
REGULAMENTO DO HEALTH CLUB DA ABPG 
 

CAPÍTULO I 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1º 

(Âmbito de Aplicação) 

 

O presente regulamento destina – se às Instalações do Health Club da ABPG, situadas na 

Estrada da Serra, 52, em Gouveia, compostas por: 

 

a) Uma Piscina de Recreação/Aprendizagem da Natação, de 98 m2 (14 x 7m), com 

profundidade entre 0,90m e 1,50m, com capacidade máxima instantânea de 49 pessoas. A 

Capacidade Diária de Operação (Lotação Máxima Diária) não poderá exceder 196 pessoas e a 

Lotação de Serviço não deverá ser superior a 16 utentes por hora. 

b) Uma Banheira de Hidromassagem com capacidade para 4 pessoas em simultâneo. 

c) Um Ginásio com equipamentos de Cardiofitness e de Musculação (Oficina de Musculação e 

Cardiofitness). 

d) Uma Sala Polivalente (Sala de Expressão Corporal e Dança) destinada a aulas de grupo 

(Aeróbica, Step, Manutenção, Body Power, Combat, Cycling, Ginástica Localizada, Pump, 

Danças de Salão, Actividade Físico – Motora, Ballet Infantil, etc.). 

e) Uma Sauna com capacidade para 4 pessoas em simultâneo. 

f) Os serviços prestados no Health Club, podem ainda ser estendidos a outros espaços (Salão 

Polivalente do NRP, Ringue Polidesportivo de Betão, Pavilhão do Infantário, Campo 

Polidesportivo de Betão Poroso do Lar Residencial, Piscinas do Parque da Sra. dos Verdes, 

e.g.), sendo que as actividades e regras a comportar são as mesmas que se aplicam neste 

regulamento, aos outros espaços e actividades. 

 

Possui ainda as seguintes instalações de apoio: 

 

a) Vestiários/balneários para utilizadores; 

b) Vestiários/balneários e arrumações para funcionários; 

c) Gabinete do Director Técnico e Coadjuvante e Sede do CDR – ABPG; 

d) Sala de 1ºs Socorros / Arquivos; 

 
CAPÍTULO II 

 

GESTÃO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

Artigo 2º 

(Gestão das Instalações) 

 

1. O Health Club da ABPG constitui um equipamento desportivo, património da Associação de 

Beneficência Popular de Gouveia, que o superintende, tendo como principal finalidade a 

recreação e lazer dos seus utilizadores e como função complementar o fomento e a prática 

desportiva nas diversas áreas: Actividades aquáticas (nomeadamente a adaptação ao meio 

aquático, a aprendizagem, aperfeiçoamento, treino e competição da Natação Pura, Mini - Pólo 

Aquático, Hidroginástica); A Expressão e Desenvolvimento Físico - Motor e Competição no 

Desporto Especial (População com Deficiência Física, Social e Intelectual); O Treino da 

Musculação e o Treino de Manutenção e Desenvolvimento Cardiovascular nos mais diversos 

programas; As actividades de Grupo de Dança, Aeróbica, Manutenção, Step, Cycling, Pump, 

Combat, etc. Em todas estas actividades a Associação de Beneficência Popular de Gouveia 

possui a exclusividade de organização e leccionação/formação. 

 

 

 



2. Serão definidas pela Direcção da ABPG, as instruções que entender necessárias ou 

convenientes para manter a boa execução e cumprimento do disposto neste regulamento. 

 

3. Serão definidas pela Direcção as normas de gestão, utilização e funcionamento das 

Instalações do Health Club da ABPG. 

 

4. As normas a fixar conterão os direitos e deveres dos utentes, as atribuições e funções do 

Director Técnico e Coadjuvante, a forma a que deve obedecer a utilização dos diferentes 

equipamentos e espaços, as sanções em caso de incumprimento, a criação e definição das 

normas de funcionamento das Escolas de Natação do Clube ABPG, do Ginásio de Musculação e 

Cardiofitness e da Sala de Expressão Corporal e Dança, entre outras normas que se 

entenderem como necessárias e pertinentes. 

