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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 
 

1122..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2008 - EXTRAORDINÁRIA 
 

Oitava Alteração Orçamental, Nona Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/10296, de 2008.06.18 e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“9.ª Modificação Orçamental 
8.ª Alteração Orçamental 

 
A 8.ª Modificação Orçamental, reveste carácter 
extraordinário e surge da necessidade de reforço dos 
projectos 269/A/2008 – Transferências no âmbito das 
Actividades de Enriquecimento Curricular em 13.000,00€ 
(treze mil euros), 274/A/2008 – Subsídios à Escola da 
Paiã, no montante de 16.000,00€ (dezasseis mil euros) e 
298/A/2008 – Transferências para o Programa do 
Urbano ao Rural, no valor de 1.000,00€ (mil euros). 
 
Em conclusão, a presente Alteração Orçamental totaliza 
723.821,00 Euros (setecentos e vinte três mil oitocentos e 
vinte e um euro), verificando-se um aumento das 
Despesas Correntes no valor de 1.192,00 Euros (mil cento 
e noventa e dois euros) por contrapartida de uma 
diminuição de igual montante ao nível das Despesas de 
Capital, conforme quadro abaixo: 

 
 
 
 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de 
Despesas 
Correntes 

694.821,00 693.629,00 

Total de 
Despesas Capital 

29.000,00 30.192,00 

Total Geral 723.821,00 723.821,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, EM 

 

 
 

PLANO DE ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS 
PARA A ÉPOCA LECTIVA 2008/2009 

 
Plano de Água (Plano de Actividades) das Piscinas 
Municipais para a época do ano lectivo 2008/2009, de 
acordo com a Proposta da Senhora Presidente, datada de 
17 de Junho de 2008. (documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DA 
PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

TABELA DE PREÇOS ÉPOCA 2008/2009 
 

Alterações ao Regulamento Interno da Piscina Municipal 
de Odivelas, Tabela de Preços para a época 2008/2009, de 
acordo com a Proposta da Senhora Presidente, datada de 
17 de Junho de 2008. (documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODINVEST 
AGÊNCIA DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO 

INVESTIMENTO NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS 
 

Constituição da Associação sem fins lucrativos, 
denominada ODINVEST - Agência de Apoio às 
Empresas e ao Investimento do Concelho de Odivelas, os 
Estatutos da referida associação, (documento a publicar 
após deliberação por parte da Assembleia Municipal), com 
a sua sede na Avenida Marechal Gomes da Costa, 
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freguesia de Famões. Associação que tem por objecto 
promover o empreendedorismo, a criação, fixação e 
desenvolvimento de projectos empresariais no concelho 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação 
interno/2008/15878, de 2008-06-19, e nos termos da 
minuta dos estatutos da associação, que se encontra anexa 
à referida informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO PUBLICO 
 

 
 

LANÇAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

Lançamento de Concurso Público para selecção de 
parceiros privados para constituição de sociedade 
comercial com capitais públicos e privados para 
concepção, construção, instalação, apetrechamento e 
conservação de uma escola do ensino básico e 
equipamento desportivo, de acordo com proposta da Sr.ª 
Presidente de Câmara, datada de 19 de Junho de 2008 e 
anexos, nomeadamente: 
 
Participação do Município de Odivelas em sociedade 
comercial a constituir; 
 
Procedimento concursal para selecção da entidade 
privada, cujo processo é constituído pelas seguintes peças: 
 
-Anúncio;  
 
-Programa de procedimento e respectivos termos de 
referência, que, por sua vez, contêm: 
 

-Planta de localização, memória descritiva e projectos para 
construção, equipamento e manutenção da Escola do 
Casal dos Apréstimos, Freguesia da Ramada, Concelho de 
Odivelas; 
 
-Memória descritiva e projectos para a concepção, 
construção, equipamento e manutenção do Pavilhão 
Municipal, sito na Freguesia de Odivelas, Concelho de 
Odivelas; 
 
-Valor mínimo para a aquisição dos projectos dos 
equipamentos acima mencionados; 
 
-Valor mínimo para aquisição dos direitos de superfície 
sobre os terrenos municipais onde serão construídos os 
equipamentos acima mencionados; 
 
-Projecto de Pacto Social da sociedade a constituir; 
 

-Projecto de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira 
entre o parceiro público e os parceiros privados; 
 
-Projectos de contrato-promessa e cessão de exploração 
do equipamento Pavilhão Municipal. 
 
Nomeação do Júri do Concurso, composto por cinco 
membros: 
 
Presidente 
 
Dr. Hernâni Boaventura. 
 
Vogais efectivos 
 
Dr. Rui Vieira, que substituirá o Presidente nas suas faltas 
e impedimentos;  
 
Eng.º Luís Jorge. 
 
Vogais suplentes 
 
Dr. Paulo César Teixeira; 
 
Arq.º Orlando Silva. 
 
Constituição de direitos de superfície para os terrenos a 
integrar na parceria, identificados nos anexos aos termos 
de referência, nas condições constantes nas peças 
consursais (partes integrantes do Procedimento 
Concursal), pelos valores mínimos atribuídos no Relatório 
de Avaliação efectuado pela Comissão Específica de 
Avaliação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ARRENDAMENTO 
 

 
 

CAFETARIA DO ESPAÇO JOVEM 
 

Arrendamento da cafetaria do Espaço Jovem, por um 
período de arrendamento de 5 anos, preço base da renda 
mensal para licitação de €428,04 (quatrocentos e vinte e 
oito euros e quatro cêntimos), Condições Gerais de 
Negociação para Arrendamento da Cafetaria do Espaço 
Jovem (abaixo publicadas) e nomeação da Comissão, 
constituída pelos seguintes elementos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/9242, de 
2008.06.13:  
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Elementos efectivos:  
 
Presidente – Dr. António Carrilho, Chefe de Divisão do 
Património; 
 
Vogal – Dr.ª Margarida Freitas, Directora do 
Departamento Sóciocultural; 
 
Vogal – Aquitecto Orlando Silva, Chefe da Divisão de 
Estudos e Projectos; 
 
Elementos suplentes que substituirão, respectivamente, os 
Presidente e os Vogais nas suas faltas e impedimentos: 
 
Manuela Seringa, Técnica Superior da Divisão do 
Património; 
 
Dr.ª Corália Rodrigues, Chefe da Divisão de Juventude e 
Cultura; 
 
Arq.º António Monteiro, Técnico Superior da Divisão de 
Estudos e Projectos. 

 
 

“Condições Gerais de Negociação 
para Arrendamento da Cafetaria do Espaço Jovem 

 
O arrendamento da cafetaria do Espaço Jovem rege-se 
pelas seguintes normas: 

 
1ª 

(Objecto) 
 

O objecto das presentes condições gerais de negociação é 
o arrendamento da Cafetaria do Espaço Jovem, abaixo 
identificado: 
 

Ref.ª 
Arrendamento 

Localização Área Composição Preço 
base/mês 

“Espaço 
Jovem” 

Largo da 
Memória, 1, 
Odivelas 

20,49 m2 
a) 

1 Cafetaria 
 

€ 428,04 
 

 a) Planta em anexo 
 
2ª 

(Legislação Aplicável) 
 

Na realização da negociação observar-se-á os princípios 
gerais da actividade administrativa constantes do art.º 2º 
Decreto-Lei nº 280/2007 de 7 de Agosto, bem como o 
disposto no art.º 7º, 8º e 126ºdo mesmo diploma. 

 
3ª 

(Publicitação) 
 

A negociação será precedida de editais publicados, com 
pelo menos 20 dias de antecedência, em jornal de âmbito 
nacional e afixação nos Paços do Concelho e nos lugares 
de estilo. 

 
 

4ª 
(Consulta do Processo) 

 
1. Todos os elementos disponíveis sobre o espaço 
comercial para arrendamento e as Condições Gerais 
estarão patentes para consulta no Departamento de 
Administração Jurídica e Geral (DAJG/Divisão do 
Património (DP), sito na Rua Álvaro de Campos, 34 A – 
34 B, no Bairro Codivel, em Odivelas. 
 
2. Os referidos elementos estarão organizados e poderão 
ser adquiridos pelos interessados, pelo preço de € 10,56 
(dez euros e cinquenta seis cêntimos). 

 
5ª 

(Coordenação dos actos) 
 

Todos os actos da negociação serão coordenados pela 
Comissão nomeada na reunião de Câmara Municipal, em 
…….. 

 
6ª 

(Entrega das Propostas) 
 

1. As propostas e os documentos que as acompanham 
devem ser entregues até às 17.00h do 20.º dia útil seguinte 
ao da publicação do Edital, na Secção de Expediente, da 
Câmara Municipal de Odivelas, sita na rua Vasco Santana, 
nº 21 A – 2620-364 Ramada, das 9.00 às 17.00 horas 
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e 
com aviso de recepção, desde que a recepção ocorra 
dentro do prazo fixado. 
 
2. Os proponentes serão os únicos responsáveis pela 
entrega intempestiva das propostas na morada acima 
mencionada, a qual implicará a sua não admissão à 
licitação pública. 

 
7ª 

(Modo de apresentação das Propostas) 
 

1. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com 
o modelo constante do Anexo I, em invólucro opaco e 
fechado, em cujo rosto se deve escrever, a palavra 
«Proposta», o nome ou denominação do proponente e a 
Ref.ª do arrendamento. 
 
2. As propostas e os documentos que as acompanham, 
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o 
sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente 
legalizada e em relação à qual o proponente declara aceitar 
a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos 
originais. 

