
Ano III - N.º 15 / 2002  25 de Junho de 2002 

ODIVELAS 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
 
Director: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Dr. Manuel Varges 
 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, 

Av. D. Dinis, 96 C, 2675-330 Odivelas 
 
Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 

Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 
 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 25 de Junho de 2002 
 
Tiragem: 200 Exemplares 
 
Distribuição Gratuita 
 
 
Correspondência relativa a Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões,  
deve ser dirigida a:  
 

Câmara Municipal de Odivelas, 
Av. D. Dinis, 96 C, 2675-330 Odivelas 
 
 
 

 
 
Telefone: 21 934 45 70 – Fax: 21 934 45 79 
Correio electrónico: infoboletim@mun-odivelas.pt 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano III – N.º 15 

 

ÍNDICE 
 

 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   
   

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA   
   
Acta  5 
   
3ª Alteração Orçamental  5 
   
Regulamentos Internos da Piscina Municipal de Odivelas 
Época lectiva 2002/2003  

 
5 

   
Plano de Actividades da Piscina Municipal de Odivelas 
Época lectiva 2002/2003  

 
5 

   
Tarifário da Piscina Municipal de Odivelas 
Época lectiva de 2002/2003  

 
5 

   
Alteração ao Quadro de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas  

 
6 

   
Celebração do Contrato de compra e venda de Imóvel 
(Urbanização da Arroja, Lote 106, Odivelas)  

6 
 

   
Cedência em regime de comodato de Instalações Municipais 
(Rua Álvaro de Campos, n.º 21, 2ª cave, Odivelas)  

6 
 

   
Atribuição de subsídio à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Caneças   

7 
   
Alteração de subsídios a atribuir às Corporações de Bombeiros 
do Município de Odivelas   

7 
   
Atribuição de comparticipação no âmbito do Regime Especial 
de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 
(edifício da Rua Coronel Ferreira Simas, n.º 16, Odivelas) 

 
 
 

8 
   
Atribuição de comparticipação no âmbito do Regime Especial 
de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 
(edifício da Rua Marechal Gomes da Costa, n.º 8, Famões) 

 
 
 

8 
   
Atribuição de comparticipação no âmbito do Regime Especial 
de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 
(edifício da Rua Ilha do Pico, n.º 12, Pontinha) 

 
 
 

8 
   
Atribuição de comparticipação no âmbito do Regime Especial 
de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 
(edifício da Alameda Infante D. Henrique, n.os 5, 5A, 5B, 5C e 5D, em Odivelas) 

 
 
 

8 
   
Atribuição à Associação Comunitária de Saúde Mental de Loures 
Ocidental de apoio através da cedência de transporte  

 
8 

 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
 Ano III – N.º 15 

 

 
 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA  
   

Despachos n.os: 107/PRES/02; 108/PRES/02. 
Despacho (abertura de procedimento concursal, concordância com 
a composição do júri e delegação no mesmo da realização de audiência prévia) 

 
 

9 
   

VEREADOR SÉRGIO PAIVA  
   

Despacho n.o: 08/VSP/02  10 
   

VEREADOR ANTÓNIO ANTUNES  
   

Despacho n.o: 02/VAA/02  10 
   

OUTROS DESPACHOS  
   

Despacho de Revogação n.º 1/DFA/JF  11 
   

ANEXOS   
   

Regulamento Interno Para Utente Individual 
Piscina Municipal de Odivelas época lectiva 2002/2003   

   

Regulamento Interno para Grupos 
Piscina Municipal de Odivelas época lectiva 2002/2003   

   

Regulamento Interno para Aluguer de Pistas 
Piscina Municipal de Odivelas época lectiva 2002/2003   

   

Plano de Actividades da Piscina Municipal de Odivelas 
Época lectiva 2002/2003   

   

Tarifário da Piscina Municipal de Odivelas 
Época lectiva de 2002/2003   

   

 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 15  5
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 
 

1122ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000022  
 
 
 
 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 29 de Maio de 2002. 

 

(Aprovada por maioria) 
 

 

 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Terceira alteração orçamental, nos termos dos mapas 
apresentados pelo serviço, que farão parte integrante da 
acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODIVELGEST, 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 

 

 
 

REGULAMENTOS INTERNOS DA PISCINA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS ÉPOCA LECTIVA 2002/2003 

 
Proposta de Regulamento Interno para Utente Individual, 
Regulamento Interno para Aluguer de Pistas e 
Regulamento Interno para Grupos, todos referentes à 
Piscina Municipal de Odivelas, destinados à época lectiva 
de 2002 / 2003, apresentados pelo Conselho de 
Administração da Odivelgest – Gestão de Equipamentos, 
E.M., e publicado na íntegra em anexo no final do 
presente Boletim. 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO DE ACTIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS ÉPOCA LECTIVA 2002/2003 

 
Proposta de Plano de Actividades da Piscina Municipal de 
Odivelas para a época lectiva de 2002 / 2003, 
apresentado pelo Conselho de Administração da 
Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M., e publicado 
na íntegra em anexo no final do presente Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TARIFÁRIO DA PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ÉPOCA LECTIVA 2002/2003 

 
Proposta de Tarifário da Piscina Municipal de Odivelas 
para a época lectiva de 2002 / 2003, apresentado pelo 
Conselho de Administração da Odivelgest – Gestão de 
Equipamentos, E.M., e publicado na íntegra em anexo no 
final do presente Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Projecto da primeira alteração ao quadro de pessoal do 
Município de Odivelas, o qual será publicado na íntegra 
após ser submetido à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da informação n.º 
184/DDRH/DGAP/SRS de 2002.05.21, nomeadamente: 
 
“1 - O quadro de pessoal do Município de Odivelas foi 
aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão de 7 de 
Fevereiro último, e publicado no Diário da República, n.º 
331 Apêndice n.º 11-A/2002, II Série, 2º suplemento, de 8 
de Fevereiro. 
 
2 - O seu primeiro e grande objectivo, que se mostra 
inteiramente cumprido, era o de possibilitar que os 
trabalhadores formalmente integrados no mapa de 
pessoal transitassem, com a urgência que o assunto 
requeria, para o quadro de pessoal, regularizando, deste 
modo, as suas situações, o que veio a acontecer por 
despacho de V. Exa., de 22 de Março último, tendo a 
respectiva lista nominativa sido publicada no Diário da 
República, III Série, n.º 96, de 24 de Abril de 2002. 
 
3 - Considerando, no entanto, a evolução ocorrida desde 
então; 
 
4 - Considerando, por outro lado, a premente necessidade 
de resolver situações decorrentes ainda do regime de 
instalação, com a consequente criação dos 
correspondentes lugares no quadro; 
 
5 - Considerando também a aplicação do Decreto-Lei n.º 
497/99, de 19 de Novembro, que veio estabelecer o 
regime de reclassificação e reconversão profissionais nos 
serviços e organismos da Administração Pública, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 
218/2000, de 9 de Novembro, e que torna a premente a 
criação de lugares no quadro de pessoal, dando, assim, 
satisfação a pedidos de trabalhadores que reunam os 
requisitos de reclassificação e reconversão, e, mais 
recentemente, Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, 
que extingue os cargos de Encarregado e de 
Encarregado Geral da carreira de operário qualificado e 
cria os cargos de Chefia do pessoal operário; 
 
6 - Considerando, ainda, que é imperioso e urgente dotar 
o Município dos meios humanos necessários ao 
desempenho cabal das atribuições que por lei lhe estão 

cometidas, a par da incessante preocupação de 
valorização dos seus recursos humanos; 
 
7 - Considerando, finalmente, e por tudo o exposto, a 
necessidade de proceder aos respectivos ajustamentos 
no quadro e consequente adequação ao Regulamento 
Orgânico do Município de Odivelas (ROMO);” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL 

 
Celebração da escritura pública de compra e venda das 
instalações, situadas na Urbanização da Arroja, Lote 106, 
na freguesia de Odivelas, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob o n.º 32029 e inscrito na 
matriz cadastral da freguesia de Odivelas sob o artigo 
10256, edifício onde actualmente está sedeado o 
Departamento de Transportes e Oficinas e o Gabinete de 
Informática e Sistemas de Comunicação. 
 
Rectificação dos valores de avaliação dos lotes 5 e 7, 
aprovados por deliberação da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada no pretérito dia 18 de 
Abril de 2000, para o valor de € 551.907,40 
(110.647.500$00). 
 
Pagamento do remanescente do preço no montante de € 
196.289,44 (39.352.500$00), em numerário. 
 
Esta matéria carece de aprovação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO 
DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

 
 

Cedência em regime de comodato à Junta de Freguesia 
de Odivelas, das instalações sitas na Rua Álvaro de 
Campos, n.º 21, 2ª cave em Odivelas, descritas na 
conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
quatrocentos e quarenta e um, da Freguesia de Odivelas 
e Omisso na Matriz, nos termos da minuta do contrato 
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apresentada em anexo à informação n.º 380/DP/2002 de 
2002.05.20, que a seguir se transcreve. 

 
“CONTRATO DE COMODATO N.º 001/DP/2002 

 
ENTRE: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, com sede na Avenida D. 
Dinis, n.º 96 - C, Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 
504293125, representada pelo seu Presidente Manuel 
Porfírio Varges, licenciado em Finanças, casado, natural 
da Freguesia de Almendra, Concelho de Vila Nova de Foz 
Côa, residente na Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, n.º 63 - 7° Esquerdo, Odivelas, na qualidade de 
proprietária da fracção referida na cláusula primeira, 
adiante designado por Comodante; 
 
e 
 
Junta de Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda 
do Poder Local, n.º 4, 2675 - 427 Odivelas, pessoa 
colectiva 680007660, representada pelo seu Presidente 
Vítor Manuel Alves Peixoto, casado, natural de Monsanto, 
Idanha-a-Nova, residente na Urbanização da Ribeirada, 
lote 67 - 3° Esq. Freguesia de Odivelas, concelho de 
Odivelas, com o Bilhete de Identidade n.º 420250 de 
93.03.23, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, 
adiante designado por Comodatária é celebrado o 
presente contrato nos termos e condições constantes das 
seguintes cláusulas: 

 
1ª 
 

A Câmara Municipal de Odivelas comodata à Junta de 
Freguesia de Odivelas, as instalações sitas na Rua Álvaro 
de Campos, n.º 21, 2ª cave em Odivelas, descritas na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
quatrocentos e quarenta e um, da Freguesia de Odivelas 
e Omisso na Matriz. 