 

Artigo 3º 

(Responsável Técnico) 

 

1.A Direcção da ABPG (Health Club), designará o responsável técnico e seu coadjuvante, das 

instalações que terá como habilitações profissionais mínimas a Licenciatura em Educação 

Física, bem como o reconhecimento de habilitações através da posse da Cédula PROCAFD e 

cuja inscrição no IDP será de 5 anos, podendo ou não a Direcção da ABPG, alterar a atribuição 

destas funções durante esse período; 

 

2. Compete ao responsável técnico zelar pelo cumprimento das normas do presente 

regulamento bem como assessorar a Direcção da ABPG (Health Club) na coordenação dos 

diversos tipos de utilização das instalações e assegurar que esta se processe em cumprimento 

das boas regras da prática e ensino das modalidades. 

 

3. Na ausência do Responsável Técnico, será o seu Coadjuvante a assumir as funções, de 

acordo com o ponto anterior. 

 

Artigo 4º 

(Horário e Períodos de Funcionamento) 

 

1. As Instalações do Health Club da ABPG funcionam durante todo o ano, prevendo-se a 

necessidade de eventual encerramento em períodos a definir caso a caso, por motivos de 

férias de pessoal (a afixar previamente no Health Club), ou para actividades relacionadas com 

a manutenção e beneficiação das instalações e com processos relacionados com o bom 

funcionamento dos sistemas e máquinas existentes na instalação, podendo parar algumas 

actividades enquanto outras se mantém em execução. 

 

2. As Actividades praticadas nas Instalações poderão ainda ser suspensas por motivos alheios 

à vontade da Direcção do Health Club, sempre que se aconselhe a salvaguarda da Saúde 

Pública ou por motivo de corte do fornecimento de água, energia eléctrica ou outros. 

 

3. O encerramento ou suspensão referidos nos nºs 1 e 2, não conferem direito a qualquer 

dedução no valor das taxas de utilização, nem a reembolso das taxas já pagas. 

 

4. Os horários de abertura e encerramento e os dias de funcionamento e de encerramento 

serão fixados pela Direcção do Health Club da ABPG e constarão de aviso afixado nas 

respectivas instalações. 

 

5. O Horário poderá ser alterado por Comunicado da Direcção do Health Club sempre que as 

circunstâncias o justifiquem, como por exemplo diferenciando os horários de Inverno e de 

Verão. 

 

6. Fora destes horários poderão ainda ser utilizadas as instalações, quando se trate de eventos 

ou actividades de promovidas pelo Clube Desportivo da ABPG. 



 

Artigo 5º 

(Utilização das Instalações) 

 

1. Na utilização das instalações será reservado o direito de admissão e pressupõe o 

conhecimento e aceitação do presente regulamento. 

 

2. Só podem utilizar as instalações os portadores de cartão de utente (com nº de inscrição), 

em vigor ou após pagar a entrada avulsa (taxa de utilização ou bilhete de ingresso). 

 

3. As Instalações só podem ser utilizadas pelas autoridades ou utentes para tal autorizados. 

 

4. Em todas as Instalações serão adoptadas as providências de ordem sanitária indicadas pela 

Direcção Geral de Saúde e pelas demais entidades competentes. 

 

5. Os utentes que desejem utilizar as Instalações devem assegurar-se previamente de que não 

possuem quaisquer contra-indicações para a prática da actividade física aí realizada (Lei nº 5 

de 2007 – Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, artigo 40, alínea 2), ou poderá a 

Direcção do Health Club, aplicar os procedimentos de despistagem (Questionário e Termos de 

Responsabilidade) e tomar em caso de dúvida as devidas previdências no sentido de se 

assegurar do estado de saúde do utente, com base no Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de 

Setembro e que refira a ausência de Doenças Infecto – Contagiosas. 

 

6. A utilização das Instalações poderá destinar-se a uma utilização regular ou a uma utilização 

de carácter pontual. 

 

7. No caso de utilização por entidades (Clubes, Instituições, Escolas, Grupos, Particulares, 

etc.), a utilização das Instalações deverá ser feita de acordo com a decisão ao pedido 

efectuado. 

 

8. A infracção ao disposto no número anterior implica o cancelamento da autorização 

concedida. 

 

9. As Instalações apenas poderão ser utilizadas pelas entidades a quem forem cedidas, sendo 

vedada a estes, a sua cedência a terceiros. 