 
8ª 

(Elementos da Proposta) 
 

1. Na proposta o licitante manifesta a sua vontade de 
contratar e indica as condições em que se dispõe a fazê-lo. 
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2. Na proposta devem ser indicados os seguintes 
elementos: 
 
a)Identificação do proponente; 
 
b)Ref.ª do arrendamento; 
 
c)Valor da oferta que deve ser indicado em algarismos e 
por extenso, devendo ser igual ou superior ao valor base 
de licitação no valor de € 428,04/mensais; 
 
d)Estudo técnico identificativo da descrição do 
investimento a realizar e respectivo equipamento, 
adequabilidade da proposta e prazo previsto para 
intervenção. 
 
3. Na proposta o concorrente pode juntar elementos e 
especificar aspectos que considere relevantes para 
apreciação da mesma. 
 
4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus 
representantes. 
 
5. Os candidatos que pretendam constituir sociedade 
devem indicar essa pretensão na sua proposta e apresentar 
o currículo profissional das pessoas com quem pretendem 
associar-se sendo que, se lhes for adjudicado o espaço 
comercial municipal a que se candidatam, têm de 
constituir a sociedade no prazo de 180 dias após a 
adjudicação definitiva, consubstanciada na liquidação do 
valor referido no n.º 2 da clausula 12ª. 

 
9ª 

(Documentos que acompanham as Propostas) 
 

1. As propostas devem ser acompanhadas: 
 
a)Currículo profissional indicando as habilitações do 
candidato e a experiência no ramo de actividade que se 
propõe exercer; 
 
b)O número de postos de trabalho a criar, bem como de 
outros elementos que os candidatos considerem relevantes 
para a análise das respectivas propostas; 
 
c)Declaração de acordo com o Anexo II, através da qual o 
proponente declara sob compromisso de honra, que as 
contratações do pessoal para ocupar os postos de trabalho 
que vão ser criados, cumprem todos os requisitos legais, 
designadamente os previstos no D.L. n.º 23/2007, de 4 de 
Julho, bem como o Decreto-Regulamentar nº 84/2007 de 
5 de Novembro. 

 
10ª 

(Critério de Adjudicação) 
 

A adjudicação é feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os 
seguintes factores por ordem decrescente de importância:  
 

a)Estudo técnico (ET), com ponderação de 60%, tendo 
em conta os seguintes subfactores, com valoração mínima 
de 1 e máxima de 5: 
 
a.1) Descrição do investimento a realizar e respectivo 
equipamento; 
 
a.2) Adequabilidade da proposta; 
 
a.3) Prazo previsto para a intervenção. 
 

Pontuação = Soma das Pontuações dos subfactores  x 
60% 

 
b)Valor da renda (VR), com ponderação de 40%, tendo 
por base a seguinte fórmula: 
 

Pontuação =( Y  x Z ) x 40% 
                         X 
Y – Valor oferecido 
X – Valor mais elevado 
Z – pontuação máxima (5) 

 
Em caso de empate, o concorrente que obtiver a maior 
pontuação em a) é aquele que ficará melhor classificado. 

 
11ª 

(Praça) 
 

1. O acto público da abertura das propostas terá lugar no 
segundo dia útil seguinte à data limite para a entrega das 
propostas, no auditório, no edifício dos Paços do 
Concelho, pelas 10.00h e será iniciada com a leitura das 
Condições Gerais do arrendamento e com a identificação 
completa do espaço comercial a arrendar. 
 
2. Serão abertas todas as propostas apresentadas e a 
Comissão procederá à análise dos documentos para 
exclusão ou admissão dos proponentes à negociação. 
 
3. Após leitura dos valores das ofertas do montante 
mensal da renda do arrendamento haverá lugar a licitação 
entre os concorrentes, a partir do valor da proposta mais 
elevada. 
 
4. O valor do lanço mínimo é fixado pela Comissão, em 
montante não inferior a 1% da base de licitação. 
 
5. A licitação termina quando o Presidente da Comissão 
tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e este 
não for coberto. 
 
6. A praça será suspensa pelo prazo de 10 (dez) dias 
seguidos para apreciação do estudo técnico e classificação 
dos interessados, sendo reiniciada no primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo com a leitura das 
classificações e adjudicação provisória pela Comissão ao 
proponente com a classificação mais alta. 
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12ª 
(Adjudicação) 

 
1. Ao proponente que ficar classificado em primeiro lugar 
será adjudicado provisoriamente o espaço comercial em 
questão e deverá pagar no acto da arrematação a 
importância total de duas rendas, que aquando da 
celebração do respectivo contrato de arrendamento 
ficarão a constar como adiantamento e caução do mesmo. 
 
2. O concorrente cuja proposta haja sido preferida, para 
garantia do bom pagamento das rendas, fica obrigado a 
prestar garantia bancária “on first demand”, no prazo de 
vinte dias a contar da data do reinicio da praça, 
correspondente ao valor de seis meses de renda.  

 
13ª 

(Da Garantia Bancária) 
 

1. Encontrando-se prestada a garantia, a Presidente da 
Câmara adjudicará definitivamente o arrendamento da 
Cafetaria do Espaço jovem e notificará o licitante do 
despacho tomado, seguindo tudo o mais as condições 
gerais de arrendamento. 
 
2. O não cumprimento, por parte do adjudicatário, da 
prestação da garantia exigida na clausula 12ª, importará a 
nulidade da adjudicação e a perda das importâncias que 
houverem sido pagas à Câmara Municipal. 

 
14ª 

(Legitimidade dos proponentes) 
 

Os proponentes, têm de provar a sua identidade e a 
qualidade em que intervêm, devendo apresentar, caso 
actuem em representação de outrem, documento 
comprovativo de poderes para a arrematação do 
arrendamento em causa. 

 
15ª 

(Não adjudicação definitiva) 
 

Se não houver adjudicação definitiva, a Presidente da 
Câmara restituirá a importância recebida, sem necessidade 
de requerimento do interessado, salvo se a não 
adjudicação se dever a culpa do adjudicatário, 
nomeadamente pelo exposto do nº 2, da clausula 12.ª. 

 
16ª 

(Preço base de licitação) 
 

O preço base de licitação do espaço comercial municipal 
encontra-se descrito na cláusula 1ª e foi aprovado na 
reunião de Câmara em …... 

 
17ª 

(Praça deserta) 
 

Se a praça ficar deserta por falta de licitação, fica o 
Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJG) 

autorizado a proceder ao arrendamento da Cafetaria do 
Espaço Jovem por negociação directa com eventuais 
interessados no arrendamento, que para o efeito 
apresentem propostas, com base no valor fixado na 
clausula 1ª das presentes Condições Gerais. 

 
18ª 

(Adjudicação definitiva) 
 

1. A adjudicação só será válida, depois de convertida em 
definitiva por despacho da Sra. Presidente. 
 
2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não 
efectuar a arrematação do espaço comercial, se entender 
que o interesse público posto por lei a seu cargo é 
colocado em causa com as propostas apresentadas. 

 
19ª 

(Celebração de contrato) 
 

1. O contrato de arrendamento será celebrado no 
Notariado Privativo da Câmara Municipal de Odivelas, no 
prazo de 60 dias após a data da adjudicação definitiva, 
sendo o arrematante notificado para o efeito, mediante 
carta registada com aviso de recepção.  
 
2. Para efeitos da celebração do contrato de arrendamento 
da Cafetaria do espaço Jovem, deve o arrematante 
apresentar, no prazo de cinco dias a contar da notificação 
da adjudicação, os seguintes documentos: 
 
a)cópia do Bilhete de Identidade; 
 
b)cópia do cartão de contribuinte; 
 
c)cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva 
(quando for o caso); 
 
d)certidão do registo de pessoa colectiva actualizada 
(quando for o caso); 
 
e)documento comprovativo de que se encontra 
regularizada a situação perante a administração fiscal; 
 
f)documento autêntico comprovativo de se encontrar 
regularizada a sua situação relativamente às contribuições 
para a Segurança Social; 
 
g)quaisquer outros que para o efeito lhe sejam 
expressamente requeridos. 
 
3. São da responsabilidade do arrematante as despesas do 
respectivo contrato de arrendamento. 

 
20ª 

(Para instalação) 
 

1. O prazo para instalação será definido pela Comissão no 
auto de arrematação, findo o qual, em caso de 
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incumprimento, se considera caducada a titularidade de 
ocupação da Cafetaria. 
 
2. O local será entregue nas condições físicas em que se 
encontra aquando da publicitação das condições gerais de 
negociação, pelo que todas as obras necessárias serão 
suportadas, na íntegra pelo arrematante, de acordo com a 
proposta apresentada. 
 
3. Os pedidos de ligação de água, luz, gás e/ou telefone, 
bem como os seus consumos serão da responsabilidade e 
suportados pelo arrematante. 
 
4. O Locatário fica vinculado à obrigatoriedade de manter 
o estabelecimento a funcionar diariamente, doze meses 
por ano, de segunda a sábado, cumprindo o horário 
definido no Regulamento Municipal dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais do 
Município de Odivelas. 

 
21ª 

(Início e vigência e prazo) 
 

1. O contrato de arrendamento será celebrado pelo prazo 
de cinco anos. 
 
2. Terminado o prazo referido no número anterior, o 
contrato caducará automaticamente, sem necessidade de 
qualquer comunicação prévia do Locador ao Locatário. 

 
22ª 

(Pagamento da renda) 
 

1. A renda mensal será paga até ao dia 8 de cada mês, por 
transferência bancária para a conta a indicar no acto de 
celebração do respectivo contrato de arrendamento. 
 
2. Com a assinatura do contrato de arrendamento o 
Locatário obriga-se ao pagamento da primeira renda 
correspondente ao mês seguinte ao da celebração do 
contrato. 
 
3. Em caso de mora no pagamento da renda e das suas 
actualizações, referidas na cláusula seguinte, o Locatário 
pagará uma multa igual a 50% do montante em dívida por 
cada mês de atraso. 