 
2ª 
 

As instalações comodatadas pelo presente Contrato 
destinam-se única e exclusivamente à prossecução das 
atribuições delegadas na Junta de Freguesia pela 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
3ª 
 

A Comodatária fica autorizada a proceder às obras que 
considere úteis à prossecução dos fins a que se destinam 
as instalações e fica obrigada a proceder às obras de 
reparação necessárias à conservação das mesmas. 

 
 

4ª 
 

A cedência das instalações referidas na Cláusula 1ª é 
efectuada por um período de cinco anos, findos os quais 
as instalações ocupadas são restituídas em bom estado 
de conservação ao Comodante sem qualquer direito a 
indemnização ao Comodatário por obras por este 
realizadas. 
 
Odivelas, 
 
 

O Presidente da 

Câmara da Municipal 

O Presidente da Junta de 

Freguesia de Odivelas de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças de um subsídio no valor de € 
6.657,2 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e 
vinte cêntimos) referente a subsídio de alimentação para 
os cinco elementos do Grupo de Primeira Intervenção - 
GPI, no valor de € 14,96/dia/homem para o período 
compreendido entre 01 de Julho e 27 de Setembro de 
2002, decorrente da integração desta Associação no 
Dispositivo Operacional para a época de alto risco de 
incêndios florestais, nos termos da informação n.º 
104/GMPC/02 de 27 de Maio de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS ALTERAÇÃO DE SUBSÍDIOS 

 
Proposta de alteração dos subsídios a atribuir às 
Corporações de Bombeiros do Município de Odivelas, nos 
termos da informação n.º 111/GMPC/01 de 05 de Junho 
de 2002: 
 
 
 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

8  Ano III - N.º 15
 

Subsídio aos PPI’s: 
AHBV Caneças € 2.640,53 
AHBV Odivelas € 3.121,80 
AHBV Pontinha € 2.640,53 

TOTAL € 8.402,66 
 
Subsídio mensal de gestão corrente:
AHBV Caneças € 4.416,26 
AHBV Odivelas € 4.416,26 
AHBV Pontinha € 4.416,26 

TOTAL € 12.438,78 
 

Subsídio de Correcção Anual: 
AHBV Caneças € 1.880,97 
AHBV Odivelas € 16.050,92 
AHBV Pontinha € 4.138,13 

TOTAL € 22.070,02 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA – Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados e de acordo com o n.º 2 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 329-C/200 de 22 de Dezembro, de uma 
comparticipação municipal de 20%, no valor de € 
2.308,79 (dois mil, trezentos e oito euros e setenta e nove 
cêntimos), para obras de reabilitação do edifício sito na 
Rua Coronel Ferreira Simas n.º 16 em Odivelas, 
propriedade de José Coelho Tomás, nos termos das 
informações n.º 08/DMH/DPRH/SN de 02 de Abril de 
2002 e n.º 19/DMH/SEPC/JPS/02 de 14 de Maio de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA – Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados e de acordo com o n.º 1 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 329-C/2000 de 22 de Dezembro, de uma 
comparticipação municipal de 40%, no valor de € 
1.536,82 (mil, quinhentos e trinta e seis euros e oitenta e 
dois cêntimos), para obras de reabilitação do edifício sito 
na Rua Marechal Gomes da Costa n.º 8 em Famões, 
propriedade de José Luís Ferreira Franco, nos termos das 

informações n.º 10/DMH/DPRH/SN de 19 de Abril de 
2002 e n.º 22/DMH/SEPC/JPS/02 de 23 de Abril de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA – Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados e de acordo com o n.º 2 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 329-C/2000 de 22 de Dezembro, de uma 
comparticipação municipal de 20%, no valor de € 
2.231,87 (dois mil, duzentos e trinta e um euros e oitenta 
e sete cêntimos), para obras de reabilitação do edifício 
sito na Rua Ilha do Pico n.º 12 na Pontinha, propriedade 
de José Augusto Monteiro, nos termos das informações 
n.º 13/DMH/DPRH/SN de 13 de Maio de 2002 e n.º 
27/DMH/SEPC/JPS/02 de 20 de Maio de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA – Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados e de acordo com o n.º 1 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 329-C/2000 de 22 de Dezembro, de uma 
comparticipação municipal de 40%, no valor de € 
13.173,64 (treze mil, cento e setenta e três euros e 
sessenta e quatro cêntimos), para obras de reabilitação 
do edifício sito na Alameda Infante D. Henrique n.os 5, 5-
A, 5-B, 5-C e 5-D em Odivelas, propriedade de Adelino 
Martins Rechena, nos termos das informações n.º 
09/DMH/DPRH/SN de 11 de Abril de 2002 e n.º 
20/DMH/SEPC/JPS/02 de 22 de Abril de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL 
DE LOURES OCIDENTAL 

 
Atribuição à Associação Comunitária de Saúde Mental de 
Loures Ocidental de apoio através da cedência de 
transporte, para realização de visitas no âmbito do Fórum 
Sócio-Ocupacional, nos termos da informação n.º 
153/GS/CS/02 de 04 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 107/PRES/02 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção Técnica e 
Administrativa de Licenciamentos e Taxas das AUGI’s, da 
Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI's, do 
Departamento de Gestão Urbanística, e o núcleo de 
atribuições e competências que lhe estão legalmente 
cometidas, aconselham  a que diligencie com rapidez no 
sentido da nomeação do respectivo responsável. 
 
Jorge Humberto dos Santos Serra, vem desde há algum 
tempo executando funções naquela Secção com grande 
eficiência e profissionalismo. 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente, da Lei n.º 49/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à 
Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de 
Outubro, NOMEIO, em regime de substituição, pelo 
período de seis meses, improrrogáveis, no cargo de 
Chefe de Secção, Jorge Humberto dos Santos Serra, 
Assistente Administrativo Principal, do quadro de pessoal 
deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n.º 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Junho de 2002. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

DESPACHO N.º 108/PRES/02 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção Técnica e 
Administrativa, da Divisão de Fiscalização Urbanística, do 
Departamento de Gestão Urbanística, e o núcleo de 
atribuições e competências que lhe estão legalmente 
cometidas, aconselham a que se diligencie com rapidez 
no sentido da nomeação do respectivo responsável. 
 
Isaura Silva Loureiro Soares, vem desde há já algum 
tempo executando funções naquela Secção com grande 
eficiência e profissionalismo. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n.º 49/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 
427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à Administração 
Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 
NOMEIO, em regime de substituição, pelo período de seis 
meses, improrrogáveis, no cargo de Chefe de Secção, 
Isaura Silva Loureiro Soares, Assistente Administrativo 
Especialista, do quadro de pessoal deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n.º 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Junho de 2002. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

DESPACHO 
 

Em conformidade com o proposto na informação n.º 
959/AC/O2, de 3 de Junho do corrente ano, no uso da 
competência que me foi delegada pela Câmara Municipal 
de Odivelas, determino a abertura de procedimento 
concursal destinado à aquisição de serviços de 
fornecimento de refeições, incluindo a aquisição de 
produtos e confecção nos refeitórios das escolas da área 
do Município de Odivelas. 
 
Atendendo a que o valor estimado do contrato é de € 
267.894 (duzentos e sessenta sete mil oitocentos e 
noventa e quatro euros), a referida aquisição deverá ser 
precedida de concurso público, nos termos do n.º 1 do art. 
80º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho. 
 
Nos termos do artigo 90º do mesmo diploma legal, dou o 
meu acordo à composição do júri do concurso proposta 
na informação acima referida e no despacho do Senhor 
Director do Departamento Financeiro e de 
Aprovisionamento de 4 de Junho p.p. 
 
Tendo presente o disposto no n.° 3 do artigo 108º e nos 
números 1 e 2 do art. 41° do referido diploma, delego no 
júri do concurso a realização da audiência prévia. 
 
Odivelas, 12 de Junho de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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VEREADOR SÉRGIO PAIVA 
 

 
 

DESPACHO 08/VSP/02 
 

Nos termos do artigo 138º e n.º 3 do artigo 145º do 
Código do Procedimento Administrativo revogo pelo 
presente despacho o meu Despacho 04/VSP/02, de 15 de 
Abril de 2002, com efeitos a partir dessa mesma data. 
 
Odivelas, 05 de Junho de 2002 
 

O Vereador 
(a) Sérgio Paiva 

 
 
 
 
 

VEREADOR ANTÓNIO ANTUNES 
 

 
 

DESPACHO 02/VAA/02 
 

Nos termos no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, e de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação de Competências n.º 90/02 do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 02 de 
Maio de 2002, pelo presente despacho subdelego no 
Adjunto do meu gabinete, Sr. Vítor Manuel Lourenço 
Machado, as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do 
respectivo gabinete que seguidamente se descriminam: 
 
a) Assinar a correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 

b) Autorizar o gozo e acumulação de férias dos 
trabalhadores nos termos dos respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
c) controlar a assiduidade, mediante informações, 

mapas e relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção dos referidos no art. 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 

 

e) Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do 
prestado em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados, dentro dos limites 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
f) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custos, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
g) Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
h) Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o 
subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 12 de Junho de 2002 
 

O Vereador 
(a) António Antunes 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
Do Sr. Director do Departamento Financeiro e de 

Aprovisionamento 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO N.º 1/D.F.A./J.F. 
 
Pelo presente Despacho e, nos termos dos art. 35º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, fica 
revogado parcialmente o meu DESPACHO DE 
SUBDELEGAÇÃO N.º 3/D.F.A./J.F. de 8 de Março de 
2002, publicado no Boletim Municipal n.º 10 de 30 de Abril 
de 2002, na parte em que deleguei competências na 
Técnica Superior de Direito de 2ª Classe Sr.ª Dr.ª Paula 
Susana do Nascimento Teixeira Nobre, por ter entretanto 
sido nomeada, Despacho 99/PRES/02 de 6 de Maio de 
2002, Adjunta do Sr. Vereador José Esteves Ferreira. 
Assim, e de acordo com o estatuído no artigo 37º n.º 2 do 
Código de Procedimento Administrativo, o presente 
Despacho deve ser publicado no Boletim Municipal. 
 
Odivelas, 07 de Junho de 2002 
 

O Director do Departamento Financeiro e de 
Aprovisionamento 

(a) João Manuel dos Santos Pessoa Fernandes 
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“PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO PARA UTENTE INDIVIDUAL 
 

Piscina Municipal de Odivelas – Ano Lectivo 2002/2003 
 

I – Regulamentação Geral 
 
 

Artigo 1º - Âmbito 
 

O presente regulamento aplica-se à frequência da Piscina Municipal de Odivelas, para o ano lectivo 2002/2003. 
 

