MUNICÍPIO DA LOUSÃ

TABELA DE TAXAS
PELA CONCESSÃO DE LICENÇAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PELA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
CAPÍTULO IV
INSTALAÇÕES PÚBLICAS, DESPORTIVAS E DE RECREIO
SECÇÃO I
TAXAS
Artigo 19.º
Instalações Públicas, Desportivas e de Recreio

3- Piscina Coberta
3.1 – Regime da Escola Municipal de Natação
Euros
Classe Etária

Modalidades de
Utilização
Mensalidade
para uma aula
por semana

1.º Escalão
(Ano N-3 e
anteriores)

2.º Escalão (Ano 3.º Escalão (Ano
N-2)
N-1 e dps)

14.50

15.50

17.50

17.50

18.50

20.50

12.50

13.50

15.50

16.50

17.50

19.50

Mensalidade
para três aulas
por semana

20.50

21.50

22.50

Mensalidade
para uma aula
por semana

11.50

12.50

14.50

15.50

16.50

18.50

18.50

20.50

21.50

22.50

24.50

25.50

15.50

16.50

18.50

18.50

19.50

21.50

22.50

23.50

24.50

28.50

29.50

30.50

Dos 6 aos 36 meses
Mensalidade
para duas aulas
por semana
Mensalidade
para uma aula
por semana

Dos 3 aos 4 anos, inclusivé

Dos 5 aos 13 anos, inclusivé. A partir dos 55 anos

Mensalidade
para duas aulas
por semana

Mensalidade
para duas aulas
por semana
Mensalidade
para três aulas
por semana
Livre Trânsito
Mensalidade
para uma aula
por semana

Dos 14 aos 54 anos. Inclusivé

Mensalidade
para duas aulas
por semana
Mensalidade
para três aulas
por semana
Livre Trânsito

Mensalidade
para uma aula
por semana

6.00

6.50

7.50

8.00

8.50

9.50

Natação Adaptada
Mensalidade
para duas aulas
por semana
3.1.1 - Taxa de inscrição

10.00

3.1.2 - Pedido de 2.ª via de cartão de utente
3.1.3 Valor a pagar pelo utente que não possua a sua situação regularizada
após o dia 8 de cada mês

4.00

3.1.4 - Possuidor de cartão municipal do idoso, ou de cartão jovem

3.00
10% de desconto

5.00
3.1.5 - Renovação da inscrição para a próxima época desportiva
3.1.6 - O terceiro elemento direto de um agregado familiar que esteja inscrito
na piscina e assim sucessivamente (pais, filhos e irmãos)
10% de desconto
3.2 -HIDROGINÁSTICA / HIDRODEEP
Euros
Classe Etária

Modalidades de
Utilização
Mensalidade
para uma aula
por semana

16.50

18.50

21.50

22.50

24.50

26.50

27.50

29.50

28.50

29.50

31.50

Natação

Hidroginástica

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 1 aula por
semana

7.00

10.00

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 2 aulas por
semana

9.00

13.00

Packs mensais para empresas (10
pessoas)

50.00

70.00

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 1 aula por
semana

6.00

9.00

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 2 aulas por
semana

8.00

12.00

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 1 aula por
semana

9.00

12.00

Mensalidade para grupos de 10
pessoas (mínimo) - 2 aulas por
semana

11.00

16.00

2.00
1.00

2.00
1.00

Mensalidade
para três aulas
por semana
Livre trânsito
3.2.1 - Taxa de inscrição

10.00

3.2.2 - Pedido de 2.ª via de cartão de utente
3.2.3 Valor a pagar pelo utente que não possua a sua situação regularizada
após o dia 8 de cada mês

4.00

3.2.4- Possuidor de cartão municipal do idoso, ou de cartão jovem

2.º Escalão (Ano 3.º Escalão (Ano
N-2)
N-1 e dps)

15.50

Mensalidade
para duas aulas
por semana

A partir dos catorze anos

(Ano N-3 e
anteriores)

3.00
10% de desconto

5.00
3.2.5 - Renovação da inscrição para a próxima época desportiva
3.2.6 - O terceiro elemento direto de um agregado familiar que esteja inscrito
na piscina e assim sucessivamente (pais, filhos e irmãos)
10% de desconto
Ano N - Ano económico a que diz respeito a Tabela de Taxas
3.3. ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO - PROJECTO AQUAECO
Classe Etária

Grupos especiais (Jardins de Infância, Associações, Clubes…)

IPSS

Modalidades de Utilização

A partir dos 14 anos

Atividades pontuais de Grupos Especiais (Jardins de Infância, Centros de Dia, Com monitor
Clubes, …)
Sem monitor

Natação / Hidroginástica
Modalidades de 1.º Escalão - a 2.º Escalão - a
Utilização
definir pela
definir pela

Ação Social

Natação Sénior

Ação Social

3.º Escalão - a
definir pela Ação
Social

Mensalidade
para grupos
de 10 pessoas
(mínimo) - 1
aula por
semana

Isento

Isento

Isento

Mensalidade
para grupos
de 10 pessoas
(mínimo) - 2
aulas por
semana

Isento

Isento

Isento

O preçário Projecto AQUAECO destina-se somente aos horários previamente definidos para este projecto e os preços indicados são por pessoa
10.00
3.3.1 - Taxa de inscrição
4.00
3.3.2 - Pedido de 2.ª via de cartão de utente
3.3.3 - Valor a pagar pelo utente que não possua a sua situação regularizada
após o dia 8 de cada mês
3.00
10% de desconto
3.3.4 - Possuidor de cartão municipal do idoso, ou de cartão jovem
3.3.5 - Renovação da inscrição para a próxima época desportiva
3.3.6 - O terceiro elemento directo de um agregado familiar que esteja
inscrito na piscina e assim sucessivamente (pais, filhos e irmãos)