 
23ª 

(Actualização da renda) 
 

1. A renda anual será actualizável anualmente de acordo 
com o índice de preços ao consumidor apurado pelo INE 
para o ano imediatamente transacto. 
 
2. Os montantes que resultarem das actualizações anuais 
da renda, nos termos previsto no número 1 da presente 
Cláusula, serão notificados pelo Locador ao Locatário e 
serão devidos no primeiro dia útil seguinte ao termo dos 
doze meses precedentes desde a última actualização. 

 

24ª 
(Encargos da Locatário) 

 
1. Constituirão encargos do Locatário: 
 
a)o pagamento de taxas, impostos, coimas e multas que 
sejam devidos pela exploração do estabelecimento; 
 
b)o pagamento de salários, contribuições e demais 
encargos com os trabalhadores próprios e alheios, afectos 
ao funcionamento do estabelecimento; 
 
c)a limpeza dentro da área afecta ao estabelecimento; 
 
d)a manutenção dos equipamentos afectos ao 
estabelecimento, ainda que propriedade do Locador; 
 
e)a contratação de um seguro de responsabilidade civil, 
por danos decorrentes do exercício da actividade 
comercial; 
 
f)a manutenção das redes de água, luz e gás, necessárias ao 
funcionamento do estabelecimento, bem como as 
benfeitorias de qualquer natureza nelas realizadas; 
 
g)a obtenção das licenças, alvarás e autorizações 
administrativas necessárias ao funcionamento do 
estabelecimento; 
 
h)a aquisição de equipamento necessário ao 
funcionamento do estabelecimento; 
 
i)a decoração de toda a área afecta ao estabelecimento, nos 
termos previstos na cláusula seguinte. 

 
25ª 

(Configuração do estabelecimento) 
 

Quaisquer alterações à decoração original correrão por 
conta do Locatário, carecendo de autorizações do 
Locador, a qual só será concedida mediante a 
apresentação de um “lay out” adequado. 

 
26ª 

(Benfeitorias) 
 

As benfeitorias realizadas no estabelecimento 
concessionado, qualquer que seja a sua natureza, ficam a 
fazer parte integrante do espaço municipal, renunciando o 
Locatário de toda e qualquer indemnização no termo do 
contrato. 

 
27ª 

(Cessação do Contrato) 
 

1. O Locatário pode a todo o tempo denunciar o contrato 
de arrendamento, mediante comunicação escrita enviada 
ao Município, com a antecedência mínima de 90 dias 
sobre a data em que pretende que se operem os seus 
efeitos. 
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2. O Locador poderá denunciar o presente contrato em 
qualquer das seguintes circunstâncias: 
 
a)Se o Locatário se colocar em mora por período de 
tempo superior a 90 dias, no pagamento das rendas 
mensais; 
 
b)Se o Locatário não respeitar, por mais de três dias 
consecutivos ou dez interpolados, os horários de 
funcionamento, salvo motivo atendível que seja 
expressamente aceite pela Locador; 
 
c)Se o Locatário não assegurar, em qualquer momento da 
vigência do contrato, as licenças, alvarás e autorizações 
administrativas necessárias ao funcionamento do 
estabelecimento; 
 
d)Se o Locatário não mantiver vigente, por todo o período 
de duração do contrato, um seguro de responsabilidade 
civil por danos decorrentes do exercício da actividade 
comercial; 
 
e)Se o Locatário realizar obras em violação do disposto na 
Cláusula vigésima quinta; 
 
f)Se o Locatário se colocar em mora relativamente aos 
encargos previstos no nº 4 da Cláusula vigésima e nas 
alíneas a), e b) da Cláusula vigésima quarta; 
 
g)Se o Locatário não assegurar, em tempo útil, a 
manutenção das redes de água, luz e gás necessárias ao 
funcionamento do estabelecimento; 
 
h)Se o Locatário não assegurar a limpeza dentro da área 
afecta ao estabelecimento; 
 
i)Se o Locatário violar, por oito dias consecutivos, o 
disposto no nº 5 da cláusula vigésima; 
 
j)Se o Locatário ceder a sua posição contratual sem prévia 
autorização escrita do Locador; 
 
k)Se o Locatário não respeitar a legislação aplicável em 
matéria sanitária. 
 
3. Verificada qualquer uma das circunstâncias descritas no 
número antecedente, a Locador poderá denunciar o 
contrato com efeitos imediatos, mediante o envio de carta 
registada com aviso de recepção. 
 
4. O Município pode ainda denunciar o contrato de 
arrendamento antes do termo do prazo quando o espaço 
comercial for necessário para qualquer fim de utilidade 
pública, notificando o locatário através de carta registada, 
para desocupar o locado no prazo de 120 dias a contar da 
notificação da denúncia. 

 
 
 
 

28ª 
(Desocupação do Local Arrendado) 

 
Se por força do estipulado no nº 3 e 4 da clausula 27ª o 
Locatário não proceder à desocupação do local arrendado 
no termo do prazo concedido para o efeito, ao Município 
fica reservado o direito de proceder ao despejo imediato. 

 
29ª 

(Manutenção do local arrendado) 
 

O Locatário obriga-se a manter o espaço comercial 
arrendado em bom estado de conservação.  

 
30ª 

(Cessão da posição contratual) 
 

O Locatário não poderá ceder a posição contratual ou 
qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do 
contrato, salvo autorização expressa do Município. 

 
31ª 

(Notificações e comunicações) 
 

Todas as comunicações e notificações contratuais deverão 
ser feitas por escrito, via postal ou telecópia (fax), de e 
para os endereços e números abaixo indicados, a menos 
que outros venham a ser indicados por qualquer daqueles 
meios, considerando-se efectuados no caso de fax no 
primeiro dia útil seguinte ao da expedição e no caso de via 
postal no terceiro dia, ou dia útil subsequente, ao da sua 
expedição. 
Locador – Município de Odivelas, Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, com o fax 
nº. 219344393. 
Locatário -  

 
Odivelas, __ de Junho de 2008 

 
O Director do Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 
 

Hernâni Boaventura” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CASAL DOS PASTORES 
 

 
 

ESTUDO URBANÍSTICO 
 

Estudo Urbanístico do Casal dos Pastores, no seguimento 
da aprovação da minuta de Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Odivelas e Isidoro Manuel Brás, 
Auzenda Rosa Simões, Celestino Duarte Brás e Aida 
Rodrigues Nicolau, na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, de 9 de Abril de 2008 (Boletim Municipal das 
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Deliberações e Decisões n.º 7/2008, de 22 de Abril de 
2008, pág. 9), com alterações na presente 12.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada a 23 de Junho 
de 2008, que visa a permuta de um terreno designado por 
Casal dos Pastores, situado na Freguesia de Odivelas, 
abrangido pelo presente Estudo Urbanístico, com base na 
informação n.º Interno/2008/5518, de 2008.04.01, onde 
são referidos os contornos do realojamento das famílias 
que ali residem (enquadrado no âmbito do 
PROHABITA), as demolições das edificações existentes e 
as características urbanísticas a serem contempladas no 
novo lote (Lote A) destinado a construção de habitação de 
custos controlados, de acordo com o proposto na 
informação n.º 13/DPUPE/DG/08, de 2008.06.06 e 
anexos.  
 
Foi definida uma área de intervenção para este Estudo de 
cerca de 7.000m2, que abrange as parcelas de terreno que 
ocupam cerca de 5.400m2, sendo a restante área afecta ao 
domínio público proveniente do Alvará de Loteamento 
n.º 1/2001, que foi incluída por ser o acesso automóvel e 
pedonal privilegiado ao espaço destinado aos lotes 
propostos. É aplicado o índice de construção (0,7) e de 
densidade habitacional (55 fogos/ha), previstos no 
Regulamento do PDM (Plano Director Municipal) em 
vigor, à área de parcelas de terreno (5400m2), permitindo 
uma área máxima de construção de 3.780m2 e de uma 
densidade de 30 fogos.  
 
Constituição de dois novos fogos (Lote A e Lote B), 
integrados na envolvente, fazendo a ligação das malhas 
urbanas existentes, com especial ênfase no espaço público, 
aos quais está associado um faseamento que contempla 
toda a área de intervenção, com excepção da parcela de 
terreno com edificação a manter, caracterizado por: 
 
Fase I – Área aproximada de 2.650m2, prevendo a 
implantação do Lote A na parcela de terreno – âmbito de 
Protocolo e execução dos espaços exteriores adjacentes, 
nomeadamente a beneficiação do talude junto à Av. 
Miguel Torga e o reajuste da bolsa de estacionamento de 
forma a permitir a entrada automóvel para o interior do 
lote; 
 
Fase II – Área aproximada de 3.650m2, prevendo a 
implantação do Lote B nas parcelas de terreno do 
domínio privado e a execução dos espaços exteriores 
adjacentes, nomeadamente a praça pública a sul do lote e 
o enquadramento paisagístico do acesso sul e nascente. 
 
