ser possfvel a sua conferen
cia e, uma vez terminada a ligao, sera() igualmente acompanhados
pelo mesmo professor ou monitor ate A safda.

ARTIGO 25o.

No final da aprendizagem e sempre que possfvel, cada um
dos estabelecimentos de ensino e dos clubes interessados, orga-
nizarao um festival para apresentagao dos seus alunos e prova de
aproveitamento para a obtenggio do respectivo "Diploma".

ARTIGO 26o.

Os estabelecimentos escolares ou os clubes desportivos a
que pretengam as turmas sera°, solidariamente corn os respectivos
professores e monitores, responsabilizados pelo estado de arrumo e
limpeza das instalagoes que ocuparem e pelos danos causados nas
dependencias que lhe forem destinadas.

ARTIGO 27o.

A Camara Municipal nao se responsabiliza pelos acidentes
que possam resultar, para os inscritos, da frequencia dos cursos
de aprendizagem de natagao.
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CAPiTULO VIII

DOS FESTIVAIS DESPORTIVOS OU OUTROS

ARTIGO 280.

Poderao realizar-se nas piscinas ou no recinto, provas
desportivas ou festas organizadas pela Camara Municipal ou por
quaisquer outras entidades idôneas, mediante autorizagao da Camara
Municipal.

ARTIGO 290.

A fixagao dos pregos dos bilhetes de entrada e as con
digOes de exploragao, quando a organizagao das festas pertenga a
entidades particulares, sera° estabelecidas por acordo destes corn
a Camara Municipal.

CAPITULO IX

DO PESSOAL

ARTIGO 30o.

Ao encarregado compete, sob a superintendencia da Camara
Municipal, chefiar todos os servigos do recinto e das piscinas e
zelar, em todos os aspectos, pela observancia do presente re
gulamento e do exacto cumprimento das ordens que lhe forem transmi
tidas pela Camara Municipal.

ARTIGO 31o.

Os Vigilantes-Salvadores, corn o diploma do Institut° de
Socorros a Naufragos, terao a seu cargo a vigilancia dos utentes
das piscinas, durante todo o tempo em que aos frequentadores seja
permitido tomar banho.

ARTIGO 32o.

Ao operador de ETA's compete a condugao das maquinas de
elevagao e tratamento de agua e a manutengao das instalagoes
respectivas, assegurando, corn o auxilio de outros empregados indi-
cados para esse servigo, que a agua,os tanques e as zonas lavaveis
adjacentes, estejam sempre limpos.

9
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ARTIGO 33o.

Aos serventes compete, especialmente, a' vigilancia Ua
entrada no recinto, a verificagao de bilhetes e cartoes, a utiliza
gao das piscinas pelos banhistas e o auxilio aos Vigilantes-Salva-
dores, bem como vigiarem a utilizacao dos vestiarios, balnearios e
os recintos. Compete-lhes, ainda, coadjuvarem na limpeza dos tan-
ques e zonas lavaveis adjacentes.

ARTIGO 340.

Aos serventes compete o servigo de bilheteira, a con-
ferencia e carimbagem de cartoes dos alunos das Escolas de Natagao
a guarda dos vestiarios e valores dos banhistas, a vigilancia da
piscina infantil e dos vestiarios e balnearios das senhoras e cri-
angas.

ARTIGO 350.

Todo o pessoal devera fazer acatar pelos utentes do
recinto e das piscinas o presente Regulamento, chamando a atengao
do pUblico, sempre que seja necessario e corn a major correcgao,
para o cumprimento das disposigoes regulamentares, sendo sua obri-
gaga() comunicar aos responsaveis, a execugao de todos os trabalhos
que lhe forem designados superiormente.

ARTIGO 36o.

As (os) empregadas (os) dos vestiarios nunca deverao aban-
donar estes, a fim de garantirem a guarda das roupas e objectos
que lhes sejam entregues pelos banhistas, bem como dos materials
das piscinas.

' Igualmente deverao verificar os bilhetes, os car-
tees e as senhas apresentados pelos banhistas e estar atentas (os)
ao receberem as respectivas roupas, bem como exercerem uma primei-
ra fiscalizagao ao cumprimentos das disposgoes que regulam o uso
dos fatos de banho e, por ultimo, sO devolverem o vestuario e va-
lores, mediante a apresentagao do elemento de identificagao.

ARTIGO 37o.

Os serventes de limpeza terao a seu cargo a limpeza de
todas as dependencias do edificio, recintos do public°, insta-
lagOes sanitarias, escadarias, mobiliario e todo o restante mate-
rial corn excepgao das dependencias e material cedido aos concessio
narios, devendo todo o servigo ser executado corn o maxims° cuidado
e em conformidade corn as ordens que lhes forem transmitidas.
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ARTIGO 380.