 

10. A utilização regular ou pontual das instalações implica o pagamento das taxas inerentes. 

 

11. A entrada nas Instalações do Health Club é vedada aos indivíduos que não ofereçam 

condições de higiene e saúde ou que não se comportem de modo adequado, provoquem 

distúrbios ou pratiquem actos de violência. 

 

12. A afixação de quaisquer materiais promocionais, cartazes, fotografias, ou outros, pelas 

entidades utilizadoras, está dependente da autorização prévia da Direcção da ABPG. 

 

13.As filmagens ou fotos apenas serão permitidas após autorização prévia. 

 

Artigo 6º 

(Tipo de Utilização) 

 

1. A utilização do Health Club visa satisfazer o maior número de interessados ao nível da 

utilização individual livre e colectiva. 

 

2. Consideram-se 3 tipos de utilização: 

 

2.1. Livre - Para uso dos associados, utentes e público em geral, sem recurso obrigatório a 

pessoal técnico e mediante pagamento dos valores constantes da tabela aplicável – Taxas de 



Utilização (Afixada no Health Club). Os espaços aquáticos e horários a atribuir para a utilização 

livre, serão divulgados pela Direcção do Health Club, depois de analisar o comportamento de 

procura e o horário das classes. 

 

2.2. Escolas de Modalidade (e.g. natação, judo, etc.) e Aulas de Grupo (e.g. aeróbica, step, 

manutenção, cycling, pump, etc.) – Para os utentes, associados e público em geral, mediante 

inscrição, pagamento do valor constante da tabela aplicável e sob a orientação e supervisão de 

técnicos especializados. 

 

2.3. Competição – Para os praticantes inscritos nas Escolas do Clube ABPG, que praticam 

filiados a uma Associação ou Federação Desportiva e sob a orientação de um Corpo Técnico 

Especializado e mediante o pagamento de uma taxa específica, constante da tabela aplicável 

(Afixada no Health Club). 

 

Artigo 7º 

(Cedência das Instalações) 

 

1. Para os efeitos de planeamento de utilização das Instalações, para períodos de utilização 

regular, devem as entidades que as pretendem utilizar, salvo motivo ponderoso, fazer um 

pedido à Direcção da ABPG. 

 

2. O pedido de cedência de Instalações deverá conter: 

2.1. Identificação da entidade requerente; 

2.2. Período anual e horário de utilização pretendidos; 

2.3. Fim a que se destina o período de cedência de instalações e objectivos a atingir; 

2.4. Número aproximado de praticantes e seu escalão etário e género; 

2.5. Espaço (s) pretendido (s); 

2.6. Material Didáctico a utilizar e sua propriedade; 

2.7. Nome, morada e telefone dos responsáveis pela orientação técnica directa de cada uma 

das actividades e do responsável técnico e administrativo da entidade; 

 

3. Os pedidos de utilização pontual deverão ser feitos com a antecedência mínima de 15 dias, 

nos moldes do disposto no nº 2 deste artigo. 

 

4. Nos casos em que as entidades pretendam interromper a utilização das Instalações, 

deverão comunicá-lo por escrito à Direcção da ABPG, com 15 dias de antecedência, sob pena 

de continuarem a ser devidas as respectivas taxas. 

 

5. A autorização de cedência será cancelada quando a ocupação do espaço não seja utilizado 

pela entidade num período contínuo de um mês, salvo justificação de que requereu a utilização 

da instalação. 

 

6. As reservas para utilização pontual implicam o pagamento das taxas inerentes, a pagar no 

acto de reserva ao Balcão (Serviços Administrativos) do Health Club. 

 

7. Não podendo concretizar-se a utilização por motivos ponderosos, a entidade deve comunicar 

o facto com pelo menos 48 horas de antecedência. 

 

8. Sempre que a Direcção da ABPG delibere utilizar as Instalações, deverão ser canceladas as 

actividades de tipo regular e/ou pontual, com a comunicação prévia de 8 dias de antecedência 

às entidades que as ocupariam. 

 

9. Os pedidos de utilização regular e pontual serão avaliados de acordo com o estabelecido no 

presente regulamento. 

