REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA PISCINA - REITORIA

1.OBJETIVO:
Este documento tem por obje vo regulamentar o uso da piscina da Reitoria do
Ins tuto Federal da Bahia – IFBA, a ﬁm de estabelecer convivência harmônica e
garan r a conservação e a preservação de suas instalações sicas.

2.DOS ESPAÇOS:
2.1 Este regulamento trata da u lização da piscina da Reitoria do IFBA.
3.DOS USUÁRIOS:
3.1 Poderão u lizar a piscina:
3.1.1 Servidores de qualquer unidade do IFBA, estagiários e prestadores de
serviços (terceirizados) lotados na Reitoria;
3.1.2 Cidadãos que estejam inscritos em projetos ou programas ofertados pela
Pró-Reitoria de Extensão;
3.1.3 Alunos do IFBA em aulas regulares de educação sica, acompanhados do
professor, ou caso estejam inscritos em projetos ou programas ofertados pela
Pró-Reitoria de Extensão, acompanhados por servidor par cipante do
projeto/programa.
4.DA UTILIZAÇÃO:
4.1 A preferência da u lização é sempre para as a vidades promovidas pela Reitoria do
Ins tuto Federal da Bahia, podendo se estender aos campi;
4.2 A piscina não está disponível para locação por terceiros, nem poderá ser cedida
gratuitamente para terceiros, conforme Lei nº 6120/74;
4.3 A piscina está disponível para prá ca de a vidade sica ou lazer dos servidores, de
qualquer unidade do IFBA, e de estagiários e prestadores de serviços terceirizados
lotados na Reitoria. Para autorização da u lização os servidores, estagiários e

prestadores de serviços terceirizados deverão assinar Termo de Responsabilidade,
conforme anexo, e entregá-lo no Departamento de Administração – Reitoria para
análise referente a disponibilidade de dia e horário;
4.4 A Reitoria não disponibiliza proﬁssional para supervisão, proﬁssional salva-vidas ou
similar, nem professor para orientação da prá ca de aulas de natação;
4.5 Os pedidos de reserva para uso por projeto/programa deverão ser encaminhados
via SEI (DEPAD.REI), devem constar: a iden ﬁcação do projeto/programa, o servidor
responsável, data da aprovação do projeto pela PROEX, período de execução do
projeto, lista de todos os par cipantes, com nome e iden dade válida em território
nacional. O pedido deverá ser encaminhado ao DEPAD-Reitoria, no mínimo 15 dias
antes da u lização, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para o bom
andamento das a vidades;
4.6 Durante as a vidades dos projetos ou programas de extensão é obrigatória a
presença de um servidor responsável pela a vidade;
4.7 A aprovação da solicitação dependerá da disponibilidade da agenda do espaço, da
prioridade e cronologia das demandas;
4.8 Todos os usuários são responsáveis pela conservação das dependências quando
u lizadas por estes;
4.9 Para u lização da piscina o usuário deverá trajar roupa apropriada, limpa e em
condições de uso para este ﬁm;
4.10 A limpeza e conservação do espaço será previamente agendada e não será
possível a u lização neste período;
4.11 O IFBA não se responsabiliza por objetos esquecidos nas suas dependências;
4.12 Eventuais danos, de qualquer natureza, em decorrência de a vidades executadas
pelo usuário caracterizarão culpa exclusiva do usuário, sendo o mesmo obrigado a
arcar com os danos, isentando o Ins tuto de qualquer responsabilidade ou reparos,
observadas as circunstâncias e respeitado o direito ao contraditório e da ampla defesa;
4.13 O IFBA pode suspender ou proibir o direito de uso daqueles solicitantes que
ﬁzeram má u lização do espaço. O IFBA também poderá recusar a cessão do espaço
sempre que considerar conveniente;

5.DAS PROIBIÇÕES

Durante a u lização do espaço não serão permi dos:
5.1 Consumo de bebidas alcoólicas;
5.2 Levar à área interna da piscina: frascos, copos, garrafas, metais, porcelana ou
similares, sujeitos à quebra, que possam atentar contra a segurança dos usuários;
5.3 Consumir alimentos na área interna da piscina;

5.4 Fumar;
5.5 Não será permi da a entrada de pessoas que não tenham assinado o termo de
responsabilidade junto ao Depad-Reitoria.

6. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O funcionamento da piscina é das 6 h às 20 h, de segunda a sexta-feira.
6.1 Será permi da a u lização da piscina da Reitoria aos sábados, devendo nesses
casos ser uma ação ins tucional, ou estar previsto em projeto ou programa ﬁrmado
com o Ins tuto para que sejam providenciadas as condições de funcionamento;
6.2 Não serão permi das a vidades em domingos ou feriados municipais, estaduais ou
nacionais, exceto para a realização de manutenção e outras a vidades oﬁciais da
ins tuição, previamente autorizadas pelo Depad-Reitoria.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O descumprimento desta norma va poderá resultar no cancelamento dos
agendamentos feitos pelo responsável da a vidade;
7.2 É obrigatória a iden ﬁcação dos usuários pelo pessoal da vigilância, responsáveis
pelo controle de acesso à Reitoria. O usuário deverá apresentar documento de
iden ﬁcação com nome e foto, podendo ser vetado seu acesso à piscina na ausência
deste;
7.3 Os casos omissos e as outras dúvidas que surgirem quanto à u lização serão
resolvidos pelo Depad-Reitoria em conjunto com o Gabinete da Reitoria;
7.4 Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura.

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DA PISCINA/ SERVIDOR
Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, eu, ___________________________________
____________________________________________, matrícula SIAPE nº _______________, lotado no
campus __________________________, do Instituto Federal da Bahia, assumo, voluntariamente, os riscos
do uso da piscina da Reitoria. Estou ciente que a Reitoria não disponibiliza profissional para supervisão,
profissional salva-vidas ou similar, nem professor de educação física para orientação durante o uso da
piscina. Declaro ainda que estou em plena capacidade física para uso da piscina, isentando o IFBA de
qualquer responsabilidade.

Dias e horários: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Salvador, ______/______/______,

__________________________________________
(assinatura do/da servidor/a)

Contato do requisitante:
_____________________________________________________________________________________

Contatos em caso de emergência:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DA PISCINA/ TERCEIRIZADOS E
ESTAGIÁRIOS DA REITORIA
Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, eu, ___________________________________
____________________________________________, RG nº _______________, assumo, voluntariamente,
os riscos do uso da piscina da Reitoria. Estou ciente que a Reitoria não disponibiliza profissional para
supervisão, profissional salva-vidas ou similar, nem professor de educação física para orientação durante o
uso da piscina. Declaro ainda que estou em plena capacidade física para uso da piscina, isentando o IFBA de
qualquer responsabilidade.

Dias e horários: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Salvador, ______/______/______,

__________________________________________
(assinatura do/da servidor/a)

Contato do requisitante:
______________________________________________________________________________________

Contatos em caso de emergência:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__

