EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REABERTURA DE PISCINAS AO AR LIVRE
NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO COVID - 19

PEDIDO

Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6134-A/2020, de 5 de junho, e no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25
de maio, e considerando as orientações da Direção Geral da Saúde aplicáveis, vem requerer a V. Exa. a autorização
de reabertura e funcionamento de piscina ao ar livre, tendo em consideração os elementos que a seguir de
indicam:
1. Identificação do Espaço a Autorizar
Nome

Morada

Código Postal

Freguesia

Telefone

Telemóvel

E-mail

NIPC
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2. Caracterização do Espaço a Autorizar (Piscina - tanques de água, relvado, bar, esplanada, etc)
ÁREAS

Nome

Medidas

Nome

Medidas

Nome

Medidas

Nome

Medidas

Nome

Medidas

(Anexar plantas - obrigatório)
2.1 – Forma de utilização de material de apoio ao Espaço a Autorizar
Guarda Sol, Mesas e Cadeiras, Toalhas, etc.

(Anexar plantas do referido uso - obrigatório)
3. Horário de funcionamento
3.1 - Dia(s) de abertura Semanal
Hora abertura

Hora abertura
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3.2 - Dia(s) de encerramento Semanal

4. Outras considerações
Observações gerais/ Lista de documentos anexos/ Outros esclarecimentos que considere de
interesse

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que
junta ao seu processo.
1. DOCUMENTOS
1.1 Procuração, no caso de se tratar de mandatário.
1.2 Declaração da situação contributiva emitida pela Segurança Social.
1.3 Declaração da situação tributária emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira
1.4 Plantas do espaço e uso, conforme solicitado no ponto 2. e 2.1
1.5 Plano de Contingência com parecer favorável da Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega e
Barroso
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- Despacho n.º 6134-A/2020, de 5 de junho, e no artigo 30.º do Decreto-lei n.º Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio,
e as orientações da Direção Geral da Saúde aplicáveis.
- Em sintonia com o quadro legal em vigor, importa prestar a seguinte informação:
a) O funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre obriga a que os responsáveis pela gestão destes espaços
implementem procedimentos de prevenção e controlo da infeção, assegurando o cumprimento de regras de ocupação,
permanência, higienização dos espaços e distanciamento físico entre utentes, incluindo as já previstas no Decreto -Lei
n.º 24/2020, de 25 de maio, com as necessárias adaptações, e bem assim o cumprimento das orientações da DGS
aplicáveis e o teor do Despacho n.º 6134-A/2020, de 5 de junho;
b) As autarquias locais podem alterar a data e os horários de abertura ao público e funcionamento de piscinas ao ar
livre, de acordo com a avaliação da capacidade do espaço, bem como aditar regras de funcionamento em função da
evolução da pandemia e das necessidades localmente identificadas;
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c) As regras de funcionamento podem ser alteradas pela autoridade de saúde territorialmente competente, em função
da avaliação do risco.
Tratamento de dados pessoais
O Município de Chaves, responsável pelo tratamento dos dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados epd@chaves.pt;
b) A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos.
c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das
obrigações contratuais e legais daí decorrentes na prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública.
d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita
necessidade da efetivação das finalidades referidas.
e) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de
prazo fixado por Lei.
f) O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de
acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para
autoridade de controlo - Comissão Nacional de Proteção de dados - Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa - email: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos;
g) A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação
legal e contratual, pelo que o titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los.
O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo
seja devidamente instruído.
NOTAS

O Técnico de Atendimento
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