 

 

 



Artigo 8º 

(Ordem de prioridade na cedência das instalações) 

 

1. Serão considerados os pedidos de utilização das instalações de acordo com a seguinte 

ordem de preferência: 

 

1.1. Clube Desportivo da ABPG; 

1.2. Outras Valências e Serviços da ABPG; 

1.3. Parceiros da ABPG; 

1.4. Outras Entidades; 

 

Artigo 9º 

(Responsabilidade pela utilização das instalações) 

 

1. As entidades ou utentes individuais autorizados a utilizar as instalações são integralmente 

responsáveis pelas actividades desenvolvidas e pelos danos que causarem durante o período 

de utilização. 

2. Os danos causados no exercício das actividades importarão sempre na reposição dos bens 

danificados no seu estado inicial, quando seja possível, ou no pagamento do valor dos 

prejuízos causados. 

3. As entidades que utilizem regularmente as instalações têm que ter um seguro adequado ao 

tipo de utilização e aos utilizadores, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 10º 

(Regras de conduta na utilização das instalações) 

 

a) Em todas as instalações do Health Club da ABPG 

 

1. É expressamente proibido fumar, comer ou tomar bebidas dentro das instalações, excepto 

nos locais próprios para o efeito e deitar lixo fora dos recipientes apropriados para esse efeito. 

2. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários, de forma a evitar o aparecimento e contágio 

de micoses e outros problemas de saúde 

3. Não é permitida a utilização dos balneários ou sanitários a um determinado sexo, por 

pessoas do sexo oposto, excepto crianças com menos de 7 anos que poderão utilizar o 

balneário do sexo oposto, desde que acompanhadas de adultos desse sexo. 

4. É proibida a entrada de cães, gatos e outros animais, com excepção do consignado no artigo 

nº 2 do Dec. - Lei nº 118/99, de 14 de Abril. 

5. Os utentes deverão respeitar toda a sinalética e informações presentes nas instalações do 

Health Club, assim como obedecer às instruções do pessoal de serviço. 

6. Os utentes deverão tomar as devidas precauções em relação ao material que possuam e 

providenciar se o entenderem o uso dos cacifos, pois a Direcção da ABPG, não se 

responsabiliza por eventuais danos ou furtos. 

7. O utente deve comunicar imediatamente aos funcionários de serviço, qualquer falta que 

note nas instalações, bem como qualquer degradação existente, assim como deverá ser 

informado por estes de eventuais irregularidades ou danos ocorridos. 

8. Os vestiários/balneários para deficientes serão utilizados por estes, podendo ser 

acompanhados sempre que se justifique. 

 

b) Nas Piscinas 

 

1. Os utentes deverão entrar pela porta de acesso do hall interior. 

2. Só é permitido o acesso à zona dos tanques das piscinas, às pessoas equipadas com 

vestuário de banho, sendo obrigatório o seu uso, qualquer que seja a idade do utente. 

3. É obrigatória a utilização de touca. 

4. É obrigatório o uso de chinelos, por forma, a prevenir o aparecimento e contágio de micoses 

e outras doenças. 



5. É obrigatória a utilização do Chuveiro, antes da entrada para a água; Todos os utentes 

deverão lavar cuidadosamente o seu corpo no momento da utilização do chuveiro. 

6. É proibido projectar propositadamente água para o exterior das piscinas. 

7. Não é permitida a prática de jogos, correrias desordenadas e saltos para a água, por forma, 

a incomodar os outros utentes e a danificar as instalações ou a pôr em perigo a segurança dos 

próprios e dos outros utentes. 

8. É expressamente proibida a entrada de pessoas calçadas na zona vedada e exclusivamente 

destinada a banhistas, salvaguardando o uso de calçado próprio ou protecção para o pessoal 

em serviço e outro pessoal, a título excepcional. 

9. Os utentes deverão munir-se de uma chave de cacifo (armário), a qual terá que ser 

devolvida no final da aula e para a qual será necessário depositar um documento que 

identifique o utilizador. 

10. O material didáctico utilizado terá que ser arrumado no local adequado e no estado de 

conservação em que foi entregue, deixando o espaço tão arrumado, no mínimo conforme o 

encontrou. 

11. Outras situações menos esclarecedoras, poderão ser consultadas no Documento de 

Normas de Funcionamento dos Espaços e Modalidades. 