Artigo 2º - Normas Gerais 
 

1. A Piscina Municipal, sita na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes que integra o património do Município de 
Odivelas, constitui um equipamento privilegiado para a prática das Actividades Aquáticas com carácter pedagógico, 
social recreativo e desportivo. 

 
2. A actividade da Piscina Municipal de Odivelas encontra-se organizada numa época lectiva que decorre no período de 

16 de Setembro de 2002 a 31 de Julho de 2003. 
 

Artigo 3º - Planos de Água 
 

A Piscina Municipal de Odivelas é composta por quatro cubas (Piscina Desportiva, Tanque de Aprendizagem, Tanque 
Recreativo e Chapinheiro), funcionando na Época Lectiva apenas a Piscina Desportiva e o Tanque de Aprendizagem, estas 
últimas com dimensões de 25m x 12,5m e 16m x 8m, respectivamente. 

 
Artigo 4º - Direito de Admissão 

 
1. A Odivelgest, E.M. procura preservar as condições de segurança dos utentes e o respeito pela sua liberdade 

individual, reservando-se o direito de não admissão de todos aqueles que não cumpram o presente regulamento. 
 
2. A assistência às actividades é permitida desde que não perturbe o normal funcionamento das mesmas, 

salvaguardando-se o direito de interdição no recinto de assistência. 
 
3. Para todas as actividades em que é necessário a apresentação de um atestado médico, só será permitido ao utente 

frequentá-las após a sua entrega. 
 
4. A recolha de imagens no complexo da Piscina Municipal de Odivelas, através de fotografia e/ou vídeo, só será 

permitida mediante autorização do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. e desde que nenhum utente 
manifeste oposição ao autorizado. 

 
Artigo 5º - Deveres e Obrigações Gerais dos Utilizadores 

 
1. É obrigatório o uso do chuveiro e o atravessamento dos lava-pés, sempre que se pretenda entrar na zona das 

Piscinas. 
 
2. É obrigatório o uso de touca , de borracha ou silicone, na zona das Piscinas. 
 
3. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários e recinto das Piscinas. 
 
4. O acesso à zona envolvente dos tanques e balneários é vedado a todas as pessoas cujo destino imediato não seja a 

normal utilização do equipamento. 
 
5. Não é permitido o acesso a pessoas doentes e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, de 

acordo com a lei vigente para os recintos públicos. 
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6. Os utentes são responsáveis pelos prejuízos que cometam tanto a nível pessoal como nos equipamentos ou 

instalações. 
 
7. É proibido aos utentes das Piscinas: 
 
a) Faltar ao respeito ao pessoal de serviço; 
b) Provocar ou participar em desordens ou alterações; 
c) Correr em todo o complexo da Piscina; 
d) Danificar a relva ou qualquer arbusto; 
e) Escrever nas paredes, bancos e outros móveis; 
f) Cuspir no chão ou para a Piscina; 
g) Lançar para o chão ou para a Piscina papéis ou outros objectos; 
h) Fazer-se acompanhar de animais; 
i) Circular nos balneários e/ou vestiários do sexo oposto; 
j) Mergulhar ou permanecer nas cubas sem previamente eliminar da pele, cremes óleos ou outros produtos susceptíveis 

de adulterar a qualidade da água. 
 
8. Os calções, bem como os fatos de banho, deverão ser de lycra e adequados à actividade e não deverão ser 

susceptíveis de adulterar a qualidade da água. 
 
9. Será sempre entregue ao utente um elemento de identificação relativo ao cabide do vestiário. 
 
10. No caso de extravio do elemento de identificação referido no número anterior, os objectos depositados na cruzeta só 

poderão ser levantados mediante identificação através da exibição do Bilhete de Identidade e o pagamento de 2,00 
euros como reposição do elemento extraviado. 

 
11. Só é permitido comer, beber e fumar em zonas devidamente identificadas para o efeito. 

 
Artigo 6ª - Deveres e Obrigações Gerais da Odivelgest, E.M. 

 
A Odivelgest, E.M.: 
 
1. Fica obrigada a cumprir o disposto na Directiva n.º 23/93 do Conselho Nacional da Qualidade sobre Piscinas Públicas, 

nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança. 
 
2. Disponibiliza a todos os frequentadores das Piscinas folhetos para reclamações/sugestões. 
 
3. Garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de um responsável pelo equipamento, devidamente 

identificado e apto a responder a qualquer solicitação dos utentes da Piscina Municipal. 
 
4. Responsabiliza-se única e exclusivamente pelos bens e equipamentos depositados na rouparia. 
 
5. Compromete-se a efectuar análises regulares da água e ar das piscinas, segundo normas da Organização Mundial de 

Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa, divulgando e afixando os resultados em local visível neste 
complexo. 

 
6. Compromete-se a tomar todas as providências para o cumprimento das normas sanitárias de funcionamento das 

Piscinas, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em utentes que não 
cumpram as normas estabelecidas por este regulamento. 
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Artigo 7º - Acidentes Pessoais 
 

1. A Odivelgest, E.M. celebrará um seguro de acidentes pessoais, para os utentes, cujas coberturas mínimas serão: 
 
a) Morte ou invalidez permanente: 5.000,00 € (cinco mil euros). 
b) Despesas médicas: 750,00 € (setecentos e cinquenta euros). 
 
2. Em caso de acidente, o sinistrado poderá escolher o local de prestação de assistência. Caso não o faça, tal significará 

a aceitação do local indicado pela Odivelgest, E.M. 
 
3. A deslocação ao exterior da Piscina para assistência médica será acompanhada por representante da Odivelgest, 

E.M., sem prejuízo da informação a prestar aos familiares do sinistrado, excepto se for possível garantir o 
acompanhamento familiar. 

 
4. A Odivelgest, E.M. declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes da Piscina, 

que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, assumindo-se a Odivelgest, E.M. como mero 
intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses serviços. 

 
5. A Odivelgest, E.M. colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, informação escrita 

quanto à metodologia a adoptar relativamente a procedimentos administrativos e reembolso de despesas, que será 
feito pela Seguradora para o efeito contratada pela Odivelgest, E.M.. 

 
Artigo 8º - Interrupções das Actividades 

 
1. As actividades de Natação são interrompidas: nos Feriados Nacionais, no Feriado Municipal, nos dias 24 e 31 de 

Dezembro, terça-feira de Carnaval e Sábado de Aleluia. 
 
2. As actividades podem ser suspensas por motivos de obras de beneficiação nos equipamentos, comprometendo-se a 

Odivelgest, E.M. a comunicar a suspensão com um mínimo de 5 dias úteis de antecedência por afixação de aviso nos 
locais próprios, havendo lugar à realização de aula(s) em substituição da aula(s) não leccionada(s). 

 
3. Os horários podem ser suspensos ou alterados por motivo de cedência de espaço para a realização de provas 

desportivas ou outros eventos havendo, também neste caso, lugar à realização de aula(s) em substituição da aula(s) 
não leccionada(s). 

 
4. Em caso de ocorrências imprevistas e não especificadas nos números anteriores, que levem à interrupção das aulas e 

cujas causas não sejam imputáveis à Odivelgest, E.M., não haverá lugar à substituição das mesmas. 
 

Artigo 9º - Cartão de Utente 
 

1. A todos os utentes individuais ou outras entidades, será fornecido um cartão de utente que o identifica e permite o 
acesso ao Complexo das Piscinas. 

 
2. Este cartão limita o acesso à classe e horário do utente, só permitindo o mesmo quando se cumpram os pagamentos 

das mensalidades. Este acesso está limitado a 15 minutos antes do início da aula e a 30 minutos após o seu término. 
 
3. O cartão de identificação é cedido gratuitamente, após a inscrição. 
 
4. A perda ou extravio do cartão de utente deve ser comunicada com a maior brevidade possível aos serviços 

administrativos da Piscina Municipal de Odivelas. 
 
5. O pedido de segunda via do cartão de utente implica o pagamento antecipado de 7,50 euros. 
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Artigo 10º - Disposições Gerais 
 

1. A inscrição em mais de um tipo de actividade aquática que implique o pagamento de inscrição/renovação de inscrição, 
determina o pagamento de apenas uma inscrição que será válida para todas as actividades em que o utente se queira 
inscrever. 

 
2. Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo Conselho de Administração da Odivelgest, E.M., a quem 

compete deliberar sobre os mesmos. 
 
 

II – UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO) 
 
 

Artigo 11º - Âmbito 
 

1. A actividade denominada de Utilização Livre de Inverno, variante natação, corresponderá à prática da natação não 
orientada técnica ou pedagogicamente, sendo, no entanto, supervisionada por um nadador-salvador. 

 
2. É permitida a frequência das Piscinas Municipais em Utilização Livre a utentes a partir dos 15 anos (inclusive), bem 

como a crianças e jovens com idade inferior desde que acompanhados pelos pais ou por adulto que exiba um termo de 
responsabilidade passado pelo Encarregado de Educação. 

 
3. A utilização da Piscina para treino de apneia só pode ser realizada com acompanhante dentro de água. 
 
4. A frequência em Utilização Livre implica saber nadar, o que deve ser comprovado mediante a realização de teste de 

aptidão. 
 

Artigo 12º - Inscrições 
 

1. Para aceder à frequência das Piscinas Municipais de Odivelas, o utente deverá ser portador dos seguintes elementos: 
 
a) Ficha de inscrição fornecida pela Odivelgest, E.M. devidamente preenchida; 
b) Uma fotografia tipo passe; 
c) Declaração médica em como não possui doença que constitua perigo para a saúde pública e em como está apto à 

prática das actividades em que se vai inscrever; 
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal (Boletim ou Assento de Nascimento). 
 
2. No acto de inscrição/renovação de inscrição é paga uma taxa de acordo com os valores estabelecidos em tabela 

anexa ao presente Regulamento. 
 
3. O utente terá direito a um cartão gratuito que corresponde a um acesso individual. 
 
4. Para aceder à Utilização Livre o utente deverá proceder a um carregamento do cartão, com um valor mínimo de 15,00 

euros. 
 
5. O valor de cada utilização será de acordo com as tabelas de preços existentes, respeitante a um período de 30 

minutos por cada utilização e será automaticamente descontado após cada visita à piscina. 
 
