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CAMARA Mu?i*i§ii§???:i?_§?_AL DE VILA VERDE

EDITAL N° 45/2017
~~~~~~~--DR. ANTGNIO FERNANDO NOGUEIRA CERQUEIRA VILELA, Presidente da
Céimara Municipal de Vila Verde:--------------------~--~---»~~~~---~-~--~----»-----»--~-----~~-----------------------Torna pﬁblico, para cumprimento do estipuiado no abrigo do estatuido no Anexo I
da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, de que, em reuniéo do executivo, realizada em 03
de julho do corrente, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelos
membros do Executivo Social Democrata, relacionada com a concesséo de prego
especiaf para as instituigﬁes de ensino, clubes desportivos e associagoes
concelhias sem fins lucrativos para a utiiizagao das piscinas municipais de ar livre
de Vila Verde, nos termos da proposta que ao presente se anexa para do mesmo fazer
parte integra nte------~~~-~~---------—-------—-—-———-—---------—-—-~—~—~~—~~—-~-~~--~------------~~~--------------Para constar e devidos efeitos se publica 0 presente e outros de igual teor, que
véo ser aﬁxados nos Iugares do esti|o.-------------------------------------------------------------»--

Pagos do Municipio de Vila Verde, em 03 de julho de 2017

O Presidente da Cémara,
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W7 VMUN|ClP|O DE VlLA VERDE

PROPOSTA

ASSUNTUI PROPOSTA DE CONCESSAO DE PRECO ESPECIAL PARA AS lNST|TUl(,I(5ES DE ENSINO,
CLUBES DESPORTIVOS E ASSOCIAQEJES CONCELI-HAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA A UTILIZAQAO
DAS PJSCINAS MUNICIPAIS DE AR L|\/RE DE VILA VERDE.
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Considerando que 0 Municipio de Vila Verde ao abrigo do estatuido no Anexo l, da en
n.° 75/2013, de 12 de setembro — que estabelece 0 quadro de transferéncia de
atribuigoes e competéncias para as autarquias locals - procedeu, ao longo deste
mandato, a construcao de diversas infraestruturas desportivas e de lazer, as quais
permitem urna adequada prética de atividacles fisicas para todos os utilizadores em
perfeltas condicoes de higiene, seguranga e comodidade;
Considerando que a pratica da atividade fisica constitui um lmportante fator de equilibrio,
bem-estar e desenvolvimento dos cidadaos, sendo reconhecida por todos como um
elemento fundamental de educacao, cultura e desenvolvimento harmonioso de qualquer
sociedade;
Considerando o enorme e inegavel sucesso demonstraclo, alias, pelos elevados indices
de procura que as Piscinas Municipais Descobertas de Vila Verde tém tido por parte da
populacao em geral e pelos mais jovens em particular;
Considerando que 0 funcionamento e utilizacao das Piscinas Municipais Descobeitas
de Vila Verde, pela sua relevancia, nas suas mais variadas vertentes, bem como na sua
utilizagao com carater lﬂdico-recreativo, tém suscitado também um elevado interesse
por parte de diversas instituigoes concelhias que operam nas areas do ensino, do
desporto e na area social;
Considerando que as referidas instituicoes desportivas, educativas e outras, se
assumem, na sua esmagadora maioria, como parceiros municipais no desenvolvimento
social, desportivo, educativo e de ocupagéo dos tempos livres dos mais jovens;

L

Assim, propomos pelas razoes acima enunciadas que seria rnuito util e so cialmente
recomendavel a implementagao durante a época balnear de 2017, de um preco especial
ﬁxado nos termos dos Artigos 12° e 13° das Normas de Utilizacéo e Funcionamento das
Piscinas Municipais de Base Recreativa de Vila Verde aplicavel as instituigoes de
ensino, clubes desportivos, associacoes e instituicoes concelhias, sem fins lucrativos,
nos seguintes termos:
1- A concessao das condigoes do presente pregério apenas poderé ser aplicada a
utilizacéo coletiva por parte instituigzoes de ensino, clubes desportivos e demais
associacoes ou instituigoes concelhias,

sem ﬁns lucrativos,

mediante

requerimento dirigido ao Sr. Presidente da Camara Municipal (Artigo 5° n° 3 das

NORMAS DE UTILIZACAO E FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE BASE RECREATIVA DE
VILAVERDE) onde sejam especiﬁcadas as razoes de ser dessa utilizagao, 0 numero
de participantes e os dias pretendidos;
2- O presente pregario apenas se aplica aos grupos etarios menores de 18 anos
acompanhados do respetivo monitor da instituicao;
3- Sera cobrado 1 Euro por utilizador no periodo compreendido entre as 10:0OH e
as 13:00!-I;
4» A concessao deste tipo de utilizacao sera realizada sem prejuizo do cumprimento
dos direitos e obrigacoes de conduta exigiveis em equipamentos desta natureza
8 COI1St3l'TlI€S HHS "NORMAS DE UTILIZAQAO E FUNCIONAMENTO DAS PISCENAS MUNICIPAIS DE
BASE RECREATIVA DE VILA VERDE".

Os Membros do Executivo do Partido Social Democrata
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ANEXO 1 ~— PREQARIO E HORARIOS DAS PISCINAS DE BASE
RECREATIVA DE VILA VERDE
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Dias uteis

Fim-de semana e
Feriados

Pack 7
dias

<4anos

lsizuro

ISENTO

24-12 anos

1.5€

2€

8€

2 12-65 anos

2.5€

3€

16€

> 65 anos

2€

2.5€
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Cartio Jovem Municipe

Desconto 0,50 €

Familia 2 4 Pessoas

Desconto 0,50 € por elemento
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Fim de dia — apés 17h
Guarda»so|

2€

Cama/Espreguigadeira

1€

Cacifo

1€

Preco Especial
Coletividades

i

i

1€/utilizador (Apenas entre as 10:0OH e as 13:O0H)

HORARIO 2017
Segunda-Feira
Ter;a a Sexta-feira

14h00 A5 191100

>'

13i—|30 As 19h00 D

Fim-de-semana e
Feriados
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