Ao Guarda-Nocturno compete, apOs o encerramAnto do parque,
inspeccionar todas as dependencias do edificio pat/a se assegurar
que no se encontra qualquer individuo doente, a dormir ou corn
qualquer outro fim, de que no exista qualquer foco de incendio ou
qualquer lampada acesa e recolher quaisquer objectos perdidos ou
esquecidos que encontrar, os qua is clever-a° ser entregues
imediatamente, na manh& seguinte, ao Encarregado.

§ Unico- Depois de encerrado o parque, o Guarda proibira
exptessamente a entrada a qualquer individuo, seja a que pretext°
for.

ARTIGO 390.

Nao 6 permitido ao pessoal de servigo fumar, comer ou
beber nos locals de acesso aos banhistas.

CAPiTULO X

DA DISCIPLINA

ARTIGO 40o.

As infraccoes cometidas pelos frequentadores do recinto e
das piscinas, contra as disposigoes deste Regulamento, sera.° puni-
das pela forma seguinte:

10.- ADMOESTAgA0, por faltas pequenas e sempre no intuit°
do perfeito cumprimento dos deveres impostos aos utentes.

2o.- COIMA de 250$00, aplicavel aos frequentadores que:

a)- Estando em fat° de banho nao exibam o element° de
identificagao;

b)- Entrarem na zona dos tanques sem estarem descal-
cos e em fato de banho;

c)- Entrarem nas piscinas sem ter tornado banho de lim
peza ou sem atravessar um lava-p6s.

Jo.- COIMA DE 500$00, aplicavel a todos cps individuos que
escarrem ou cuspam em qualquer parte do recinto,excepto nos locals
prOprios.

4o.- COIMA DE 750$00, alem da indemniza0o por prejuizos
materials causados, quando deteriorar qualquer parte das instala-
cOes ou tiver usado os vestiarlos ou balnearios para qualquer fim
nao indicado para o mesmo.

- 11 -
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9/
50.- COIMA DE 1.000$00, para quern urinar no t, nque' (Os ser

vicos da Camara Municipal adicionam a aqua dos tang ,s um produto
inOcuo que detecta esta falta e mancha os fatos de banho).

ARTIGO 41o.

Todo o induviduo a que seja aplicada qualquer coima, sera
expulso do recinto sem direito a restituicao de qualquer im-
portancia que lhe tenha sido cobrada e, em caso de reincidencia,
podera ser proibido de entrar no recinto por tempo a determinar
pela Camara Municipal, depois de ouvido o infractot.

ARTIGO 420.

As penalidades aplicaveis aos concessionarios do Bar
Restaurante e do Bazar, serao fixadas nos respectivos contratos de
exploracao.

ARTIGO 43o.

A aplicagao da Sancao de ADMOESTAcA0 e da competencia de
todos os serventuarios do recinto e as coimas previstas no art igo
40o. sercao aplicadas pelo Encarregado do Parque, que elaborara a
respectiva participagao, cobrando a respectiva importancia, de que
passara recibo, podendo o infractor recorrer, por escrito e no pra
zo de 48 horas, para a Camara Municipal.

CAPITULO XI

DISPOSIOES GERAIS

ARTIGO 44o.

0 recinto e piscinas estao entregues aos cuidados e guarda
do pessoal respectivo. Aos seus utentes tambem compete zelar por
eles, auxiliando o referido pessoal na manutencao do estado de
limpeza e arrumo. A sua frequencia podera ser impedida, tem-
porariamente ou permanentemente aos que, ignorando as elementares
normas de civismo, no sejam dignos de o frequentar.

ARTIGO 45o.

A Camara Municipal promulgara as normas ou instrugOes que
tiver por convenientes para a boa execugdo das disposigoes deste
Regulamento.

ARTIGO 46o.

Os casos omissos, bem como as duvidas de interpretacao do
presente Regulamento, sera() resolvidas pela Camara Municipal.

- 12
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ARTIGO 470.

As COpias deste Regulamento encontrar-se-ao em poder do
pessoal em servigo no recinto e serao facultadas, para leitura, a
todas as pessoas que o solicitem e se encontrem dentro do mesmo.

ARTIGO 480.

0 presente Regulamento entrara em vigor 15 dias apOs a sua
aprovagao.

ARTIGO 49o.

As competencias que no presente Regulamento sao cometidas
a Camara Municipal, poderao ser delegadas no Presidente da Camara.