6. O utente tem direito a uma tolerância de 15 minutos antes e de 30 minutos depois da sua utilização, para se equipar e 

tratar da sua higiene pessoal. Após este período ser-lhe-á descontado o valor correspondente a outra utilização. 
 

Artigo 13º - Utilização do Material Didáctico 
 

1. A piscina põe à disposição algum material didáctico, devidamente identificado, para a prática da natação, que pode ser 
solicitado ao nadador-salvador. 
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2. Não é permitida a utilização de material insuflável. 
 

Artigo 14º - Frequência 
 

1. A Utilização Livre terá lugar na Piscina Desportiva, sendo a lotação máxima de 10 pessoas por cada pista atribuída. 
 
2. O período de frequência será de acordo com os horários que constam em documento anexo a este Regulamento. 

 
 

III – AULAS DE NATAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 
 
 

Artigo 15º - Âmbito 
 

O presente regulamento aplica-se à inscrição na Escola de Natação da Odivelgest, E.M. de alunos que o façam 
individualmente, nas actividades propostas pela Odivelgest, E.M. e realizadas nas Piscinas Municipais de Odivelas. 

 
Artigo 16º - Época Lectiva 

 
O ano lectivo 2002/2003 decorrerá entre 16 de Setembro de 2002 e 31 de Julho de 2003. 

 
Artigo 17º - Inscrições 

 
1. As inscrições para as Actividades em funcionamento nas Piscinas Municipais de Odivelas serão feitas na secretaria, 

todos os dias úteis das 08:00 horas às 21:00 horas, aos Sábados das 08.30 horas às 19:30 horas. 
 
2. Os períodos de inscrição para a época lectiva de 2002/2003, serão: 

 
Renovações – de 17 de Junho a 10 de Julho, inclusive. 
Preenchimento das vagas existentes, por novos alunos – a partir de 11 de Julho. 
 

3. No acto de inscrição, o utente deverá ser portador dos seguintes elementos: 
 
a) Ficha de inscrição fornecida pela Odivelgest, E.M., devidamente preenchida; 
b) Uma fotografia, tipo passe; 
c) Declaração médica em como não possui doença que constitua perigo para a saúde pública e que está apto à prática 

das actividades em que se vai inscrever. 
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal (Boletim ou Assento de Nascimento). 
 
4. Os novos alunos para as aulas de Natação Pura e Hidroginástica terão de fazer, antecipadamente, um teste de 

aptidão, onde lhes será prescrito um nível, sem o qual não se poderão inscrever. 
 
5. Os alunos para as áreas de Hidroterapia e Natação Adaptada necessitam ainda de apresentar uma declaração médica 

onde se prescreva o tipo de actividade a desenvolver, bem como possíveis contra-indicações ao exercício. A inscrição 
será feita após entrevista com um dos responsáveis por esta área. 

 
Artigo 18º - Horários de Testes 

 
Os testes decorrem, com excepção do mês de Agosto, nos seguintes horários: 
 
Natação Pura 
 
2ª a 6ª feira - das 07:45 horas às 09:15 horas, das 13:00 horas às 14:30 horas e das 18:00 horas às 22:00 horas 
Sábados - das 10:30 horas às 13:30 horas e das 15:30 horas às 19:00 horas 
Domingos - das 10:30 horas às 13:30 horas 
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Hidroginástica 
 
2ª a 6ª feira - das 07:45 horas às 09:15 horas, das 13:00 horas às 14:30 horas e das 18:00 horas às 22:00 horas 
Sábados - das 13:30 horas às 15:00 horas 
Domingos - das 10:30 horas às 11:15 horas e das 12:30 horas às 13:15 horas. 

 
Artigo 19º - Classes com acompanhante 

 
Existem classes, que pelo tipo de trabalho desenvolvido necessitam de uma pessoa que obrigatoriamente acompanhe o 
utente no decorrer da aula, nomeadamente, classes de Bebés, Natação Adaptada e Reabilitação. Estas duas últimas de 
acordo com o grau de dependência individual. 

 
Artigo 20º - Tarifas 

 
1. Modo de pagamento: 
 
a) No acto de inscrição/renovação é paga uma taxa de 23,00 euros para os novos alunos e de 13 euros para antigos 

alunos, bem como 50% da mensalidade de Julho de 2003. 
b) Com a mensalidade de Setembro de 2002 são liquidados os restantes 50% da mensalidade de Julho de 2003.  
c) Com a mensalidade de Novembro de 2002 são liquidados 50% da mensalidade de Junho de 2003. 
d) Com a mensalidade de Janeiro de 2003 são liquidados os restantes 50% da mensalidade de Junho de 2003. 
 
2. O pagamento das mensalidades decorrerá até ao dia 10 (inclusive) do mês a que respeite. Quando o último dia de 

pagamento coincidir com o Domingo ou Feriado, a data de pagamento será diferida para o primeiro dia útil seguinte. 
 
3. Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado, para todos os efeitos, fora de prazo pelo que 

será agravado em 20% do valor da mensalidade. 
 

Artigo 21º - Desistências 
 

1. É considerada “desistência” a situação em que o utente não efectua o pagamento de duas mensalidades consecutivas, 
perdendo o direito à vaga e ficando sujeito a novo processo de inscrição, caso queira retomar a actividade. 

 
2. Em caso algum haverá direito ao reembolso das mensalidades já pagas. 

 
Artigo 22º - Ausências por motivo de doença 

 
1. A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do utente, justifica apenas a sua 

ausência, devendo o utente entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo médico em como se 
encontra completamente restabelecido e sem o qual não poderá retomar a prática desportiva mesmo que tenha a 
mensalidade regularizada. 

 
2. Nos casos em que a ausência do utente, mesmo que justificada, seja igual ou inferior a um mês, não há lugar a 

qualquer crédito das aulas não frequentadas. 
 
3. Nos casos em que o utente, por motivos de doença devidamente comprovada, não compareça às aulas por um 

período de tempo consecutivo superior a um mês e igual ou inferior a três meses, poderá apresentar uma exposição 
escrita, solicitando a sua análise, ao Presidente do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. 

 
4. Sempre que o período de ausência tiver duração superior a três meses, considera-se que o utente desistiu da 

inscrição, salvo se este vier a manifestar expressamente, ao Presidente do Conselho de Administração da Odivelgest, 
E. M., o seu interesse em retomar a actividade. Nesse caso a sua integração nas aulas será imediata, sem se 
submeter a lista de espera, desde que esse facto não afecte o rendimento da classe. Caso de contrário o aluno será 
integrado numa posição prioritária nas listas de espera. 
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Artigo 23º - Listas de Espera 
 

1. Em todas as classes existe a hipótese de serem criadas listas de espera. 
 
2. A lista de espera, elaborada por ordem de inscrição, será mensalmente analisada no sentido de ir integrando nas 

respectivas actividades as pessoas que nela figuram, de acordo com as vagas que vão surgindo. 
 
3. As pessoas que se encontram na situação referida no número anterior serão informadas telefonicamente de que é 

chegada a sua vez de preencher uma vaga existente. 
 
4. É dada prioridade sobre a lista de espera, às transferências internas feitas pelos professores, por motivos de natureza 

técnica. 
 

Artigo 24º - Enquadramento Técnico 
 

1. A Odivelgest, E.M. disponibiliza todo um conjunto de actividades, adaptadas aos interesses e necessidades dos 
diferentes grupos populacionais, estruturadas em diferentes níveis de desempenho. 

 
2. A Odivelgest, E.M. compromete-se a fazer um enquadramento técnico-pedagógico adequado nas suas aulas, 

concorrente para o desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas, 
terapêuticas e sociais. 

 
3. A transferência de nível de aprendizagem é um acto puramente técnico, da responsabilidade do professor, dependente 

de condições de desempenho, não tendo correspondência com factores de carácter temporal, podendo ocorrer em 
qualquer altura do ano lectivo. 

 
4. A falta de pontualidade ou de assiduidade pode determinar regressões na aprendizagem, podendo as mesmas 

ocasionar a transferência para níveis de aprendizagem inferiores. 
 
5. A Odivelgest, E.M., de acordo com as necessidades, propõe-se fazer avaliações internas, com o objectivo de 

satisfazer os níveis de homogeneidade nas classes, podendo originar uma estruturação diferente nas mesmas. 
 
6. Podem existir situações, previamente estabelecidas pela Direcção Técnica, de acumulação de níveis nas aulas, desde 

que não seja posta em causa a qualidade técnico-pedagógica das mesmas. 
 

Artigo 25º - Comportamento do aluno 
 

1. O professor é responsável pela condução da aula e prescrição das tarefas adequadas ao desempenho do aluno, pelo 
que este deverá cumprir o estipulado pelo docente, salvaguardando-se situações de contra-indicação médica, 
previamente comunicadas. 

 
2. O aluno deverá ter uma conduta adequada ao desenvolvimento da aula, não prejudicando o seu normal 

funcionamento, pelo que, caso essa conduta não seja a adequada, é dada ao professor a faculdade de suspender o 
aluno da sua frequência dessa aula. 

 
3. Em situações mais graves poderá o Conselho de Administração da Odivelgest, E.M., por proposta da Direcção 

Técnica e mediante inquérito sumário, impedir o acesso temporário ou definitivo do aluno às actividades sem qualquer 
direito a reembolso e/ou indemnização.” 
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“PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO PARA GRUPOS 
 

Piscina Municipal de Odivelas – Ano Lectivo 2002/2003 
 

I – Regulamentação Geral 
 
 

Artigo 1º - Âmbito 
 

1. O presente regulamento aplica-se à frequência da Piscina Municipal de Odivelas, para o ano lectivo 2002/2003. 
 
2. O presente regulamento aplica-se à inscrição e frequência de aulas na Escola de Natação da Odivelgest, E.M. por 

grupos de alunos organizados por instituições, em horário e plano de água próprios. 
 
3. A Odivelgest, E.M. tem como finalidade, garantir a todas as Instituições do Concelho de Odivelas e, em particular 

àquelas que não dispõem de instalações próprias, condições para o desenvolvimento de actividades no meio aquático. 
 

Artigo 2º - Normas Gerais 
 

1. A Piscina Municipal, sita na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, integra o património do Município de 
Odivelas constitui um equipamento privilegiado para a prática das Actividades Aquáticas com carácter pedagógico, 
social recreativo e desportivo. 

 
2. A actividade da Piscina Municipal de Odivelas, para Instituições encontra-se organizada numa época lectiva que 

decorre no período de 16 de Setembro de 2002 e 30 de Junho de 2003. 
 