Lote A 
 
Área do Lote – 505m2 
Área de Implantação – 400m2 
Área de Construção – 2.000m2 
Área de Construção destinada a Habitação de custo 
controlados – 2.000m2 
N.º de Pisos – 5 
N.º de Fogos – 20 
 

Lote B 
 
Área do Lote – 388m2 
Área de Implantação – 360m2 
Área de Construção – 1.560m2 
Área de Construção destinada a Habitação – 1.000m2 
Área de Construção destinada a Actividades Económicas 
– 560m2 
N.º de Pisos – 5 
N.º de Fogos – 10 
 
Parâmetros urbanísticos resultantes da constituição dos 
novos lotes reflectem-se nos seguintes totais: 
 
Área dos Lotes propostos – 893m2 
Área de Implantação dos Lotes propostos – 760m2 
Área de Construção dos Lotes propostos – 3.560m2 
Área de Construção destinada a Habitação – 3.000m2 
Área de Construção destinada a Actividades Económicas 
– 560m2 
N.º de Fogos – 30 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO A MINUTA DE PROTOCOLO 
 

Alteração à redacção da Cláusula Segunda, n.º 1, alínea a), 
da minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Odivelas e os proprietários do terreno sito 
nas traseiras da Rua Dr. Sidónio Pais, no Casal dos 
Pastores, minuta aprovada na 7.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 9 de Abril de 2008 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2008, de 22 
de Abril de 2008, pág. 9), tendo em conta que do estudo 
urbanístico da zona resultou a alteração do edifício 
proposto quanto ao uso, passando de 18 para 20 fogos 
(2.000m2) mais 2 caves para estacionamento (1.000m2), 
não existindo áreas comerciais, conforme consta da 
minuta de protocolo anexa à informação n.º 
Interno/2008/9829, de 2008.06.06. 

 
“Protocolo de Colaboração 

 
Entre 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva nº 504 293 125, 
com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta 
da Memória, 2675-372 Odivelas, aqui representada por 
Susana de Fátima Carvalho Amador, portadora do Bilhete 
de Identidade nº ________, emitido em __.__.__, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante 
designado por Primeiro Signatário 
 
E 
 
Isidoro Manuel Brás, casado, portador do Bilhete de 
Identidade n° ________, emitido em __.__.200_, pelos 
Serviços de Identificação Civil de ________, contribuinte 
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fiscal n° ________, residente na _________________, 
Auzenda Rosa Simões, viúva, portadora do Bilhete de 
Identidade n° _________, emitido em __.__.200_, pelos 
Serviços de Identificação Civil de ________, contribuinte 
fiscal n° ________, residente na ___________________, 
cabeça de casal na herança de Manuel Duarte Brás, 
Celestino Duarte Brás, casado, portador do Bilhete de 
Identidade n° _________, emitido em __.__.200_, pelos 
Serviços de Identificação Civil de ________, contribuinte 
fiscal n.º _______ residente na ___________________ e 
Aida Rodrigues Nicolau, viúva, portadora do Bilhete de 
Identidade n° __________ emitido em __.__.200_, pelos 
Serviços de Identificação Civil de ____________, 
contribuinte fiscal n° ___________, residente na 
_________________________ cabeça de casal na 
herança de António Duarte Brás, adiante designados por 
Segundos Signatários. 
 
Considerando que: 
 
A. Os Segundos Signatários são proprietários de um 
prédio urbano sito nas traseiras da Rua Dr. Sidónio Pais, 
no Casal dos Pastores; melhor identificado na Cláusula 
Primeira; 
 
B. No prédio em apreço existem 15 construções precárias 
onde residem, com carácter de permanência e ao abrigo 
de contratos de arrendamento, 10 agregados familiares; 
 
C. Os referidos agregados familiares integram uma 
candidatura (candidatura n.° 328) apresentada pelo 
Primeiro Contratante junto do IHRU, ao abrigo do 
Programa de Financiamento para Acesso à Habitação 
(PROHABITA), visando o respectivo realojamento 
habitacional, em resultado de: 
 
i. profunda degradação em que se encontrem as suas 
actuais habitações, algumas delas em risco de ruína; 
 
ii. impossibilidade de legalização das referidas habitações 
por parte dos Segundos Signatários, visto tratar-se de 
construções insusceptíveis de licenciamento. 
 
D. De acordo com o art. 46° do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Loures, a zona onde se integra o 
prédio supra mencionado no Considerando A é 
classificada como Espaço Urbano a Consolidar e 
Beneficiar; 
 
E. O Primeiro Signatário está a desenvolver um Plano de 
Intervenção visando a requalificação urbana da referida 
zona, prevendo-se a construção na mesma de um edifício 
em regime de custos controlados; 
 
F. A construção do referido edifício será realizada por 
cooperativa federada na FENACHE - Federação 
Nacional das Cooperativas de Habitação, FCRL, nos 
termos do Protocolo de Colaboração celebrado entre 
aquela entidade e o Primeiro Signatário em 12 de Junho de 
2002; 

G. A demolição das construções precárias referidas no 
Considerando B será assegurada pelo Primeiro Signatário; 
 
H. O Processo de realojamento das respectivas famílias 
será promovido pelo Primeiro Signatário. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo 
para a realização de contrato de permuta que se rege nos 
termos das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
Os Segundos Signatários são proprietários e legítimos 
possuidores de um terreno para construção urbana, com a 
área de 615 metros quadrados, sito nas traseiras da Rua 
Dr. Sidónio Pais, no Casal dos Pastores (doravante o 
Prédio), descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o nº 3910, a fls. 135 do Livro B12 e fls. 42 
do Livro B-94, da freguesia de Odivelas e inscrito na 
matriz predial urbana da mesma freguesia sob os artigos 
3516 a 3529, com o valor patrimonial de EUR 347.182,93 
(trezentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e dois 
euros e noventa e três cêntimos) e atribuído de EUR 
378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil euros). 

 
Cláusula Segunda 

 
1. Pelo presente protocolo as partes obrigam-se a celebrar 
contrato de permuta, através do qual: 
 
a. os Segundos Signatários dão ao Primeiro Signatário o 
seu referido Prédio, para que aquele nele promova a 
construção de um edifício, com vinte (20) fogos de 
habitação e respectivas áreas acessórias, em regime de 
custos controlados; 
 
b. os Segundos Signatários recebem do Primeiro 
Signatário, em troca, sem ónus nem encargos, quatro 
fogos, de tipologia T2, com a área não superior à 
permitida pela Portaria 500/97, de 21 de Julho, com a 
majoração prevista na Lei n° 85/98, de 16 de Dezembro 
(Estatuto Fiscal Cooperativo), incluindo um 
estacionamento e uma arrecadação e com o valor 
atribuído de EUR 378.000,00 (trezentos e setenta e oito 
mil euros), calculado de acordo com a Portaria 
1501/2007, de 23 de Novembro. 
 
2. A área dos fogos, bem como o respectivo valor, poderá 
ser actualizada ao abrigo do respectivo diploma que regule 
a construção de custos controlados à data da celebração 
da escritura de permuta. 
 
3. Os bens futuros objecto da permuta serão entregues 
pelo Primeiro Signatário aos Segundos Signatários no 
prazo máximo de 30 meses a contar da data da celebração 
da escritura de permuta. 
 
4. Em caso de Incumprimento do prazo referido no 
ponto anterior, o Primeiro Signatário obriga-se a 
indemnizar os Segundos Signatários no valor de EUR 
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378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil euros), a liquidar 
no prazo improrrogável de 90 dias, contados do termo do 
dito prazo. 

 
Cláusula Terceira 

 
O valor global dos prédios a permutar é de EUR 
756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil euros) 

 
Cláusula Quarta 

 
As partes obrigam-se a celebrar a competente escritura de 
permuta no prazo de 6 meses a contar da assinatura do 
presente Protocolo. 
 
Odivelas,      de Junho de 2008 
 
Assinaturas:” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABRORAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
EP -  ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 

 
Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a EP - Estradas de Portugal, S.A., ficando o 
Município de Odivelas de adquirir, a preços de mercado 
livre, cerca de 25 habitações, sendo seis (6) de tipologia 
T1, oito (8) de tipologia T2, oito (8) de tipologia T3 e três 
(3) de tipologia T4, destinadas ao realojamento dos 
moradores residentes nas construções precária 
implantadas na Azinhaga dos Besouros Norte e Sul e na 
Estrada da Correia, sitas na Freguesia da Pontinha, no 
Concelho de Odivelas, que constem do levantamento 
socio-económico apresentado aquando da sua adesão ao 
PER, devidamente actualizado, e que não venham a ser 
contemplados com indemnização autónoma no âmbito do 
processo expropriativo desenvolvido pela EP, S.A., de 
acordo com o proposto na informação 
interno/2008/9367, de 2008-06-02. 
 
Medidas subsequentes que permitirão do ponto de vista 
prático consolidarem o respectivo cumprimento do 
protocolo, nomeadamente os seguintes procedimentos 
administrativos relacionados com a aquisição dos fogos: 
publicação de um anúncio, para aquisição de imóveis, 
num jornal de tiragem Nacional e num local, realização de 
sessão de esclarecimentos e publicação do anúncio 
referido anteriormente, na página do Município existente 
na Internet. 

 
 
 
 

“Protocolo Entre EP - Estradas de Portugal, S.A. 
E 

Município de Odivelas 
 

Os núcleos de construções precárias (barracas) sitos na 
Azinhaga dos Besouros Norte e Sul e Estrada da Correia, 
Freguesia da Pontinha, foram objecto do levantamento 
socio-económico apresentado pelo Município de Odivelas 
junto do Instituto Nacional de Habitação, aquando da sua 
adesão ao Programa Especial de Realojamento criado pelo 
Decreto-Lei n.º 163/93, de 07 de Maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 271/2003, de 28 de Outubro. 
 
Assim, não obstante as construções precárias se 
encontrarem implantadas em terreno de propriedade 
privada, o realojamento da população residente naquele 
núcleo constitui responsabilidade do Município de 
Odivelas. 
 
A verdade é que atentos os constrangimentos financeiros, 
bem como a indisponibilidade de terrenos municipais a 
afectar ao desenvolvimento de programas de habitação 
social, não seria possível a breve trecho a concretização do 
realojamento dos moradores da Azinhaga dos Besouros 
Norte e Sul e Estrada da Correia. 
 
