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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2012 

VERSÃO – 001  

APROVAÇÃO EM -   

ATO DE APROVAÇÃO: Decreto: nº. 

UNIDADE RESPONSAVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DESPORTO E LAZER 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE 

PISCINA MUNICIPAL. 

 

I – FINALIDADE 

 

  Dispor sobre regras gerais e procedimentos a serem regulamentados de uso da 

Piscina Municipal de Itaúba - Mato Grosso. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange toda a estrutura e estabelece regras para uso da 

piscina onde a mesma é privativa para exercícios físicos que venham a contribuir na 

melhoria dos estados de saúde para: Pessoas da terceira idade, alunos especiais da 

APAE, atletas, alunos das escolas municipais e estaduais desde que estejam sempre 

acompanhados dos seus respectivos professores e orientadores, a piscina também será 

utilizada para uso de fisioterapia sempre que necessário e façam se cumprir datas e 

horários para o uso dos mesmos. 

 

III – A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislação, 

Constituição Federal, estatuto dos servidores Públicos, Lei 725/2007 Implantação do 

Sistema de controle Interno, Norma Regulamentadora de Segurança e saúde.  

  

IV – PROCEDIMENTOS 

Serão vedados seu uso pelos empregados e serviçais, a sociedade em geral não 

terá direito a utilizar-se da piscina para uso banhista e nem trazer convidados que sejam 
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de outros municípios ou não, para fazerem o uso, quando esse for para exercícios físicos 

acima mencionados.  

Todos os usuários da piscina antes do uso deverão apresentar a carteirinha, a 

mesma já irá constar atestado médico favorável, válido por 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, foto de identificação, numero de RG, assim como a 

data de validade. Caso a data esteja ultrapassada fica expressamente proibido ao usuário 

fazer o uso da piscina até que o mesmo renove sua carteirinha. 

 

1 - Fica a Secretária Municipal de Saúde de Itaúba responsável a providenciar /contratar 

um médico, para prestar atendimentos se necessário assim como realizar os exames de 

maneira gratuita a cada doze meses atestando que o usuário pode utilizar se da piscina 

sem colocar em risco demais banhistas. 

 

1.2 – O acesso às piscinas é proibido, se o usuário estiver sofrendo de afecção da  pele 

ou inflamação do aparelho visual, auditivo, respiratório ou qualquer outra doença infecto-

contagiosa; 

  

1.3 – Só será permitido o uso da piscina pelo banhista, após a passagem pelo chuveiro 

existente no local e lava-pés, sempre em trajes adequados para o banho; 

  

1.4 – O responsável pela piscina solicitará que se retire (em) da mesma o (s) usuário (s) 

que não estiver (em) convenientemente trajado (s) ou em atitude atentatória à moral e aos 

bons costumes; 

 

1.5 – Fica terminantemente proibido banhar-se nas piscinas, fazendo uso de óleos para 

bronzear ou qualquer produto similar que possa prejudicar o funcionamento das bombas e 

filtros da piscina; 

  

1.6 – Os aparelhos sonoros deverão ser de uso individual (com fone de ouvido), de modo 

a não prejudicar o sossego e o bem-estar dos demais usuários da piscina.  
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1.7 – Na área da piscina ou mesmo dentro, não será permitido sanduíches, salgadinhos, 

bebidas, balas ou chicletes, para que não exista  restos de comidas  no local; 

 

1.8 – É proibida a utilização da piscina para a promoção de festas de qualquer natureza, 

salvo quando as mesmas sejam promovidas pela Administração municipal, ou algum 

órgão de instituição beneficente, autorizadas pelo gestor responsável desde que não 

prejudiquem os demais moradores.  É expressamente vedado a utilização de garrafas 

e/ou outros utensílios de vidro nas dependências das piscinas e/ou suas imediações; 

  

1.9 – É proibida a frequência ou permanência no recinto da piscina, de menores de 10 

(dez) anos, quando desacompanhados de seus pais ou responsáveis; 

  
2 – A piscina inicialmente funcionará de segunda-feira a Sábado, das 08h00min h. às 

11h00min horas e das 13h00min às 20h00min. 

 

2.1 – Fica utilização da piscina permitida conforme anexo I. 

 

2.2 - Lembrando que o uso só será permitido somente com os responsáveis. 