Artigo 3º - Planos de Água 
 

1. A Piscina Municipal de Odivelas é composta por quatro cubas (Piscina Desportiva, Tanque de Aprendizagem, Tanque 
Recreativo e Chapinheiro), funcionando na Época Lectiva apenas a Piscina Desportiva e o Tanque de Aprendizagem. 
Estas últimas com dimensões de 25m x 12,5m e 16m x 8m, respectivamente. 

 
Artigo 4º - Inscrições 

 
1. A Odivelgest, E.M. enviará a cada uma das instituições que pretendam frequentar as aulas de natação, uma ficha de 

inscrição onde serão descriminados os novos e antigos alunos interessados. 
 
2. Às novas inscrições e renovações de inscrição será cobrada uma taxa, de acordo com tabelas de preços em anexo. 
 
3. A inscrição nas aulas de natação significa o compromisso da sua frequência até final da época lectiva. 

 
Artigo 5º - Deveres e Obrigações Gerais dos Grupos 

 
1. É obrigatório o uso do chuveiro e o atravessamento dos lava-pés sempre que se pretenda entrar na zona das Piscinas. 
 
2. É obrigatório o uso de touca , de borracha ou silicone, na zona das Piscinas. 
 
3. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários e recinto das Piscinas. 
 
4. É vedado o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino imediato não seja a 

normal utilização do equipamento. 
 
5. Não é permitido o acesso a pessoas doentes e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, 

respeitando-se a lei vigente para os recintos públicos. 
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6. A Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus alunos, quando menores de 15 anos, durante toda a 
frequência nas Piscinas Municipais de Odivelas, por pessoal ao seu serviço, incluindo aquele em que decorre a aula. 

 
7. Os funcionários da Instituição deverão permanecer junto das cubas em número proporcional e adequado ao número 

de alunos em cada aula, cooperando com o professor sempre que este o solicite. 
 
8. Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem nos períodos fora da aula. 
 
9. Os responsáveis devem trazer o cartão da Instituição, que dá acesso à entrada dos utentes no recinto das piscinas. O 

cartão activa a porta de acesso obrigando a que todos os alunos entrem em grupo acompanhados dos responsáveis. O 
acesso só será efectivado se os pagamentos se encontrarem regularizados. 

 
Artigo 6º - Deveres e Obrigações Gerais da Odivelgest, E.M. 

 
1. A Odivelgest, E.M. cumpre o disposto da Directiva 23/93 do Conselho Nacional da Qualidade sobre Piscinas Públicas, 

nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança. 
 
2. A Odivelgest, E.M. disponibiliza a todos os frequentadores das Piscinas folhetos para reclamações/sugestões. 
 
3. A Odivelgest, E.M. garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de um responsável pelo 

equipamento, devidamente identificado e apto a responder a qualquer solicitação dos utentes da Piscina Municipal. 
 
4. A Odivelgest, E.M. compromete-se a efectuar análises regulares da água e ar das piscinas, segundo normas da 

Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa, divulgando e afixando os resultados 
em local visível neste complexo. 

 
5. A Odivelgest, E.M. tomará todas as providências para o cumprimento das normas sanitárias de funcionamento das 

Piscinas, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em utentes que não 
cumpram as normas estabelecidas por este regulamento. 

 
Artigo 7º - Acidentes Pessoais 

 
1. A Odivelgest, E.M. celebrará um seguro de acidentes pessoais, para os utentes, cujas coberturas mínimas serão: 
 
a) Morte ou invalidez permanente: 5.000,00 (cinco mil euros). 
b) Despesas médicas: 750,00 (setecentos e cinquenta euros). 
 
2. Em caso de acidente, o sinistrado poderá escolher o local de prestação de assistência. Caso não o faça, tal significará 

a aceitação do local indicado pela Odivelgest, E.M.. 
 
3. A deslocação ao exterior da Piscina para assistência médica será acompanhada por representante da Odivelgest, 

E.M., sem prejuízo da informação a prestar aos familiares do sinistrado, excepto se for possível garantir o 
acompanhamento familiar. 

 
4. A Odivelgest, E.M. declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes da Piscina, 

que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, assumindo-se a Odivelgest, E.M. como mero 
intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses serviços. 

 
5. A Odivelgest, E.M. colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, informação escrita 

quanto à metodologia a adoptar relativamente a procedimentos administrativos e reembolso de despesas, que será 
feito pela Seguradora para o efeito contratada pela Odivelgest, E.M.. 
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Artigo 8º - Interrupções das Actividades 
 

1. As actividades de Natação são interrompidas: nos Feriados Nacionais, no Feriado Municipal, nos dias 24 e 31 de 
Dezembro, Terça-Feira de Carnaval e Sábado de Aleluia. 

 
2. As Instituições podem solicitar, através de carta dirigida ao Presidente do Conselho de Administração da Odivelgest. 

E.M., com a antecedência mínima de 15 dias, a suspensão da frequência das aulas, nos períodos de interrupções 
lectivas (férias escolares) de Natal e Páscoa. 

 
3. As actividades podem ser suspensas por motivos de obras de beneficiação nos equipamentos, comprometendo-se a 

Odivelgest, E.M. a comunicar a suspensão com um mínimo de 5 dias úteis de antecedência por afixação de aviso nos 
locais próprios, havendo lugar à realização de aula(s) em substituição da(s) aula(s) não leccionada(s). 

 
4. Os horários podem ser suspensos ou alterados por motivo de cedência de espaço para a realização de provas 

desportivas ou outros eventos havendo, também neste caso, lugar à realização de aula(s) em substituição da(s) aula(s) 
não leccionada(s). 

 
5. Em caso de ocorrências imprevistas, não especificadas nos números anteriores, que levem à interrupção das aulas e 

cujas causas não sejam imputáveis à Odivelgest, E.M., não haverá lugar à substituição das mesmas. 
 

Artigo 9º - Desistências de alunos 
 

1. As desistências de alunos, deverão ser comunicadas, através de preenchimento de impresso próprio, fornecido pela 
Odivelgest, E.M., impreterivelmente até ao primeiro dia útil do mês a que respeitam. Caso assim não aconteça, será 
cobrado o valor da mensalidade desse mês. 

 
2. De acordo com o número anterior, poderá a Instituição ao mesmo tempo que comunica a desistência do aluno, propor, 

em substituição, uma nova inscrição para ocupação da vaga deixada em aberto. 
 
3. Após um mês de não pagamento da respectiva mensalidade, há lugar à perda do direito ao espaço reservado para a 

Instituição, estando sujeita a novo processo de inscrição e de selecção de horário, caso pretenda retomar a actividade. 
 

Artigo 10º - Tarifas 
 

1. A frequência das aulas exige o pagamento antecipado da mensalidade, de acordo com as tabelas em vigor. 
 
2. A tabela de preços encontra-se organizada de acordo com o número de alunos inscritos nas aulas de natação. Será 

imitida uma factura mensal onde se encontrará discriminado o número de inscrições. 
 
3. No acto de inscrição será imediatamente cobrado o valor da inscrição/renovação, bem como a mensalidade relativa ao 

primeiro mês da actividade. As mensalidades que se seguem serão cobradas, mediante a emissão da respectiva 
factura no início de cada mês e terão que ser liquidadas, obrigatoriamente, até ao dia 15 do mesmo. 

 
Artigo 11º - Ausências por motivo de doença 

 
5. A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do aluno, justifica apenas a sua 

ausência, devendo o aluno entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo médico em como se 
encontra completamente restabelecido e sem o qual não poderá retomar a prática desportiva mesmo que tenha a 
mensalidade regularizada. 

 
6. Nos casos em que a ausência do aluno, mesmo que justificada, seja igual ou inferior a um mês, não há lugar a 

qualquer crédito das aulas não frequentadas. 
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7. Nos casos em que o aluno, por motivos de doença devidamente comprovada, não compareça às aulas por um período 
de tempo consecutivo superior a um mês e igual ou inferior a três meses, poderá apresentar uma exposição escrita, 
solicitando a sua análise, ao Presidente do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M.. 

 
Artigo 12º - Enquadramento Técnico 

 
1. A Odivelgest, E.M. compromete-se a fazer o enquadramento técnico-pedagógico adequado nas suas aulas de 

natação, concorrentes para o desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas 
terapêuticas e sociais. 

 
2. Em caso de atraso superior a 15 minutos, a Odivelgest, E.M. reserva-se o direito de impedir o acesso às instalações.” 
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“PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO PARA ALUGUER DE PISTAS 
 

Piscina Municipal de Odivelas – Ano Lectivo 2002/2003 
 

I – Regulamentação Geral 
 
 

Artigo 1º - Âmbito 
 

1. O presente regulamento aplica-se à frequência da Piscina Municipal de Odivelas, para o ano lectivo 2002/2003. 
 
2. Ao aluguer de pistas corresponde a prática da natação não orientada, técnica ou pedagogicamente, pelos técnicos e 

monitores da Odivelgest, E.M., sendo essencial a sua orientação por alguém responsável. 
 
3. A Odivelgest, E.M. tem como finalidade, garantir a todas as Instituições do Concelho de Odivelas e, em particular, 

àquelas que não dispõem de instalações próprias, condições para o desenvolvimento de actividades no meio aquático. 
 

Artigo 2º - Inscrições 
 

1. As inscrições podem ter lugar a todo o momento, sem prejuízo do estipulado no artigo seguinte e os candidatos 
aceitam a aplicação da Tabela de Preços em vigor. 

 
2. Sempre que o período de aluguer de pistas for superior a um mês será celebrado um Protocolo que especifique o 

conjunto de normas e procedimentos específicas para cada caso. 
 

Artigo 3º - Ocupação de Espaços 
 

1. A distribuição dos “Espaços de Ocupação” para aluguer de pistas é apresentada no respectivo mapa do Plano de 
Actividades a elaborar em cada época. 

 
2. Nos casos de sobreposição de pedidos, serão considerados os seguintes pressupostos de selecção: 
 
a) As solicitações efectuadas pela Câmara Municipal de Odivelas, são prioritárias; 
b) A capacidade dos balneários; 
c) Taxa de ocupação máxima e mínima de utentes por espaço/pista/hora; 
d) A ocupação rege-se segundo ciclos de actividades com duração de 45 minutos; 

 
Artigo 4º - Deveres e Obrigações das Instituições 

 
1. O aluguer de pistas obriga: 
 
a) A assinatura de uma declaração de conhecimento e aceitação do regulamento específico para esta actividade; 
b) A manutenção de um número mínimo de cinco utilizadores por pista. 
 