Ora, estando prevista a execução de obra de inegável 
interesse público como é o caso da construção do IC 17 
CRIL - Sublanço Buraca - Pontinha, cujo traçado afecta o 
terreno onde se encontra implantado o núcleo de 
construções precárias em causa, e tendo já a EP - Estradas 
de Portugal, E.P.E., hoje EP- Estradas de Portugal, S.A., 
enquanto entidade concessionária, requerido a declaração 
de utilidade pública, com carácter de urgência e 
autorização de posse administrativa dos terrenos 
necessários à referida obra, cumpre adoptar uma solução 
conjunta com vista ao realojamento das respectivas 
famílias carenciadas. 
 
Efectivamente, tal solução assegurará o direito ao 
realojamento dos particulares lesados no âmbito de 
expropriação por utilidade pública, tal como vem 
consagrado no Decreto-Lei n.º 794/76 de 5 de Novembro 
que aprovou a Lei dos Solos, e constitucionalmente 
garantido pelo art. 62°, n.º 2, da Lei Fundamental, 
constituindo, ainda, um importante contributo para o 
desenvolvimento de uma politica habitacional que visa a 
erradicação de barracas na área metropolitana de Lisboa, 
nos termos previstos no supra citado Programa Especial 
de Realojamento. 
 
Nestes termos, sendo a população afectada constituída 
por 104 agregados familiares, dos quais, cerca de 79 
optaram por indemnização autónoma no âmbito do 
competente processo expropriativo, o Município de 
Odivelas, em colaboração com a EP, S.A., promoverá a 
aquisição dos fogos necessários ao realojamento dos cerca 
de 25 agregados restantes.  
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Assim: 
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do Decreto-Lei n.º 163/93 de 07 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 271/2003, de 28 de 
Outubro, que regula o Programa Especial de 
Realojamento, cabe ao Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana (IHRU), suportar, sob a forma de 
comparticipação a fundo perdido, o valor correspondente 
a 40% do custo máximo de aquisição de fogos de custos 
controlados; 
 
B. Atenta a urgência dos realojamentos, a EP, S.A. 
entregará antecipadamente ao Município de Odivelas, por 
conta e em nome do IRHU, a totalidade da 
comparticipação financeira da responsabilidade do 
mesmo, visto tal entidade não ter disponibilidade 
orçamental imediata para assumir a comparticipação que 
lhe caberia no presente caso, estimada em 627.327,00 
Euros; 
 
C. A EP, SA reclamará ao IHRU o reembolso das 
quantias disponibilizadas nos termos do considerando 
anterior e que são da responsabilidade daquele Instituto. 
 
Entre, 
 
A EP - Estradas de Portugal, S.A. (doravante EP, S.A.), 
representada pelo Presidente, Exmo. Sr. Dr. Almerindo da 
Silva Marques e pelo vogal do Conselho de Administração 
Exmo. Sr. Dr. Rui Nelson Dinis. 
 
E 
 
O Município de Odivelas, representado pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Exma. Sra. 
Dra. Susana Amador. 
 
É ajustado e reduzido a escrito, o presente 
PROTOCOLO, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Primeira 

 
1. O Município de Odivelas obriga-se a adquirir, a preços 
de mercado livre, cerca de 25 habitações, sendo seis (6) de 
tipologia T1, oito (8) de tipologia T2, oito (8) de tipologia 
T3 e três (3) de tipologia T4, destinadas ao realojamento 
dos moradores residentes nas construções precária 
implantadas na Azinhaga dos Besouros Norte e Sul e na 
Estrada da Correia, sitas na Freguesia da Pontinha, no 
Concelho de Odivelas, que constem do levantamento 
socio-económico apresentado aquando da sua adesão ao 
PER, devidamente actualizado, e que não venham a ser 
contemplados com indemnização autónoma no âmbito do 
processo expropriativo desenvolvido pela EP, S.A., de 
acordo com a lista em anexo. 
 
 

2. As habitações a adquirir integrarão o património do 
Município de Odivelas e serão atribuídas em regime de 
renda apoiada, nos termos do Decreto-Lei n.° 163/93, de 
07 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.° 271/2003, de 
28 de Outubro. 
 
3. Com a presente operação de realojamento as partes 
asseguram a total erradicação das construções precárias 
existentes na Azinhaga dos Besouros Norte e Sul e na 
Estrada da Correia. 

 
Segunda 

 
1. O investimento previsto para a aquisição dos cerca de 
25 fogos supra referidos é de 3.150.000,00 euros (três 
milhões, cento e cinquenta mil euros), correspondendo, 
em média, 90.000,00 euros a cada fogo de tipologia T1, 
num total de 540.000,00 euros; 130.000,00 euros a cada 
fogo de tipologia T2, num total de 1.040.000,00 euros; 
140.000,00 euros a cada fogo de tipologia T3, num total 
de 1.120.000,00 euros e 150.000,00 a cada fogo de 
tipologia T4, num total de 450.000,00 euros. 
 
2. A EP, S.A. obriga-se a suportar o montante necessário à 
aquisição dos fogos, o qual não será reembolsável pelo 
Município de Odivelas, visto a antecipação dos 
realojamentos ocorrer por conveniência daquela, dada a 
necessidade urgente de execução da obra do IC 17 CRIL - 
Sublanço Buraca - Pontinha. 

 
Terceira 

 
1. O pagamento da comparticipação financeira a realizar 
pela EP, S.A, no montante referido na cláusula segunda 
será efectuado mediante a entrega de cheque ou 
transferência bancária para a conta NIB _________, do 
Banco ____________ do seguinte modo: 
 
a. 1.575.000,00 euros, correspondente a 50% do montante 
referido, no prazo de 30 dias a contar da presente data; 
 
b. 1.575.000,00 euros, correspondente a 50% do montante 
referido, no prazo de 60 dias a contar da presente data. 
 
2. Os valores médios de aquisição por tipologia de fogo 
referidos na cláusula 2 foram apurados por estimativa, 
pelo que a EP, S.A. e o Município de Odivelas, se 
obrigam, conforme seja aplicável, a suportar eventuais 
acréscimos ou a devolver eventuais remanescentes que 
venham a verificar-se à data da efectiva aquisição. 
 
3. O número de fogos a adquirir resulta igualmente de 
estimativa baseada em entrevistas individuais aos 
agregados sobre a opção entre indemnização autónoma ou 
realojamento, pelo que, em caso de alteração do referido 
número, a EP, S.A. e o Município de Odivelas, se 
obrigam, conforme seja aplicável, a suportar eventuais 
acréscimos ou a devolver eventuais remanescentes que 
venham a apurar. 
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Quarta 
 

O Município de Odivelas obriga-se a proceder à totalidade 
dos realojamentos previstos no presente Protocolo no 
prazo máximo de 3 meses a contar do pagamento da 
comparticipação financeira da EP, S.A. dando prioridade, 
por questões relacionadas com o programa de trabalhos 
da empreitada, ao realojamento dos agregados da 
Azinhaga do Besouros em detrimento dos da Estrada da 
Correia.  

 
Quinta 

 
1. Até à concretização dos realojamentos o Município de 
Odivelas obriga-se a assegurar os serviços mínimos de 
manutenção de salubridade dos núcleos de construções 
precárias sitos na Azinhaga dos Besouros Norte e Sul e da 
Estrada da Correia. 
 
2. O Município de Odivelas obriga-se igualmente a 
promover a conclusão dos processos relativos aos 
agregados excluídos do PER, que constam do 
levantamento efectuado (e sobretudo daqueles que ainda 
estão no local) em harmonia com as competências de que 
dispõe para o efeito.  
3. A concretização e respectivos encargos com a 
demolição da totalidade das construções referidas no 
número anterior são da responsabilidade da EP, S.A.. 

 
Sexta 

 
As partes signatárias do presente protocolo não serão 
responsáveis por eventuais incumprimentos das cláusulas 
supra referidas que não lhes sejam imputáveis, 
designadamente os resultantes de atrasos imprevisíveis na 
tramitação administrativa, atrasos nos financiamentos a 
cargo de outrem e ocorrências extraordinárias de âmbito 
social que restrinjam a actuação dos competentes serviços. 
 
Acordado e assinado em Odivelas, aos …. de …………. 
de 2008. 
 
EP - Estradas de Portugal, S.A. 

 
(O Presidente) 

 
(O Vogal) 

 
Município de Odivelas 

 
(A Presidente)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
 

Celebração de um Protocolo Adicional ao abrigo do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, nos termos do estabelecido na alínea b) do n.º 1 
e n.º 3 do artigo 4.º do PDCJF, a celebrar com a Junta de 
Freguesia da Ramada, para a manutenção dos espaços 
verdes da urbanização SIMARC, na Freguesia da Ramada, 
de acordo com o proposto na informação 
interno/2008/9287, de 2008-05-30, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à referida informação. 

 
 

“Minuta de Protocolo Adicional de Delegação de 
Competências de Manutenção e Conservação de 
Zonas Verdes e Espaços Ajardinados ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do PDCJF 

 
Entre: 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva de direito público 
n.º 504 293 125, com sede nos Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
e 
 
Junta de Freguesia da Ramada, com sede na Rua Vasco 
Santana n.º 1-C, na Ramada, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Francisco Simas Bartolomeu, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua …… Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
A Junta de Freguesia da Ramada, obriga-se a manter as 
zonas verdes da Urbanização SIMARC, nos termos do 
estabelecido no Regulamento de Espaços Verdes Parques 
e Jardins da Câmara Municipal de Odivelas, sendo 
expressamente proibido efectuar alterações às zonas 
verdes, sem a prévia autorização da Divisão de Parques e 
Jardins. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 12 1 de Julho de 2008 19 

 

Cláusula Segunda 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de €13.137,00 (treze mil cento e 
trinta e sete euros). 

