
                  

 
 
 

NORMAS DE ACTUAÇÃO DO VIGILANTE DO 

PAVILHÃO 

 

Ao vigilante compete cumprir e fazer cumprir todas as 

instruções e/ou obrigações que constam nos 

regulamentos internos do clube, tais como: - as 

preventivas de furto - as preventivas de fogo - as 

preventivas de inundações - e, tudo o que possa 

contribuir para prejuízo real ou potencial para o clube, 

atletas e pais.  

Outra vertente é conhecer pormenorizadamente todo o 

serviço que têm que desempenhar, zelar pelas instalações 

que estejam a seu cargo, bem como por tudo o que nelas 

exista. 



Deveres e Responsabilidades do Vigilante, consiste em 

receber, cumprir e fazer cumprir todas as instruções dadas 

pelo clube. 

 

 

 

Não permitir, nas dependências que lhe estejam 

destinadas, a presença de pessoas não autorizadas. 

Apresentar-se sóbrio no serviço e, durante o mesmo, 

abster-se de bebidas alcoólicas. 

Não se ausentar do seu posto de serviço sem a devida 

autorização, à excepção do cumprimento do horário de 

transporte dos atletas . 

Não fumar a não ser nos locais próprios para esse efeito. 

Guardar rigoroso sigilo sobre assuntos de natureza 

profissional relativos às áreas de actividade profissional do 



clube e em particular da Direcção, dos técnicos e  

funcionários do mesmo. 

Guardar rigoroso sigilo sobre instruções de serviço e 

planeamento relativo à segurança das instalações à sua 

guarda ou de outras que conheça. 

Prevendo a impossibilidade de comparência no seu local 

de trabalho no dia e hora determinados, informar em 

tempo oportuno o clube.  

 

 

 

 

Não usar maus modos ou acções bruscas para quem quer 

que seja, antes devendo ser correcto, urbano e delicado 

para com todos, isto sem prejuízo da firmeza que deverá 

caracterizar a sua actuação. 



Abster-se de tomar parte em conversas com terceiros que 

estas respeitem a motivos de serviço que não, limitando 

rigorosamente a sua acção a esclarecer e a ser esclarecido. 

Abster-se de quaisquer familiaridades com pessoas do 

clube ou quaisquer outras que justificadamente tenham 

acesso ao seu posto de serviço.  

Informar com verdade escrupulosamente sobre todos os 

factos em que tenha intervido, por motivos de serviço ou 

que, tenha presenciado. 

Manter no maior asseio, ordem e estado de conservação o 

seu local de trabalho. 

Quando o vigilante recebe reclamações no seu posto de 

trabalho, os detalhes devem ser comunicados 

directamente à Direcção, através do Director Desportivo 

do Pavilhão.  

 

 



 

 

Manifestar sempre conduta serena, porém firme e 

delicada, nunca recorrendo a modos a atitudes bruscas e 

insensatas. 

Fazer-se respeitar, sendo compreensivo e usando bom 

senso. 

Abster-se totalmente de se intrometer em qualquer 

serviço cujo desempenho não lhe pertença. 

O vigilante deve tomar cuidado e nunca tecer qualquer 

consideração em relação a pais ou atletas. 

Não aceitar a responsabilidade, ainda que a título pessoal, 

por objectos ou valores para além dos inerentes à sua 

função. 

Em algumas relações mais próximas o ideal é utilizar a 

simpatia e não a mudança de linguagem. São 

absolutamente contra-indicados palavrões. A sua 



utilização demonstra que o funcionário perdeu o bom 

senso e infringiu um princípio muito importante das 

Normas de ética e conduta do clube. 
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ENTRADA EM VIGOR A 01-08-2016 

 
 

A DIRECÇÃO 