Aprovado pela Camara Municipal, unanimidade dos presentes , em
teuniao de 30/ 03 / 94 .

bvt

Aprovado pela ApsembleiaANnicipal,
em sessao de _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _

„..s?
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ANEXO I

DO BAR E BAR-RESTAURANTE

ARTIGO lo.

CONTINUAQA0

0 Bar e o Bar-Restaurante sera() destinados exclusivamente
ao exercicio das respectivas industrias, sendo no entanto, facul-
tado aos respectivos concessionarios o direito de vender, desde
que estejam munidos das licengas necessArias:

a)- Tabaco e fosforos;

b)- Todos os produtos de confeitaria e pastelaria, nao se
dispensando a apresentagao dos caracteristicos da re-
giao.

ARTIGO 2o.

A adjudicagao da concessao de exploragao dessas instala-
gOes devera ser feita pela Camara Municipal, de entre os profissio
nais de hotelaria, depois de concurso ou hasta pUblica, em cujo
caderno de encargos figurem, diem da preferencia, em igualdade de
circunstancias, de industriais já radicados no concelho, outras
disposigOes julgadas convenientes nomeadamente as seguintes:

a)- Os estabelecimentos funcionarao pelo menos durante as
hotas de abertura das piscinas;

b)- Os concessionarios obrigam-se a manter as zonas de con
cessao permanentemente limpas e corn o melhor aspecto, respeitando
rigorosamente todos os preceitos de higiene, asseio, moralidade e
ordem;

c)- Os pregos e designagao de todos os artigos em linga
portuguesa deverao constar de tabelas afixadas em locais bem vi-
siveis e aprovadas superiormente ou marcadas na prOpria mercado-
ria, quando possivel;

d)- Os concessionarios obrigam-se a ter A venda os artigos
de consumo corrente neste genero de estabelecimentos e a fornecer
bebidas convenientemente refrigeradas;

e)- Os concessionarios obrigam-se a cuidar sempre corn o
melhor zelo da apresentagao, arrumo e decoragao dos estabelecimen
tos, da boa ordem de servigo, da ausencia de ruidos incOmodos e de
ordens em voz excessivamente alta que perturbem o born ambiente de
cordial hospitalidade de que devem ser rodeados os clientes e,
ainda, da perfeita disciplina e correcgao do pessoal;
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f)- Os concessionarios obrigam-se a facultar a entrada rios
estabelecimentos, a todo o moment°, dos funcionAr. s da Camara Mu
nicipal, dos servigos de SaUde ou Fiscalaizagao onomica, encar-
regados de qualquer emissao de inspecgao e a proporcionar-lhes
todos os elementos que solicitarem para concluirem da forma como o
contrato de exploragao ou as normas sanitArias estao a ser cumpri-
das

g) - A nil° observancia do disposto nas alineas anteriores
justificagao suficiente para a rescisao do contrato, apOs o pri-
meiro aviso.

DO BAZAR

ARTIGO 30.

No bazar poder-se-äo vender todos os artigos autorizados
pela Camara Municipal e para os quais estiver licenciado superior
mente, em especial:

a)- Tabaco e fOsforos;

b)- Selos postais dos C.T.T.;

C)- Cartas, postais ilustrados, livros, revistas, jornais
e lotaria;

d)- Fatos de banho, toalhas e toucas;

e)- Recordagoes da regiao e do Pais;

f)- Perfumes, sabonetes, cremes de beleza e contra queima
duras do sol,etc..

ARTIGO 4o.

A adjudicagao da concessao de exploragao do bazar sera
igualmente feita pela Camara Municipal, depois de concurso ou
hasta publica em cujo caderno de encargos figurem, alem de outras
disposigOes julgadas convenientes, as constantes das diversas
alineas do artigo 2o. deste anexo cam excepgao daquelas que nao
tenham aplicagao.
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ANEXO II

TAXAS DE ENTRADA NO RECINTO E UTILIZAgA0 DAS PISCINAS

CRIANgAS

a)- Ate 6 anos ......................................... Gratuito

b)- Dos 6 aos 12 anos .................................. 50$00

c)- Para maiores de 12 anos ............................ 150$00

Pontualmente, podera a Camara Municipal autorizar a entra
da gratuita a grupos de alunos do Ensino Basics° ou da Escola C+S,
desde que tal autorizagao seja solicitada pela Delegagao Escolar
ou pelo Conselho Directivo da Escola C + S.

Nestes casos, devera ser sempre designado um ou mais pro-
fessores que ficarao responsaveis pela seguranga dos alunos.

ACTUALIZAgA0

As taxas constantes da presente tabela serao actualizadas
nos termos do artigo 19o.do Regulamento.