 

c) Nas instalações de Sauna e Hidromassagem 

 

1. É obrigatória a utilização de chinelos e de vestuário apropriado, por forma, a garantir a 

possibilidade de utilização das instalações por vários utentes, mantendo a descrição exigida 

pelas normas de convivência social. 

2. É obrigatório o uso de touca na hidromassagem. 

3. A utilização das instalações específicas para a Sauna e Hidromassagem, implica o 

pagamento das taxas existentes. 

4. A utilização da Sauna é feita mediante a marcação, com uma antecedência de pelo menos 

30 minutos. Aconselha-se que a marcação seja efectuada com a maior antecedência possível 

no sentido de se poder servir os utentes de acordo com os seus interesses e necessidades. 

5. Os menores de 16 anos só poderão utilizar as instalações de sauna e Hidromassagem 

quando acompanhados por um adulto. 

6. Outras situações menos esclarecedoras, poderão ser consultadas no Documento de Normas 

de Funcionamento dos Espaços e Modalidades. 

 

d) No Ginásio de Cardio-Fitness / Musculação e Sala de Expressão Corporal e Dança e 

Expressão Físico - Motora 

 

1. Os utentes têm que utilizar sapatilhas, sendo as mesmas calçadas no momento da sua 

utilização, não podendo ser usadas sapatilhas que os utentes utilizem no trajecto para a 

instalação desportiva, para que as mesmas não transportem areias e outros materiais que 

danifiquem os recintos. 

2. É obrigatório o uso de toalha na utilização dos equipamentos. 

3. É expressamente proibido o uso de telemóveis na sala de cardiofitness. 

4. A utilização dos equipamentos de áudio e vídeo devem podem ser controlados pelos 

utentes, desde que de forma concordata com os demais e mediante a supervisão e controlo 

por parte dos responsáveis ou funcionários do Health Club. 

5. Outras situações menos esclarecedoras, poderão ser consultadas no Documento de Normas 

de Funcionamento dos Espaços e Modalidades. 

 

Artigo 11º 

(Sanções) 

 

1. Os responsáveis (individuais e/ou colectivos) pelos prejuízos causados propositadamente ou 

por negligência, terão de suportar as despesas inerentes à sua reparação ou substituição. 

2. O incumprimento do disposto neste regulamento, a prática de actos contrários às normas ou 

prejudiciais aos utilizadores poderá ser punido com advertência ou expulsão, conforme 

gravidade da infracção. 



3. Em caso de reincidência poderá a Direcção do Health Club interditar a entrada do(s) 

infractor(es) nas Instalações por tempo a determinar, precedendo audiência prévia daquele(s). 

 

CAPÍTULO III 

 

ESCOLAS E PROTOCOLOS 

 

Artigo 12º 

(Escolas de Natação) 

 

1. A Direcção do Health Club poderá criar escolas de desporto, relacionadas com actividades 

desportivas a desenvolver nas instalações, com orientação de professores devidamente 

habilitados. 

2. A organização e funcionamento das escolas promovidas pelo Health Club, bem como os 

deveres específicos dos responsáveis pela formação, ficarão sujeitos a disposições e normas 

próprias a definir. 

3. No caso da Natação e do Judo, as escolas são organizadas e geridas pelo Clube Desportivo 

da ABPG. 

Artigo 13º 

(Material e Equipamentos) 

 

1. Material fixo e móvel existente nas instalações é propriedade da ABPG, salvo registo em 

contrário e consta do respectivo inventário, devendo este manter-se sempre actualizado. 

2. O material que consta do inventário para ser utilizado pelos técnicos e/ou utentes deverá 

ser colocado no local próprio para arrumação. Qualquer estrago proveniente da má utilização 

do material será da inteira responsabilidade de quem o utilizou. 

 

Artigo 14º 

(Protocolos e Concessões a outras entidades e definição de taxas em casos 

especiais) 

 

1. Caso a caso, a Direcção da ABPG poderá estabelecer protocolos ou concessões a outras 

entidades. 