 
2.3 - A utilização da piscina fora do horário previsto neste regulamento isenta a Prefeitura 

Municipal de qualquer responsabilidade, caso ocorram acidentes com as pessoas que 

indevidamente insistirem em utilizá-la sem a presença do guardião; 

  
V – Compete ao Servidor Responsável pelos cuidados da piscina: 

 
3.1 - A utilização da piscina fora do horário previsto neste regulamento isenta a Prefeitura 

Municipal de qualquer responsabilidade, caso ocorram acidentes com as pessoas que 

indevidamente insistirem em utilizá-la sem a presença do guardião; 

  
 3.2 - A Administração municipal, por necessidade de serviços de reparação, poderá 

modificar dias e horários de funcionamento das piscinas, devendo afixar no quadro de 

avisos as alterações realizadas; 
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3.3 - Os equipamentos e demais pertences das piscinas constituem patrimônio Público 

ficando sob a guarda e responsabilidade do empregado designado para tal função; 

  

3.4 - A Administração tem plenos poderes para tomar as medidas que julgar convenientes 

para a manutenção da ordem no uso da piscina.   

 

3.5 - Não é permitida a presença de animais na piscina e nos arredores da mesma; 

 
3.6 - Não é permitido ao banhista, tanto nas bordas, como no interior da piscina, fumar, 

beber ou alimentar-se.  Em caso de desobediência, o guardião estará autorizado a 

solicitar que o mesmo se retire daquele local, para outro que seja adequado; 

 

VI – Considerações finais 

 

a) O servidor responsável pela limpeza poderá estar fazendo os serviços de 

limpeza, tais como: área da piscina, banheiros, calçadas, durante o expediente 

ao público, desde que não interfira no funcionamento dos demais setores; 

b) O não cumprimento desta Instrução Normativa por todos, estes estarão sujeitos 

às penalidades legais. 

c) Caberá à Unidade de Controle Interno, caso sinta necessidade e 

conveniência, aferir o cumprimento e a observância dos dispositivos desta 

Instrução Normativa. 

d) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto 

de instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar para 

apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas 

instituídas, na qual terá como base a Instrução Normativa; 

e) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será 

também objeto de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo 

com a lei Federal nº. 8.429, de 02 de junho de 1992; 

f) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto à Unidade Responsável pelo Sistema esporte, e junto à Unidade 

de Controle Interno-UCI que, por sua vez, através de procedimentos de 
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Auditoria Interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 

diversas unidades da estrutura organizacional. 

g) A presente Instrução Normativa passará por reformulações e atualizações, 

sempre que houver necessidade, juntamente com a sua equipe técnica 

entender necessário para o bom e salutar andamento do Sistema  dos órgãos 

Municipais. 

 

Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
ROZIMERY PEREIR BATTISTI 
        Controladora Interna 

     Efetiva 
 
 

 
RAIMUNDO ZANON 

               Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Avenida Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP 78.510-000 

0xx66  3561-1196 – Site : www.itauba.mt.gov.br 

“CAPITAL ESTADUAL DA CASTANHA DO BRASIL” 

 

Prefeitura Municipal de Itaúba 

 

 

  
 Todas as Segundas e quintas Feiras a piscina será fechada ás 15horas  para 

manutenção. 
 Todas as terças Feiras o uso será exclusivo para fins fisioterapêuticos.  
 Todas as quartas Feiras o uso será exclusivo para exercícios com os idosos. 
 Todas as Quintas Feiras o uso será em benefício aos alunos da APAE de 

Itaúba. 
 Todas as Sextas Feiras o uso será em benefícios aos atletas,sendo uma 

modalidade por semana , ficando a primeira semana de manha atletas do 
handebol feminino , no período da tarde Handebol masculino. 
Na Segunda Semana de manhã Voleibol feminino, e no período da tarde 
Voleibol masculino. 
Na Terceira Semana Basquetebol no período da tarde. 
Na Quarta Semana Futsal e Futebol de Campo. 
 

 
A utilização da piscina fora do horário previsto neste regulamento isenta a 
Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade, caso ocorram acidentes com as 
pessoas que indevidamente insistirem em utilizá-la sem a presença do guardião; 
  
 A Administração municipal, por necessidade de serviços de reparação, poderá 
modificar dias e horários de funcionamento das piscinas, devendo afixar no quadro 
de avisos as alterações realizadas; 
  
 Os equipamentos e demais pertences das piscinas constituem patrimônio Publico 
ficando sob a guarda e responsabilidade do empregado designado para tal função; 
  
A Administração tem plenos poderes para tomar as medidas que julgar 
convenientes para a manutenção da ordem no uso das piscinas.   
 
 Não é permitida a presença de animais nas piscinas e nos arredores da mesma; 
  
 Não é permitido ao banhista, tanto nas bordas, como no interior das piscinas, 
fumar, beber ou alimentar-se.  Em caso de desobediência, o guardião estará 
autorizado a solicitar que o mesmo se retire daquele local, para outro que seja 
adequado; 
 
Essa normativa é válida após aprovação podendo ser alterada anualmente. 

 
 
 