 
Cláusula Terceira 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Quarta 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
melhor manutenção da zona verde em causa. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, …. de ……………. de ……. 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REEMBOLSO 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
MEDICINA NO TRABALHO 

 
Reembolso à Junta de Freguesia de Odivelas, relativo à 
necessidade de prestação do serviço de Medicina no 
Trabalho a 118 trabalhadores por parte da empresa 
Munditrab, no valor de 4.646,25€ (quatro mil seiscentos e 
quarenta e seis euros e vinte cinco cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/7876, 
de 2008.05.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR -  1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LECTIVO 2008/2009 
 

Programa de generalização do inglês e actividades de 
enriquecimento curricular para o 1º ciclo – AEC, ano 
lectivo 2008/2009, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/10205, de 2008.06.16, nos 
seguintes termos: 
 
“…de acordo com o estabelecido no Despacho n.º 
14460/2008, de 26 de Maio de 2008, propõe-se que a 
Câmara Municipal de Odivelas se apresente como 
entidade promotora da candidatura ao Programa das 
AEC, nas escolas abaixo identificadas. 
 
A – Oferta de Actividades de Enriquecimento Curricular - 
AEC 
 
1 – Promotor/Gestor CMO 
 
O Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo e 
destina-se aos alunos que frequentam os 1º/2º/3º/4º anos 
das escolas do 1º ciclo do Ensino Básico Público. 
 
As AEC foram planificadas pelos Agrupamentos de 
Escolas em parceria com a Câmara Municipal, tendo por 
base o regime de funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino, o espaço de funcionamento das actividades e um 
n.º estimativo de alunos. A supervisão pedagógica das 
AEC é da competência dos Agrupamentos de Escolas 
(articulação vertical e horizontal) e a 
gestão/desenvolvimento do Programa é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas e 
respectivos parceiros. 
 
É de referir que o valor do financiamento da DRELVT 
será realizado nos termos do Ponto 3, artigo 3º do 
despacho n.º 14460/2008: 
 
 

a) Ensino do Inglês, ensino da Música e actividade 
física e desportiva 

262,50€ 

b) Ensino do Inglês e mais 2 actividades de 
enriquecimento curricular 

190€ 

c) Ensino do Inglês e mais 1 actividade de 
enriquecimento curricular 

135€ 

d) Ensino do Inglês 100€ 
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Agrupamento de Escolas Sudoeste de Odivelas 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

E.B.1 Quinta 
das Dálias 

Normal 28 39 

Inglês, 
Act. 
Física, 
Música 

Inglês,  
Act. 
Desportiva, 
Música 

EB1/JI  
Veiga Ferreira 

Normal 70 70 

Inglês, 
Act. 
Física, 
Música 

Inglês, Act. 
Desportiva, 
Música 

 
 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 Quinta das 
Dálias 

67    17588 0 0 0 

EB1/JI  
Veiga Ferreira 

140    36750 0 0 0 

 
Total Agrupamento 54.337,50 

 
 

Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 António 
Maria Bravo 

Misto 96 120 Inglês Inglês 

EB1 n.º 5 de 
Odivelas 

Misto 95 71 
Inglês; 
Act. 
Física 

Inglês; 
Act. 
Desportiva 

EB1/JI do 
Olival Basto 

Misto 96 96 
Inglês; 
Act. 
Física 

Inglês; 
Act. 
Desportiva 

 
 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 António 
Maria Bravo 

   216 0 0 0 21600 

EB1 n.º 5 de 
Odivelas 

  166  0 0 22410 0 

EB1/JI do 
Olival Basto 

  192  0 0 25920 0 

 
Total Agrupamento 69.930,00 

 
 

Agrupamento de Escolas de Caneças 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 de Caneças Normal  24  Inglês; 
Música 

EB1 de Caneças Duplo 91 72 Inglês Inglês 

EB1/JI de 
Caneças n.º 1 

Misto 60 82 Inglês, 
Música 

Inglês; 
Música 

EB1/JI  
Cesário Verde 

Duplo 70 92 
Inglês; 
Act. 
Física 

Inglês; Act. 
Desportiva; 
Música 

 
 
 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 de Caneças   24 163 0 0 3240 16300 

EB1/JI 
deCaneças n.º 1 

  142  0 0 19170  

EB1/JI  
Cesário Verde 

92  70  24150 0 9450  

 
Total Agrupamento 72.310,00 

 
 

Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1/JI do 
Chafariz  
D’El Rei* 

Misto 96 167  Inglês 

EB1/JI Quinta 
S. José 

Misto 94 139 

Inglês (só 
2º ano); 
Actividade 
Física 

Inglês; 
Actividade 
Física 

*Irá integrar os alunos provenientes da EB1 Barbosa du Bocage devido à 
intervenção de ampliação prevista para a EB1 Barbosa du Bocage. 

 
 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI do 
Chafariz  
D’El Rei 

  172 48 0 0 23220 4800 

EB1/JI Quinta 
S. José 

   167 0 0 0 16700 

 
Total Agrupamento 44.720,00 

 
 

Agrupamento de Escolas Moinho da Arroja 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 n.º 7  
de Odivelas 

Duplo 172 240 
Inglês; 
Act. 
Física 

Inglês; Act. 
Desportiva 

 
 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 n.º 7  
de Odivelas 

  412  0 0 55620 0 

 
Total Agrupamento 55.620,00 

 
 

Agrupamento de Escolas Vasco Santana 
 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 da 
Amoreira 

Duplo 135 147 Inglês Inglês 

EB1 da Azenha Normal 22 22 

Inglês; 
Música; 
E. 
Dramática 

Inglês; 
Música; E. 
Dramática 
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EB1 Eça de 
Queiroz Normal 13 14 

Inglês; 
Música; 
E. 
Dramática 

Inglês; 
Música; E. 
Dramática 

EB1 Prof.ª 
Maria Costa (N) Normal 24 40 

Inglês; 
Música; 
Act. 
Física 

Inglês; 
Música; 
Act. 
Desportiva 

EB1 Prof.ª 
Maria Costa (D) 

Duplo 40 40 
Inglês; 
Act. 
Física 

Inglês; 
Act. 
Desportiva 

EB1/JI João 
Villaret (4.º ano) 

Misto  66  
Inglês; 
TIC; Act. 
Desportiva  

EB1/JI João 
Villaret 

Duplo 115 45 Inglês Inglês 

 
N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 

de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 da 
Amoreira 

   282    28200 

EB1 da Azenha  44    8360   

EB1 Eça de 
Queiroz 

 27    5130   

EB1 Prof.ª 
Maria Costa (N) 

64  80  16800  10800  

EB1/JI João 
Villaret (N) 

 66  160  12540  16000 

 
Total Agrupamento 97.830,00 

(…) 
 
O montante estimado para a aquisição do serviço das 
actividades de Inglês, Actividade Física/Desportiva, TIC e 
Expressão Dramática, cifra-se em €394.747,50, … 
(…) 
 
2 – Promotor CMO em Parcerias Tripartidas 

 
Agrupamento de Escolas da Pontinha 

 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1/JI  
Casal da Serra 

Misto 96 74 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

EB1 Dr. Mário 
Madeira Duplo 81 80 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

EB1  
Serra da Luz 

Normal 48 48 
Inglês; 
AFD; 
Música 

Inglês; 
AFD; 
Música 

EB1  
Vale Grande 

Normal 45 45 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

EB1/JI  
Quinta da Paiã 

Normal 96 96 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica) 

 

N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 
de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI  
Casal da Serra 

170    44625    

EB1 Dr. Mário 
Madeira 

161    42262,5    

EB1  
Serra da Luz 

96    25200    

EB1  
Vale Grande 

90    23625    

EB1/JI  
Quinta da Paiã 

192    50400    

 
Total Agrupamento 186.112,50 

Valor Trimestral 62.037,50 

 
(…) 
 
O montante global previsto, para a transferência de verbas 
para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI Casal da Serra, Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 Dr. Mário Madeira, 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1 Vale Grande e para a gestão do Programa de 
AEC na escola do Agrupamento de Escolas da Pontinha, 
tem por base o n.º de alunos estimado e o 
custo/aluno/ano definido no despacho e perfaz um total 
de €186.112,50 para o ano lectivo 2008/2009, … 
 
(…) 

 
Agrupamento de Escolas D. Dinis 

 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 Rainha 
Santa Duplo 144 120 

Inglês; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica 

Inglês; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica 

EB1/JI Maria 
Lamas 

Normal 129 128 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica 

Inglês; 
AFD; 
Expressões 
(Musical, 
Dramática 
e Plástica 

 
N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 

de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 Rainha 
Santa 

  264  0  35640  

EB1/JI Maria 
Lamas 

257    67462,5  0 0 

 
Total Agrupamento 103.102,50 

Valor Trimestral 34.367,50 

 
O montante global previsto, para a transferência de verbas 
para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI Maria Lamas e a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação EB1 Rainha Santa, para a 
gestão do Programa de AEC nas respectivas escolas, tem 
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por base o n.º de alunos estimado e o custo/aluno/ano 
definido no despacho e perfaz um total de € 103.102,50, 
para o ano lectivo 2008/2009, … 
 
(…) 

 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 

 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1 n.º 4 de 
Famões 

Normal 46 30 

Inglês, 
Act. 
Física, 
Música 

Inglês, Act. 
Desportiva, 
Música 

EB1/JI de 
Famões 

Normal 45 45 

Inglês, 
Act. 
Física, 
Música 

Inglês, Act. 
Desportiva, 
Música 

 
N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 

de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1 n.º 4 de 
Famões 

76    19950  0 0 

EB1/JI de 
Famões 

90    23625  0 0 

 
Total Agrupamento 43.575,00 

Valor Trimestral 14.525,00 

 
A gestão das actividades nas escolas EB1 n.º 4 de Famões 
e Escola EB1/JI de Famões do Agrupamento de Escolas 
a Sudoeste de Odivelas estará a cargo do Centro 
Comunitário Paroquial de Famões. 
 