2. As Instituições deverão ser portadoras do seu material didáctico. 
 
3. É da total responsabilidade das Instituições o cumprimento das normas higieno-sanitárias de utilização das piscinas. 
 
4. É obrigatório o uso de touca , de borracha ou silicone, na zona das Piscinas. 
 
5. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários e recinto das Piscinas. 
 
6. É vedado o acesso à zona envolvente dos tanques e  balneários a todas as pessoas cujo destino imediato não seja a 

normal utilização do equipamento. 
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7. Não é permitido o acesso a pessoas doentes e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, 
respeitando-se a lei vigente para os recintos públicos. 

 
8. Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem dentro das instalações das Piscinas Municipais de 

Odivelas. 
 
9. Os responsáveis devem trazer o cartão da Instituição, que dá acesso à entrada dos utentes no recinto das piscinas. 

 
Artigo 6º - Deveres e Obrigações Gerais da Odivelgest, E.M. 

 
A Odivelgest, E.M.: 
 
1. Fica obrigada a cumprir o disposto na Directiva n.º 23/93 do Conselho Nacional da Qualidade sobre Piscinas Públicas, 

nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança. 
 
2. Disponibiliza a todos os frequentadores das Piscinas folhetos para reclamações/sugestões. 
 
3. Garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de um responsável pelo equipamento, devidamente 

identificado e apto a responder a qualquer solicitação dos utentes da Piscina Municipal. 
 
4. Responsabiliza-se única e exclusivamente pelos bens e equipamentos depositados na rouparia. 
 
5. Compromete-se a efectuar análises regulares da água e ar das piscinas, segundo normas da Organização Mundial de 

Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa, divulgando e afixando os resultados em local visível neste 
complexo. 

 
6. Compromete-se a tomar todas as providências para o cumprimento das normas sanitárias de funcionamento das 

Piscinas, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em utentes que não 
cumpram as normas estabelecidas por este regulamento.” 
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“PLANO DE ACTIVIDADES 
 

Preâmbulo 
 
Proporcionar ao homem todas as possibilidades quer do desenvolvimento da sua personalidade quer do alicerce 
perceptivo-motor, que eventualmente não tenha sido abordado ou suficientemente desenvolvido na formação de base, 
através da utilização de actividades físicas e desportivas, assim como a importância de organizar a Vida Social e Cultural 
durante o tempo livre constituem as principais finalidades na estrutura e organização da actual Escola de Natação da 
Piscina Municipal de Odivelas.  
 
A prática desportiva é importante para o nosso bem estar físico e psíquico. Quase todos os livros apontam a natação como 
um desporto completo, com poucas contra-indicações e que pode ser praticado desde a mais tenra idade. 
 
Humanizar a sociedade e tudo aquilo que, em matéria de desporto, lhe está associado pressupõe a necessidade primordial 
de perceber as motivações e as necessidades das populações, isto é, em termos operacionais, conhecer a procura e a 
prática desportiva. Tais argumentos constituem um desafio importante para quem tem a responsabilidade de organizar e 
planear a oferta desportiva, neste caso na vertente de Natação. 
 
A procura da prática da actividade física tem vindo a ganhar cada vez mais uma expressão na sociedade contemporânea, 
assumindo na actualidade um papel determinante como elemento balanceador dos défices a que a vida social moderna 
induz, pelo próprio biorritmo que solicita. 
 
Na elaboração de um Plano de Actividades, deve sempre coexistir uma selecção coerente de actividades, as quais se 
encontram directamente dependentes dos meios que as viabilizam, com base na coordenação dos recursos existentes 
para o efeito. 
 
A selecção propriamente dita das actividades a implementar, deve estar de acordo com as motivações e necessidades 
individuais e colectivas dos alunos, e deve constituir um elemento estimulante à integração, promovendo hábitos, atitudes e 
conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e práticas sociais, no seio das quais se desenvolve e 
dinamiza a cultura física, a ética, a responsabilidade e o espírito desportivo. 
 
As piscinas estão dirigidas para a organização do tempo livre do cidadão, pelo que os seus horários de funcionamento 
devem estar em consonância com as expectativas e necessidades dos seus utentes, sendo que a sua organização deverá 
ser acima de tudo activa e extensiva, capaz de reagir rápida e equilibradamente à variação da procura dos utentes. 
 
A diversidade de modalidades proporcionada aos utentes da Escola de Natação da Piscina Municipal constitui um processo 
facilitador ao acesso a uma prática regular de actividade física destinada à saúde, ao lazer e ao bem-estar dos cidadãos, 
direito indissociável da equidade social e da melhoria da qualidade de vida. 
 
Desta forma, a Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas, procura abranger todas as idades tendo em conta os 
seus tempos livres e disponibilidades. 
 
Assim, são propostas actividades que vão ao encontro das necessidades da população mais idosa, orientadas por 
profissionais especializados, no sentido de aligeirar o envelhecimento e combater o sedentarismo. 
 
Outra das vertentes da nossa actividade consiste na atenção cuidada para com populações especiais, tantas vezes 
esquecidas ou ignoradas, nomeadamente disponibilizando actividades como a reabilitação, permitindo a 
recuperação/regeneração de lesões; as aulas de correcção postural, dirigidas para aqueles que padeçam de incorrecções 
posturais e que por indicação médica necessitem de uma intervenção terapêutica adequada. 
 
Procuramos, ainda, atender a população gestante, com aulas de natação pré-parto, que em determinada altura da sua 
gravidez sente necessidade de realizar actividade física específica. 
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Depois de ter sido realizada uma avaliação das actividades dinamizadas ano lectivo de 2001/2002, considerámos 
importante a apresentação de uma nova proposta para a época 2002/2003 com vista à promoção, melhoria e 
rentabilização das actividades futuras a desenvolver, de acordo com as necessidades expressas pelos utentes. 
 
A Piscina Municipal de Odivelas é composta por quatro cubas, que são: a piscina desportiva, o tanque de aprendizagem e 
o tanque recreativo e chapinheiro, funcionando na época de Inverno, a Piscina Desportiva e o Tanque de aprendizagem. 
 
Os serviços prestados pela Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas, enquadram-se num regulamento geral, e 
no ano lectivo de 2002/2003, serão os a seguir propostos. 
 
 
Estrutura dos serviços a prestar 
 
1. Aulas anuais de inscrição individual; 
2. Utilização livre (natação) de Inverno; 
3. Aulas anuais de inscrição em grupo; 
4. Cursos de Verão; 
5. Utilização Livre de Verão; 
6. Aluguer de Piscinas; 
7. Actividades extracurriculares 
 
 
1. Aulas anuais de inscrição individual 
 
As aulas de inscrição individual vão encontrar-se organizadas segundo a seguinte estrutura pedagógica: 
 
1.1. Natação pura em diferentes níveis de aprendizagem 
1.1.1 Adaptação ao meio aquático (crianças); 
1.1.2 Níveis + 7 anos de idade; 
1.1.3 Níveis + 15 anos de idade; 
1.1.4 Natação Sénior; 
1.1.5 Manutenção; 
1.1.6 Lazer; 
1.1.7 Aulas de aperfeiçoamento (vertente competição). 
 
1.2. Hidroginástica 
1.2.1 Níveis de Hidroginástica 
 
1.3. Hidroterapia 
1.3.1 Correcção Postural; 
1.3.2 Reabilitação 
 
1.4. Actividades Aquáticas Adaptadas 
1.4.1 Bebés; 
1.4.2 Natação Adaptada; 
1.4.3 Pré-parto 
 
 
Calendário das Actividades 
O ano lectivo terá início no dia 16 de Setembro de 2002 e terminará no dia 31 de Julho de 2003. 
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Horário das Actividades 
De acordo com esta estruturação, as aulas de natação na  Piscina  Municipal de Odivelas, decorrem de: 
 

De Segunda a Sexta-Feira Entre as 7h45m e as 22h30m 
Sábado Entre as 8h30m e as 19h30m 
Domingo Entre as 8h30m e as 13h15m 

 
 
1.1. Natação Pura 
 
1.1.1 Adaptação ao meio aquático (AMA) 
 
O enriquecimento e desenvolvimento do comportamento motor deve ter lugar na infância e na puberdade, pois é nestes 
períodos que se formam as conexões nervosas dos diversos hábitos motores. 
 
Uma gama variada de experiências motoras e corporais em toda a infância e puberdade são bases fundamentais para o 
sucesso na posterior aprendizagem de habilidades desportivas complexas. 
 
O trabalho a realizar com as idades baixas passa pela aprendizagem das componentes básicas da natação – respiração, 
equilíbrio, imersão e propulsão, tendo em conta a especificidade das idades destas crianças e as suas motivações, 
desenvolvendo-se um trabalho com exigências técnicas aliadas ao aspecto lúdico. 
 
A Adaptação ao Meio Aquático encontrar-se-á descriminada da seguinte forma: 
 

AMA I Alunos a partir dos 4 até aos 7 anos, sem quaisquer aprendizagens específicas ou 
provenientes das aulas de natação adaptada – Bebés. 

AMA II Alunos com 5-6 anos ou eventualmente alunos mais novos que tenham o domínio da 
respiração, equilíbrio, imersão e uma propulsão rudimentar. 

AMA III Alunos entre os 7 e os 14 anos, sem quaisquer aprendizagens e que necessitem de um 
processo de adaptação ao meio aquático. 

 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábado 2ª, 4ª e 6ª Feira 

10:30, 11:15, 
12:00, 12:45, 
15:45, 16:30, 

18:00 

10:00, 10:45, 
11:45, 12:30 

17:15, 18:45 17:15, 18:00, 
18:45, 19:30 

17:15, 18:45 18:00, 19:30 

 
 
1.1.2. Níveis + 7 anos 
 
Estas aulas, para este grupo etário tem como objectivo principal o desenvolvimento de um trabalho de componente técnica 
das aprendizagens da natação, de modo que o aluno adquira um controlo motor que lhe permita executar correctamente as 
acções técnicas da natação (crol, costas, bruços, mariposa, saltos e viragens). O aluno deve tem a noção de saber nadar 
devendo ter a percepção de o saber fazer bem, para isso o professor tem um papel importante de modo a aumentar a 
variabilidade de situações e feed backs e maximizando a motivação. 
 