2. Os protocolos terão sempre como objectivo primordial o desenvolvimento de actividades 

que promovam e desenvolvam a prática de actividades para o interesse do crescimento e 

desenvolvimento das modalidades a praticar no Health Club e que se coadunem com as 

instalações desportivas objecto do presente regulamento. 

3. As taxas a aplicar nestes casos, assim como as condições de utilização e de exploração 

deverão resultar da aplicação de acordos e protocolos estabelecidos entre a Direcção do Health 

Club da ABPG e as entidades em causa. 

 

Artigo 15º 

(Eventos desportivos) 

 

1. Poderão realizar-se nas instalações do Health Club, competições e eventos desportivos 

organizados pela Direcção do Health Club, pelo Clube Desportivo da ABPG, ou por outras 

entidades e, neste caso, mediante autorização e acordo prévio da Direcção da ABPG. 

2. As condições de exploração, serão resultantes de acordo entre a Direcção da ABPG e a 

entidade organizadora. 

3. À Direcção do Health Club da ABPG, reserva-se o direito de interromper e suspender a 

utilização das instalações a todos os utentes, caso necessite das instalações para desenvolver 

eventos desportivos que entenda como prioritários. Tal facto será comunicado a todos os 

utentes com a antecedência mínima de 72 horas. 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 15º 

(Pagamento das taxas) 

 

1. A utilização regular ou pontual das instalações do Health Club, implica o pagamento das 

taxas respectivas, indicadas na tabela respectiva e anexas ao presente regulamento. 

2. O pagamento das taxas mensais deverá ser efectuado até ao dia 8 (oito) do mês a que 

disser respeito, ou até ao primeiro dia útil seguinte, quando aquele não o for. 

3. O incumprimento do disposto no número anterior, implica o pagamento de uma taxa 

adicional devida (multa), que será revista anualmente e deverá estar referida no 

regulamento específico das modalidades e preçário. 

4. Entende-se por mensalidade o período que medeia entre o dia 1 e o último de cada 

mês. 

5. Verificando-se atraso no pagamento da mensalidade, o aluno/utente não poderá 

frequentar as aulas/treinos/actividades do Health Club, até que proceda à liquidação do 

montante devido. 

6. Se não proceder à liquidação da referida quantia no prazo máximo de 1 (um) mês, 

considera-se que o aluno/atleta/utente desiste da frequência das 

aulas/treinos/actividades, referidas no nº 4. 

7. Os alunos/atletas/utentes que estiverem ausentes por um período superior a 30 (trinta) 

dias, deverão justificar atempadamente e de forma devidamente fundamentada a sua 

ausência, por forma a serem autorizados a manterem a sua inscrição e não serem 

devedores ou ficarem isentos do pagamento das taxas respectivas, até um período 

máximo a estabelecer, por ponderação, pela Direcção do Health Club. 

8. Nos casos em que o aluno/atleta/utente pretenda interromper a frequência das 

aulas/treinos/actividades deverá comunicá-lo previamente, à Direcção do Health Club, 

com 15 (quinze) dias de antecedência, sob pena de lhe continuarem a ser devidas as 

respectivas taxas. 

9. Os valores da tabela de Taxas apresentado na tabela do documento em anexo, poderão 

ser revistos e actualizados todos os anos, até ao mês de Dezembro, entrando em vigor 

a partir do dia 1 de Janeiro do ano seguinte. 

10. Entende-se por anualmente e anuidade, o período e valor respectivo, que medeia entre 

o dia 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de cada ano civil. 

 

Artigo 16º 

(Aceitação do Regulamento) 

 

A utilização das instalações do Health Club da ABPG, pressupõe o conhecimento e aceitação do 

presente regulamento. 

O presente regulamento, assim como extractos com as principais regras de utilização, deveres 

e direitos dos utilizadores, serão afixados em locais bem visíveis nas instalações do Health 

Club. 

Artigo 17º 

(Reclamações e sugestões) 

Existirá em local próprio, forma de os utentes expressarem sugestões e reclamações, as quais 

devem ser levadas à consideração superior (e.g. caixa de sugestões, livro de reclamações). 

 

Artigo 18º 

(Dúvidas e Omissões) 

A resolução de dúvidas ou casos omissos do presente regulamento, compete à Direcção da 

ABPG (Health Club). 

Artigo 19º 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra imediatamente em vigor. 