O montante global previsto, para a transferência de verbas 
para o Centro Comunitário Paroquial de Famões, para a 
gestão das AEC na EB1 n.º 4 de Famões e na EB1/JI de 
Famões, tem por base o n.º de alunos estimado e o 
custo/aluno/ano definido no despacho e perfaz um total 
de € 43.575,00, para o ano lectivo 2008/2009, … 

 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 

 
N.º Alunos Oferta de AEC Estabelecimento 

de Ensino 
Regime 

Funcionamento 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º 

EB1/JI D. 
Dinis - Odivelas 

Misto 160 140 

Inglês; 
Act. 
Física; 
Música. 

Inglês; 
Música; 
Act. 
Desportiva. 

EB1 Maria 
Máxima Vaz 

Misto 110 176 
Inglês; 
Act. 
Física; 

Inglês; Act. 
Desportiva. 

 
N.º Alunos Comparticipação prevista Estabelecimento 

de Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI D. 
Dinis - Odivelas 

300    78750 0 0 0 

EB1 Maria 
Máxima Vaz 

  286   0 38610  

 
Total Agrupamento 117.360,00 

Valor Trimestral 39.120,00 

O montante global previsto, para a transferência de verbas 
para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1/JI n.º 2 de Odivelas e Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 Maria Máxima Vaz, 
para a gestão do programa de AEC na EB1/JI D. Dinis e 
na EB1 Maria Máxima Vaz, tem por base o n.º de alunos 
estimado e o custo/aluno/ano definido no despacho e 
perfaz um total de € 117.360,00, para o ano lectivo 
2008/2009, … 
 
(…) 

 
3 – Outras Parcerias – Conservatório de Música D. Dinis 

 
Actividade de Música 

 
Conservatório de Música n.º alunos Valor total 

Todos os Agrupamentos 600 45.000 

 
Total Agrupamento 45.000 

 
Valor Trimestral 15.000 

 
Para efeitos do cálculo do pagamento da actividade do 
ensino da música ao Conservatório de Música D. Dinis, 
partiu-se de uma previsão de alunos a frequentar a 
actividade da música no ano lectivo 2008/2009 e o valor 
aluno/ano praticado este ano lectivo para esta actividade. 
Assim, o valor global estimado para a transferência de 
verbas para o Conservatório de Música D. Dinis, perfaz € 
45.000,00,…” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS E DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS 

 
 

Designação dos representantes efectivos e suplentes da 
Câmara Municipal de Odivelas para o Conselho Geral 
Transitório dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas 
Secundárias do Concelho de Odivelas, abaixo indicados, 
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 
22 de Abril, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/10188, de 2008.06.16:  
 
Representantes efectivos:  
 
Da Vereadora da Educação, Exma Senhora Maria 
Fernanda Franchi;  
 
Da Directora de Departamento, Dr.ª Margarida Freitas;  
 
Da Chefe da Divisão, Dr.ª Lúcia Inácio  
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Representantes suplentes:  
 
A Técnica Superior, Dr.ª Isabel Dias;  
 
A Técnica Superior, Dr.ª Débora Correia;  
 
A Técnica Superior, Dr.ª Marianela Rebelo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PAVILHÃO DESPORTIVO 
 

 
 

ISENÇÃO PARCIAL DA TAXA DE UTILIZAÇÃO 
 

Concessão de isenção parcial da taxa de utilização do 
Pavilhão Desportivo Pedro Alexandrino, sob gestão 
municipal, à Comunidade Islâmica, considerando que, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/10346, de 2008.06.18: 
 
“1. A Comunidade islâmica, enquanto associação sem fins 
lucrativos, tem vindo a desenvolver um trabalho meritório 
com o objectivo de alcançar a plena integração e inserção 
social de todos os seus membros na sociedade Portuguesa 
e concretamente no Município de Odivelas, onde se 
localiza a maior Comunidade Islâmica, a seguir a Lisboa, 
incutindo nos seus jovens o interesse para a prática da 
actividade desportiva, seguindo o lema “mente sã em 
corpo são”;  
 
2. Nos termos conjugados do n.º 4, do artigo 2.º e do n.º 
3, do artigo 167.º do “Regulamento de Taxas, Tarifas e 
Outras Receitas do Município de Odivelas” e do 
determinado pelo “Regulamento de Utilização dos 
Pavilhões Desportivos sob Gestão Municipal”, a 
Comunidade Islâmica de Odivelas cumpre os requisitos 
necessários para a isenção total ou parcial do pagamento 
das taxas de utilização do pavilhão desportivo; 
 
3. Existe disponibilidade no Pavilhão Desportivo Pedro 
Alexandrino para receber as actividades promovidas pela 
Associação em questão; …” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FARMÁCIAS 
 

 
 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FAMÁCIAS 
NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Locais para a instalação de novas farmácias no Concelho 
de Odivelas, no âmbito do Decreto-Lei n.º 307/207, de 31 
de Agosto e da Portaria 1430/2007, de 2 de Novembro, 
tendo em conta que, segundo os cálculos da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), baseados nas estimativas populacionais 
do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o ano de 
2006, neste Concelho é possível a abertura de doze novas 
farmácias, cujas localizações abaixo se descriminam, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/10395, de 2008.06.18: 
 
Freguesia de Caneças 
 
Local: Campos de Caneças 
 
Freguesia da Ramada 
 
Local: Casal da Carochia – Urbanização Jardim da 
Amoreira 
 
Local: Bairro Marconi 
 
Local: Pedernais, Casal da Caída 
 
Freguesia de Odivelas 
 
Local: Arroja 
 
Local: entre Quinta de Pombais e Alto Marinho, 
Urbanização Colinas do Cruzeiro 
 
Local: Quinta do Porto Pinheiro, Urbanização Colinas do 
Cruzeiro 
 
Local: Arroja 
 
Freguesia de Famões 
 
Local: entre Casal de Trigache e Casal de São Sebastião 
 
Local: entre Saramago e Casal da Silveira 
 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião 
 
Local: entre Casal do Monte e Casal da Granja 
 
Freguesia do Olival Basto 
 
Local: entre Quinta da Serra e Grafanil 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO UNITÁRIO DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E 
IDOSOS DE ODIVELAS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
13 de Junho de 2008, para a atribuição ao Centro Unitário 
dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Odivelas, de 
um apoio, sob a forma de transporte, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO), Sub-Programa D, realizado em veículo 
municipal, no dia 15 de Julho de 2008, para deslocação a 
Beja, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/10080, de 2008.06.12. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DA PONTINHA 
CENTRO DE DIA DE SANTA MARIA 

 
Atribuição ao Centro Social da Paróquia da 
Pontinha/Centro de Dia de Santa Maria, de apoios, sob a 
forma de transporte, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO), Sub-Programa 
D, a realizar em veículo municipal, no dia 5 de Julho de 
2008, para deslocação a Évora, Vila Viçosa e Monsaraz, 
dia 20 de Julho de 2008, para deslocação à Costa 
Alentejana e no dia 27 de Julho de 2008, para deslocação à 
zona de Belém, de acordo com o proposto na informação 
nº Interno/2008/9372, de 2008.06.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA DA SAGRADA FAMÍLIA DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Centro de Dia da Sagrada Família da 
Pontinha, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO), Sub-Programa D, a realizar em 
veículo municipal, no dia 12 de Julho de 2008, para 
deslocação à praia de Santa Cruz, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/10237, de 
2008.06.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Atribuição à Junta de Freguesia da Pontinha, de um apoio, 
sob a forma de transporte, no âmbito da realização, por 
parte dessa Junta de Freguesia, de uma colónia de férias 
para idosos na Fundação CESDA (em Aveiro), a realizar 
em veículo municipal, no dia 11 e 16 de Agosto de 2008, 

ida e volta, respectivamente, para deslocação a Aveiro, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/6562, de 2008.04.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Paróquia de Odivelas, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, nos 
dias 19 e 20 de Julho de 2008, para deslocação a 
Sernancelhe, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/8145, de 2008.05.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 19 da Pontinha, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 27 e no 
dia 29 de Julho de 2008, para deslocação a Porto Côvo, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/9384, de 2008.06.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“DIA AVENTURA” 
 

Aceitação de patrocínio concedido pela empresa 
Decathlon Loures, em colaboração com a TagusNatura, 
no valor estimado de 1.400,00€ (mil e quatrocentos 
euros), que consiste na oferta do programa das actividades 
desportivas e do almoço a todos os participantes, no 
âmbito da iniciativa “Dia Aventura” a ocorrer no dia 5 de 
Julho, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/17304, de 2008.06.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntário de Caneças, de apoios no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO), Medida 3, para a realização do Festival de 
Encerramento da Época 2007/2008, no dia 12 de Julho 
de 2008, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/9949, de 2008.06.11, que consistem no 
seguinte: 
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-Cedência de cerca de 250 brindes para oferta aos 
participantes no Festival; 
 
-Aquisição do serviço de fornecimento de 250 lanches 
para distribuir pelos participantes 
 
-Cedência de instalações desportivas – Pavilhão da Escola 
Secundária de Caneças - no dia 12 de Julho, entre as 10h e 
as 19h. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