5.00
10% de desconto

3.4. – Regime Livre da Piscina Coberta
Classe Etária

Modalidades de Utilização

Até aos 4 anos, inclusive, desde que acompanhado por um adulto com entrada paga

Euros
Isento

45 minutos de utilização

1.40

Caderneta de dez senhas - validade de 45 dias
Cartão livre trânsito mensal - duração de 12 meses
Senha pontual
45 minutos de utilização

12.00
18.00
2.55
24.00
28.00
5.00
1.70
15.00
19.00
3.00

3.4.1 - Taxa de inscrição
3.4.2- Segunda via do cartão de utente

Caderneta de dez senhas - validade de 45 dias
Cartão livre trânsito mensal - duração de 12 meses
Senha pontual
45 minutos de utilização
Caderneta de dez senhas - validade de 45 dias
Cartão livre trânsito mensal - duração de 12 meses
Senha pontual
10.00
4.00

3.4.3 - Possuidor de cartão municipal do idoso, ou de cartão jovem
3.4.4 - Renovação da inscrição para a próxima época desportiva

10% de desconto
5.00

Idade superior a 60 anos, inclusivé

Dos 5 aos 9 anos (inclui o preço de adulto)

Dos 10 aos 59 anos

2.60

3.4.5 - O terceiro elemento direto de um agregado familiar que esteja inscrito
na piscina e assim sucessivamente (pais, filhos e irmãos)
10% de desconto
Fornecimento de acessórios (sobrebotas)

0.20

Observações:

O valor da mensalidade varia consoante o ano da inscrição na Piscina Municipal. Desde que não tenha havido anteriormente qualquer
quebra na inscrição, o(a) utente ficará sujeito à mensalidade ao escalão que pertence
Sempre que por qualquer razão haja uma anulação da inscrição do(a) utente, ao pretender reiniciar, esse(a) mesmo(a) utente será
colocado no escalão respeitante ao novo ano de inscrição. Ficará sujeito a Taxa de Reinscrição se tal facto ocorrer no ano seguinte e
ficará sujeito ao pagamento da Taxa de Inscrição se a interrupção for superior a 1 ano
Se a regularização referida no ponto 3.X.3. não for efectuada até ao dia 8 de cada mês, poderá sê-lo até ao dia 15. Após o dia 15 será
anulada a inscrição a(o) utente. Na eventualidade de se reinscrever na mesma época, será colocado no escalão respeitante ao novo
ano de inscrição
Os descontos apresentados não são acumuláveis
A frequência da Piscina Municipal no regime de utilização livre, encontra-se sujeita ao número de vagas existentes
As senhas, caderneta ou cartão mensal de utilização livre são válidas, somente, para a época desportiva na qual foram adquiridas. Caso
haja alteração de taxas durante a época desportiva as senhas ou cadernetas poderão ser usadas mediante o pagamento da diferença
entre a taxa antiga e a atual
No caso de alteração de taxas, as senhas ou cadernetas poderão ser usadas mediante o pagamento do diferencial entre a taxa antiga
e a atual

3.5 - Aluguer de espaço para festas de aniversário
Preço por pessoa
(1 Hora de Piscina
+ Salão)

Periodo de Utilização

Sábados à tarde e Domingos de manhã

Grupos até 10 pessoas (mínimo)
Grupos de 11 a 15 pessoas
Grupos de 16 a 20 pessoas
Grupos de 21 a 30 pessoas

4.50
3.50
3.00
2.50

3.6 -Aluguer do espaço das Piscinas Municipais Coberta e Descoberta do
Concelho da Lousã (baseado na área do plano de água cedida)
Euros
Piscina Coberta
Entidades

Espaço
Tanque Grande Por Pista
Tanque Pequeno

Piscina
Descoberta

Clubes de natação federada com sede no concelho da Lousã e Escolas Uma pista por
Públicas com sede no concelho da Lousã
periodo de 45
minutos
(máximo de
quatro pistas em
simultâneo)

Isento

Isento

Isento

Clubes federados e entidades sem fins lucrativos com sede no Concelho da
Uma pista por
Lousã
periodo de 45
minutos
(máximo de
quatro pistas em
simultâneo)

Isento

Isento

Isento

Clubes federados e entidades sem fins lucrativos com sede fora do Concelho
Uma pista por
da Lousã
periodo de 45
minutos
(máximo de
quatro pistas em
simultâneo)

10.00

15.00

20.00

20.00

30.00

40.00

Entidades com fins lucrativos

Uma pista por
periodo de 45
minutos
(máximo de
quatro pistas em
simultâneo)

Observações:

No regime de aluguer de espaço, apenas serão aceites 12 utentes por cada pista
Nas situações em que a piscina de 25 metros estiver dividida à largura, a taxa de cada pista aplica-se a um espaço de 5 metros de
largura
Entende-se por mensalidade o periodo que medeia entre o dia 1 e o último dia de cada mês
Nos casos em que se aplicarem meias mensalidades, a tarifa será de 60% do valor da tarifa para a mensalidade respetiva
4 - Aluguer da sala polivalente da Piscina Municipal Coberta
Euros
Entidades

Periodo

Clubes de natação federada com sede no concelho da Lousã e Escolas
Públicas com sede no concelho da Lousã
Clubes federados e entidades sem fins lucrativos com sede no Concelho da
Lousã

Utilização Regular
Isento

1 Hora

5.00

Clubes federados e entidades sem fins lucrativos com sede fora do Concelho
da Lousã

10.00

Entidades com fins lucrativos

15.00