 
 
 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

4  Ano III - N.º 15
 

Os níveis + 7 anos encontrar-se-ão estruturados do seguinte modo: 
 

N1 Alunos adaptados ao meio aquático e com o domínio do batimento de pernas, rotação de braços em 
posição dorsal e ventral e respiração (não necessita de coordenar os três elementos) 

N2 Alunos que dominam as técnicas de crol e costas. 
N3 Alunos que dominam as técnicas de crol, costas e bruços. 

 
LOCAL: 
As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábado 2ª, 4ª e 6ª Feira 

10:30, 11:15, 
12:00, 12:45 
15:45, 16:30, 

18:00 

10:00, 10:45, 
11:45, 12:30 

17:15, 18:45 17:15, 18:00, 
18:45, 19:30 

17:15, 18:45 18:00,19:30 

 
 
1.1.3 Níveis + 15 anos 
 
As aulas para adultos exigem um trabalho diferente onde o objectivo é o ensino das quatro técnicas de nado, onde é 
preferencialmente corrigido os alinhamentos corporais de modo a optimizar os movimentos, a coordenação e a 
sincronização, explicando com uma linguagem mais técnica aquilo que o aluno está a efectuar. Consideramos importante a 
inclusão nas nossas aulas de actividades lúdicas como o pólo aquático e as estafetas de modo a aumentar a motivação 
dos nossos alunos. 
 
Os níveis + 15 anos estarão estruturados do seguinte modo: 
 

N0 
Alunos sem quaisquer tipo de aprendizagens ou sem domínio das diferentes componentes da adaptação 
ao meio aquático. 

N1 Alunos que dominam de duas técnicas standard (crol e costas) e bruços. 
N2 Alunos que dominam três técnicas (crol, costas e bruços). 
N3 Alunos que dominam das quatro técnicas (crol, costas e bruços). 

 
LOCAL 
As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 
 
HORÁRIOS: 
 

1 x Semana 2x Semana 3x Semana - 45 m 3x Semana – 30 m 
Sábado Domingo 4ª e Sábado 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

9:00, 9:45, 10:30, 
11:15, 12:00, 
12:45, 15:45, 
16:30, 18:00 

8:30, 9:15, 10:00, 
10:45, 11:45, 12:30 

 

17:15, 
18:45 

07:45, 8:30, 
13:00, 13:45, 
17:15, 18:00, 
18:45, 19:30, 
20:15, 21:00, 

21:45 

07:45, 13:45, 
18:00, 19:30, 
20:15, 21:45 

 

8:30, 13:15, 21:00 
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1.1.4 Natação Sénior 
 
A promoção de actividades para a população idosa é de extrema importância, diminuir o sedentarismo e a prevenção de 
doenças cardiovasculares e respiratórias é um objectivo a perseguir. Assim, as classes de Natação Sénior destinam-se a 
indivíduos com idades superiores a 62 anos e que têm como objectivo proporcionar a estes alunos uma aprendizagem de 
acordo com o ritmo de cada um, aumentando os níveis de motivação e auto-estima através da prescrição do exercício físico 
num meio tão benéfico como é a água. 
 
LOCAL: 
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

2x Semana 
3ª e 5ª Feira 

10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
 
 
1.1.5 Manutenção 
 
Destinada a utentes que saibam nadar e que não tenham interesse em correcções técnicas, procurando apenas a prática 
da actividade. 
 
A natação de manutenção vem ao encontro das necessidades de toda a população, com baixo nível de contra-indicações e 
que procura ir ao encontro dos indivíduos que não têm grandes pretensões de rigor técnico na prática da natação. Obedece 
aos objectivos da prática do exercício físico ao trabalhar conjuntamente os domínios afectivo, cognitivo e psicomotor 
ajudando desta forma à manutenção do indivíduo saudável. 
 
LOCAL: 
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

2x Semana 3x Semana ( 30min) 
3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
13:15, 14:00 13:15, 13:45 

 
 
1.1.6 Lazer 
 
Concordamos com Meunier (1977), quando defende que, se a pedagogia evolui em função do trabalho, também deverá 
adaptar-se à sua vertente antagónica e complementar, o lazer. Verificámos que não fazia sentido manter algumas aulas de 
manutenção devido ao número reduzido de alunos e aos seus objectivos, assim consideramos importante o 
desenvolvimento de actividades físicas de cariz informal (lazer) que tem vindo a ganhar cada vez mais expressão na 
sociedade contemporânea, de modo a proporcionar aos participantes o desenvolvimento da percepção de serem livres, 
possuírem intrínseca satisfação e ao mesmo tempo enquadrar perspectivas que satisfaçam as suas necessidades e 
motivações individuais não esquecendo a importância do relacionamento entre os praticantes. 
 
Esta actividade é destinada a indivíduos que saibam nadar e que não tenham interesse em ter um professor a corrigi-los, 
ou seja, prática de natação sem orientação técnico-pedagógica, sendo no entanto supervisionada por um nadador 
salvador. 
 
LOCAL: 
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
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HORÁRIOS: 
 

2x Semana 3x Semana ( 45 min) 
3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
20:15, 21:45 20:15, 21:45 

 
 
1.1.7 Aulas de aperfeiçoamento (vertente competição) 
 
Na prática desportiva ganhar é importante, em todas as modalidades e em todos os níveis. No desporto, a unidade final de 
medida é constituída pelo record, pela vitória, pelas medalhas. O sucesso pressupõe a atribuição de um valor positivo ao 
resultado de uma actividade e é sinónimo de êxito, bom resultado, tarefa bem desempenhada. O sucesso é essencial à 
motivação, à manutenção do empenhamento e ao progresso. 
 
Consideramos importante a existência de algumas classes de aperfeiçoamento (vertente pré-competição). Visto que a 
participação de alguns alunos em torneios foi bem sucedida, existirá assim uma triagem nas aulas de Nível 3 + 7 anos de 
modo que estes alunos sejam preparados para esse efeito. 
 
LOCAL: 
As aulas decorrem na piscina desportiva. 
 
 
HORÁRIOS: 
 

3x Semana (45 min) para Nível 3 + 7 anos. 
2ª, 4ª e 6ª Feira 

19:30 
 

3x Semana (45 min) para Nível 3 + 15 anos. 
2ª, 4ª e 6ª Feira 

20:15 
 
 
1.2. Hidroginástica 
 
Podemos designar a hidroginástica como uma actividade de futuro que minimiza o stress e os problemas do dia à dia, é 
considerada também uma actividade de lazer que proporciona descontracção, diversão, formação. Pode ser praticada por 
toda uma população de diferentes escalões etários e também por pessoas que por motivos de saúde, se encontram 
limitados de praticar outro tipo de actividades. 
 
As aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Odivelas encontram-se divididas em dois níveis, de forma a 
homogeneizar todo o trabalho a desenvolver, satisfazendo as exigências e ritmos individuais. Para tal é necessário que, 
antes de o aluno se inscrever, realize um teste junto dos professores desta actividade específica e que prescreva o seu 
nível de execução. 
 
Os níveis da Hidroginástica estarão estruturados do seguinte modo: 
 

N1 Alunos sem qualquer prática anterior, sem limitações de idade e com algumas deficiências 
em termos de mobilidade. 

N2 Alunos com poucas vivências ao nível do exercício físico, fraco nível de resistência e 
coordenação, mas sem limitações ao nível da mobilidade geral. 

N3 Alunos com experiências anteriores em hidroginástica, com bom nível de coordenação, 
resistência e flexibilidade. 
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LOCAL: 
As aulas decorrem na piscina desportiva. 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

13:30, 14:15 10:00, 12:30 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 
13:00, 13:45, 21:00, 21:45 

07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 
13:00, 13:45, 21:00, 21:45 

 
 
1.3. Hidroterapia 
 
Sabendo da diversidade das técnicas terapêuticas que hoje em dia estão disponíveis no mercado, a Escola de Natação da 
Piscina Municipal de Odivelas decidiu continuar a investir nas áreas da hidroterapia, valorizando os benefícios da água no 
tratamento e prevenção de determinadas lesões relacionadas sobretudo com o aparelho locomotor, cardiovascular e 
cardio-respiratório. 
 
Para a frequência destas aulas, o utente deverá preencher o impresso existente na piscina, declarando a sua intenção, 
deverá ainda fazer-se acompanhar de uma declaração médica onde seja prescrito o tipo de actividade, especificando a 
natureza da lesão, áreas a desenvolver, bem como as eventuais contra-indicações. Com a maior brevidade ser-lhe-á 
marcada uma entrevista onde se veiculam todas as informações importantes, assim como o encaminhamento para a aula 
que melhor se adequa às suas necessidades. 
 
1.3.1. Correcção Postural 
 
Cientes de que as lesões musculo-esqueléticas crónicas quando não sendo objecto de um programa terapêutico, podem 
agravar as limitações delas decorrentes, pretende-se através da correcção postural oferecer uma actividade que vá ao 
encontro das características específicas de quem a frequenta, no sentido de evitar esse agravamento. 
 
Estas aulas destinam-se a indivíduos adultos que apresentam patologias de foro articular e ou muscular, que determinam 
um empenhamento dos movimentos grave ou muito grave e que impossibilita a prática da natação regular. Esta actividade 
pressupõe um melhoramento das amplitudes articulares, da tonicidade muscular e da coordenação geral, através de 
exercícios específicos que favorecidos pelas propriedades do meio, possibilitam uma melhoria geral do bem estar. 
 
LOCAL: 
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
15:00 13:00, 21:45 13:45, 20:15 

 
1.3.2. Reabilitação 
 
O meio aquático constitui, por excelência um meio agradável para a concretização de um programa de reabilitação e pelas 
suas propriedades físicas, potência os resultados destes programas. 
 
A reabilitação será uma actividade de carácter temporário e pressupõe a posterior integração do aluno noutra das 
actividades da Escola de Natação da Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas. Destina-se a indivíduos que se 
encontram em fase de recuperação, decorrente de intervenções cirúrgicas de qualquer natureza ou de traumatismos em 
que se evidencia uma melhoria efectiva das capacidades. 
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LOCAL: 
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
15:00 13:45 13:00 

 
 
1.4. Actividades Aquáticas Adaptadas 
 
1.4.1 Bebés 
 
Proporcionar ao bebé uma experiência que o exercite é uma competência especifica, isto é, conhecer o meio aquático 
conhecendo-se a si próprio. As nossas aulas são antes de mais um processo educativo, onde o que se pretende é  
estimular as crianças a explorar o meio aquático em segurança, colocando em ênfase a aprendizagem humana da água e 
não a aprendizagem das técnicas de natação. 
 
Tudo isto se traduz na aquisição de uma autonomia por parte da criança, de modo que se consiga deslocar no meio 
aquático com à vontade suficiente para não se afogar. 
 
Nestas sessões, os bebés serão divididos em três grupos, de acordo com a sua idade: 
 

B1 Crianças entre os 6 e os 17 meses 
B2 Crianças entre os 18 e os 29 meses 
B3 Crianças com mais de 30 meses até aos 48 meses 

 
Nos grupos B1 e B2 as crianças são acompanhadas por um dos pais, cuja a presença é extremamente importante, pois 
será ele que lhe vai transmitir a confiança necessária para que aprenda sem dificuldade.  
 
No grupo B3 o trabalho desenvolvido é diferente, uma vez que a criança já ultrapassou os primeiros estádios do processo 
de adaptação, frequentando a aula sem a companhia dos pais. Nesta fase procuramos que a criança ganhe confiança em 
si própria, caminhando para a sua autonomia. 
 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem 
 
HORÁRIO: 
 

1x Semana 
Sábado Domingo 

08:30, 09:00, 09:30, 10:00 09:00, 09:30 
 
1.4.2. Natação Adaptada 
 
Estas classes abrangem, salvo algumas excepções indivíduos com idades superiores a 5 anos, portadores de qualquer tipo 
de deficiência e cujo potencial de aprendizagem possibilite a introdução de metodologias concretas do ensino da natação 
para esta população. 
 
Existem duas fases progressivas importantes, uma primeira de adaptação ao meio aquático e uma segunda de estrutura 
propulsiva, ou seja adaptação das técnicas standard de acordo com as possibilidades individuais. De acordo com o 
desempenho será equacionada a possibilidade de integração do aluno numa classe regular de natação. 
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Uma vertente que se destaca na metodologia a desenvolver é de uma intervenção individualizada com um suporte de um 
grupo de trabalho, assim existe um acompanhamento individual (pessoa familiar ao utente e com alguma adaptação ao 
meio aquático) que descodifica as propostas do técnico e contribui para um clima de segurança positivo. 
 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

1x Semana 2x Semana 
Sábado 3ª e 5ª Feira 

13:30, 14: 15 20:15 
 
1.4.3. Pré-Parto 
 
Com a criação das classes de pré-parto prevê-se uma estruturação da actividade física  de acordo com as condicionantes 
decorrentes das transformações sentidas no período de gestação. 
 
Pretende-se com estas aulas a diminuição progressiva das capacidades de movimento da gestante, minimização dos 
níveis de fadiga, prescrevendo um tipo de esforço que de forma alguma ponha em risco o desenvolvimento saudável do 
bebé. Estas classes são destinadas a gestantes a partir do quarto mês,  consideramos importante a realização de uma 
actividade motivante, relaxante que facilite à mulher um bem estar físico e psicológico essencial para o momento do parto. 
 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem 
 
HORÁRIOS: 
 

3x Semana ( 30 min) 
2ª, 4ª e 6ª Feira 

21:00 
 
 
2. Utilização livre (natação) de Inverno 
 
É preocupação fundamental da Odivelgest, E.M. adequar os serviços prestados na Piscina  Municipal de Odivelas às 
necessidades da população do concelho. Depois de analisada a frequência dos utentes nos horários estabelecidos 
anteriormente, verificámos que não se justifica a existência dos horários das 15:45 às 17:15, libertando o espaço de água 
para outras actividades, como por exemplo, o aluguer de pistas. 
 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem na piscina desportiva. 
 
HORÁRIOS: 
 

Semana Sábado Domingo 
7:45-9:15; 13:00-14:30; 20:15-22:30 8:30-19:30 8:30-13:15 

 
 
3. Aulas anuais de inscrição em grupo 
 
Prevê-se que a Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas seja regularmente frequentada por instituições de 
natureza diversa, incluindo sindicatos, associações e colégios. É de realçar o Programa de Adaptação ao Meio Aquático da 
CMO que proporciona aos alunos do 1º Ciclo, uma prática da actividade física em meio aquático, enquadrada pela escola 
de natação, prevista para o período escolar. 
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LOCAL: 
Estas aulas decorrem na piscina desportiva e tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
 

Dias Horas 
Segunda a Sexta 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:45, 15:30, 16:15 

 
 
4. Cursos de Verão 
 
Os cursos de Verão decorrerão no mês de Julho, constituindo-se numa forma de frequência de aulas durante a época de 
férias. Estes cursos permitem a possibilidade de os alunos inscritos durante a época de Inverno possam, se interessados, 
continuar a sua actividade, possibilitando também a alguns utentes que não têm disponibilidade para frequentar a piscina, 
serem integrados nestas aulas. 
 
A variedade de actividades depende dos níveis de procura dos utentes, sendo exequível existir todas as actividades, 
embora em número e com horários diminutos. 
 
 
LOCAL: 
Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 
 
HORÁRIOS: 
Será realizado um inquérito aos utentes para serem verificadas as necessidades e os interesses efectivos da população. 
 
5. Utilização livre de Verão 
 
Corresponde a uma utilização com carácter lúdico e de lazer que decorrerá no mês de Agosto, sem enquadramento 
pedagógico, mas com a vigilância de nadadores-salvadores e outros funcionários.  
 
Consideramos importante que exista segurança policial com o objectivo de potenciar uma utilização cívica dos 
equipamentos, em condições de tranquilidade, evitando danos nas instalações. 
 
Será também relevante, a dinamização e a promoção de actividades recreativas, nomeadamente, torneios de pólo 
aquático, hidroginástica, teatro, capoeira, entre outros. 
 
 
LOCAL: 
Piscina desportiva 
 
HORÁRIOS: 
 

Dias Horas 
Terça a Sexta Feira 10:00 às 18:00 
Sábado e Domingo 10:00 às 19:00 

 
 
6. Aluguer de pistas 
 
Prevê-se que algumas entidades continuem a utilizar esta modalidade, nomeadamente o Clube Barcelona 92, a Escola 
Secundária de Odivelas e o Instituto Superior de Ciências Educativas. 
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LOCAL: 
Piscina desportiva 
 
HORÁRIOS: 
 

2x Semana 3x Semana 
3ª e 5ºFeira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

07:45 até às 13:00; 14:45 até às 17:00 09:15 até às 12:15; 12:15 até às 17:00 
 
 
7. Actividades extracurriculares 
 
A Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas, encontra-se sempre receptiva a outras actividades 
extracurriculares, como forma de complemento do trabalho desenvolvido. Prevê-se a continuidade do trabalho planeado na 
área da Saúde Mental, respectivamente com a Unidade Comunitária de Cuidados de Psiquiatria de Odivelas e a 
Associação Comunitária de Saúde Mental. 
 
 
Odivelas, 05 de Junho de 2002” 
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“PREÂMBULO 
 

A Proposta de Tabela de Preços da Piscina Municipal de Odivelas para a época lectiva 2002/2003, aprovada por 
unanimidade em reunião ordinária de Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. de 31 de Maio de 2002, em anexo, 
contempla um aumento de tarifas que se situa entre os 5% - 5,5%. 
 
Atendendo à inflação verificada e ao consequente aumento na estrutura de custos, ao aumento da massa salarial 
envolvente e considerando toda a conjectura económica actual, torna-se fundamental a reposição do equilíbrio entre todos 
estes vectores, sem relegar a missão humana e social subjacente à finalidade e aos objectivos da empresa. 
 
Pelos factos apresentados, a Tabela de Preços proposta parece-nos justa e adequada aos propósitos do incentivo e 
desenvolvimento da prática desportiva para todos os Munícipes, nomeadamente na vertente da natação. 
(...) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS 2002/2003 
 

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO 
 

Inscrição 23,00 €   

Renovação 13,00 €   

 
O terceiro membro e seguintes beneficiam de isenção. 
 
 

NATAÇÃO PURA 
 

 Pagamento mensal Pagamento trimestral 

 1x 2x 3x 1x 2x 3x 
 Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 

 
Crianças (dos 4 aos 14 anos) 21,00 € 28,00 € 35,00 €

 
60,00 € 

 
78,00 € 98,00 €

 
Adultos (a partir dos 15 anos) 24,00 € 31,50 € 40,00 €

 
68,00 € 

 
87,00 € 113,00 €

 
Adultos (a partir dos 62 anos) 17,00 € 22,00 € 28,00 €

 
47,00 € 

 
60,00 € 77,00 €

 
Os valores para Adultos com mais de 62 anos incluem um desconto de 30%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

2  Ano III - N.º 15
 

HIDROGINÁSTICA 
 

  Pagamento mensal Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 
  Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 

 
Adultos (a partir dos 15 anos) 

 
24,00 € 31,50 € 40,00 € 68,00 €

 
87,00 € 113,00 €

 
Adultos (a partir dos 62 anos) 

 
17,00 € 22,00 € 28,00 € 47,00 €

 
60,00 € 77,00 €

 
Os valores para Adultos com mais de 62 anos incluem um desconto de 30%. 
 
 

HIDROTERAPIA 
 

  Pagamento mensal Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 
  Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 

 
Reabilitação 

 
25,00 € 32,00 € 70,00 €

 
90,00 € 

 
Correcção Postural 

 
32,00 € 38,00 €

 
90,00 € 108,00 €

 
Adultos com mais de 62 anos incluem um desconto de 30%. 
 
 

ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS 
 

  Pagamento mensal Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 
  Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 

 
Bebés (dos 6 meses aos 3 anos) 

 
31,50 € 87,00 €

 

 
Natação Adaptada 

 
25,00 € 32,00 € 68,00 €

 
87,00 € 

 
Natação Pré-Parto 

 
25,00 € 32,00 € 68,00 €

 
87,00 € 

 
Adultos com mais de 62 anos incluem um desconto de 30%. 
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UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO) 
 

 
Utilização de 30 minutos 2,00 €

  

 
 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - INSTITUIÇÕES 
 

 Pagamento mensal  

 1x 2x 3x    
 Semana Semana Semana    

 

 
Até 15 utentes 15,00 € 22,50 € 28,00 €

  

 
De 16 a 40 utentes 14,00 € 20,50 € 26,00 €

  

 
Mais de 40 utentes 13,50 € 20,00 € 24,50 €

  

 
 

ALUGUER DE PISTAS 
 

 Até Mais de   
 150 horas 150 horas   

 

 
Piscina de 25 metros 28,00 € 21,00 €

  

 
Piscina de 16 metros 20,00 € 15,50 €

  

 
 
Iva incluído” 

 
 

 
 