QUINTA PORTO PINHEIRO, ODIVELAS 
PROCESSO N.º 35622/L/OC 

CREDIFILIS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, SA 

 
Recepção provisória da zona 2 das obras de urbanização 
da Quinta Porto Pinheiro e redução da caução prestada 
para garantia da execução das obras, para o valor de 
€3.757.200,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete 
mil e duzentos euros), garantia bancária emitida pelo 
Banco Espírito Santo, nos termos das informações 
técnicas a folhas 8331 a 8332 e de acordo com o proposto 
na folha 8333 do processo n.º 35622/L/OC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MANUEL CALDEIRA FREIXO GARALHÓ 
BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I, LOTE 31 - FAMÕES 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 31 
inserido Bairro Trigache Norte, AUGI I, Freguesia de 
Famões, pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral 
de Depósitos, em nome de Manuel Caldeira Freixo 
Garalhó, no valor de €2.561,35 (dois mil quinhentos e 
sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
226/PC/DRU/DGOU/2008, 2008.06.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2008 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - 
Averiguação, informação, pedagogia, fiscalização e 
encaminhamento relativamente às respostas sociais 
existentes no Concelho 
 
Considerando que: 
 
• O Decreto-Lei n.º 30/89, define o regime de 
licenciamento e fiscalização de equipamentos com fins 
lucrativos e sem fins lucrativos (empresas e cooperativas) 
da área da infância, creches, ATL, lares para idosos, lares 
para pessoas com deficiência e apoio domiciliário; 
 
• O Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, define o 
regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de 
serviços e dos estabelecimentos em que sejam exercidas 
actividades de apoio social do âmbito da segurança social; 
 
• No que respeita às actividades de apoio social dirigidas a 
pessoas idosas, o Despacho Normativo n.º 12/98, de 13 
de Janeiro, publicado no Diário da República, 1.ª Série-B, 
n.º 47, de 25 de Fevereiro de 1998, estabelece as normas 
reguladoras das condições de instalação e funcionamento 
dos lares para idosos; 
 
• O Decreto-Lei n.º 64/2007 de 14 de Março de 2007, 
define o regime jurídico de instalação, funcionamento e 
fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos 
por entidades privadas, adiante designados por 
estabelecimentos, em que sejam exercidas actividades e 
serviços do âmbito da segurança social relativos a crianças, 
jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem 
como os destinados à prevenção e reparação das situações 
de carência, de disfunção e de marginalização social; 
 
• O licenciamento de construção é requerido à câmara 
municipal e está sujeito ao regime jurídico do 
licenciamento municipal de obras particulares, com as 
especificidades previstas no presente Decreto-Lei e nos 
instrumentos regulamentares respeitantes às condições de 
instalação dos estabelecimentos (N.° 1 do art.º 7 do D.L. 
n.º 64/2007); 
 
• A aprovação do projecto sujeito a licenciamento pela 
câmara municipal carece dos pareceres favoráveis das 
entidades competentes, nomeadamente do Instituto da 
Segurança Social, I. P., do Serviço Nacional de Bombeiros 
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e Protecção Civil e da autoridade de saúde (N.° 2 do art.° 
7 do D.L. n.º 64/2007); 
 
• A licença ou autorização de utilização é emitida pela 
câmara municipal (art.° 10.º do mesmo diploma); 
 
• A instrução do processo e a decisão do pedido de licença 
de funcionamento são da competência do instituto da 
Segurança Social, I.P. (N.° 2 do Art.º 11.º); 
 
• É urgente criar medidas operacionais de intervenção, por 
forma a efectuar-se, no menor espaço de tempo, o 
levantamento dos equipamentos sociais existentes no 
Concelho. 
 
Determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos seguintes elementos: 
 
- Arq.ª Manuela Henriques - Chefe da Divisão de 
Assuntos Sociais e Coordenadora do Núcleo Executivo 
do Conselho Local de Acção Social de Odivelas 
(CLASO), órgão estrutura da Rede Social de Odivelas; 
- Dra. Elisabete Lucas - Chefe da Divisão de Fiscalização 
Municipal; 
- Dra. Alexandra Mendes - Chefe da Divisão de 
Prevenção Higio-Sanitária; 
- Arq.° Pedro Mesquita - Director do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico; 
- Florinda Lixa - Directora de Projecto de Reconversão da 
Vertente Sul; 
- Arq.ª Ana Paula Viegas - Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares; 
- Arq.ª Lizete Cunha - Chefe da Divisão Municipal de 
Reabilitação Urbana. 
 
O grupo de trabalho será coordenado pela Arquitecta 
Manuela Henriques, que poderá solicitar a colaboração de 
outros serviços internos e externos. 
 
Odivelas, 23 de Junho de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana e Carvalho Amador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 12/DDGOU/2008 
 

Assunto: subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n° 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/nºs 2. 11°/n° 10 e 75º do Decreto-Lei n° 555/99, de 
16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n°442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho nº 09/DDGOU/2008, de 2 de Junho, pelo 
presente SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Ana Teresa 
Chitas Pacheco Magalhães, Técnica Superior (Arquitecta) 
de Primeira Classe, para serem exercidas no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, deste 
Departamento, as competências previstas pelos artigos 
68° e 70° n° 3 da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 20 de 
Junho a 7 de Julho de 2008. 

 
Odivelas, 19 de Junho de 2008 

 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 
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DESPACHO N.º 13/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTONIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 5°/nº 
2, 11°/nº 10 e 75° do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto nos 
artigos 35° a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, sem prejuízo e independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho nº 08/DGOU/2008, de 2 de Junho, na Sra. 
Arquitecta Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, as competências 
previstas pelos artigos 68° e 70°n° 3 da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 30 de 
Junho a 8 de Julho de 2008. 

 
Odivelas, 26 de Junho de 2008 

 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 

 
 

 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 12 – 1 de Julho de 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 12 1 de Julho de 2008 31 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2266  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000088  

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Acta da 5ª Sessão Extraordinária de 2006, acta da 1ª 
Reunião da 2ª Sessão Ordinária de 2007, actas da 1ª e 2ª 
Reuniões da 4ª Sessão Ordinária de 2007, acta da 6ª 
Sessão Extraordinária de 2007, actas da 1ª e 3ª Reuniões 
da 5ª Sessão Ordinária de 2007, realizadas respectivamente 
a 13 de Outubro de 2007, 27 de Abril de 2007, 27 de 
Setembro de 2007, 3 Outubro de 2007, 22 de Novembro 
de 2007, 13 e 20 de Dezembro de 2007. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

POR UMA EUROPA MAIS DEMOCRÁTICA 
 

“No único referendo que, por imperativo constitucional, 
ocorreu na União Europeia sobre a ratificação do Tratado 
de Lisboa, a maioria dos irlandeses disse Não, rejeitando-o 
por 53,4% dos votos expressos; 
 
O povo irlandês, ao rejeitar o Tratado de Lisboa, exerceu 
um direito democrático negado em Portugal. O 
constitucionalista Jorge Miranda escreveu que “o povo 
irlandês soube assumir a sua soberania e votou não” e que 
“o grande significado do voto irlandês é a recusa do 
modelo de construção apenas a partir de Bruxelas e de 
acordos entre os grandes”. Manuel Alegre adiantou ainda 
que “a hora deve ser de humildade e reflexão perante o 
funcionamento da democracia”, e que “não há Europa 
sem democracia. Não há Europa contra os cidadãos";  
 

O Tratado de Lisboa morreu. Um Tratado só entra em 
vigor quando todos os contratantes o ratificam, o que não 
aconteceu. Fingir que este novo Não nunca existiu e 
prosseguir com as restantes ratificações parlamentares, 
significa não apenas mudar as regras a meio do jogo, mas 
liquidar, à luz dos povos, a credibilidade das relações entre 
Estados na U. E. e entre estes e os respectivos cidadãos; 
 
Os burocratas de Bruxelas apressaram-se a questionar a 
decisão do povo da Irlanda. Fala-se de um novo 
referendo, de outra forma de associação da Irlanda…, de 
tudo menos ouvir e respeitar a vontade dos povos. Alguns 
dirigentes, com aversão à democracia, dizem que só um 
país rejeitou o Tratado. É claro,  só um foi consultado! 
 
Assiste-se cada vez mais na Europa a um fosso crescente 
entre as opiniões públicas e as lideranças políticas. É 
necessário resolver este divórcio. Qualquer opção que, em 
nome da eficácia da decisão, provoque a diminuição da 
democracia e assalte de forma autoritária as regras por 
todos aceites, é um erro grosseiro e uma 
irresponsabilidade de consequências incalculáveis; 
 
A União Europeia pode viver por mais tempo com os 
tratados que se encontram em vigor. Para o cidadão 
comum, não há qualquer urgência na entrada em vigor de 
um novo Tratado que, além de não ser melhor do que os 
actuais Tratados, foi de novo rejeitado. A crise da União 
Europeia existe, mas é a que decorre das suas políticas 
contra os direitos sociais dos cidadãos. A alternativa à 
morte do Tratado de Lisboa não é o autoritarismo contra 
a opinião dos povos, mas sim um debate clarificador 
sobre o próprio futuro da União e das políticas que estão 
na raiz da desconfiança e do protesto.  
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida 
a dia 26 de Junho de 2008, congratula-se pela 
possibilidade que o povo da Irlanda teve de votar em 
referendo o Tratado Europeu.  
 
Odivelas, 26 Junho de 2008” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“A democracia é um valor inestimável, que deve ser 
defendido por todos os que acreditam na capacidade do 
homem para realizar o desenvolvimento e criar condições 
objectivas para eliminar as desigualdades na diversidade, 
permitindo que todos os seres humanos tenham direito ao 
bem estar, à liberdade e à integridade pessoal. 
 
Os regimes ditatoriais são, por natureza, castradores da 
liberdade, dos direitos e das garantias dos cidadãos. 
 
Uma sociedade em que impera o terror, como acontecia 
na Alemanha nazi, é uma sociedade em que o homem é 
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humilhado, vilipendiado e impedido de se realizar como 
ser humano. 
 
O que se passa no Zimbabwe constitui um atentado à 
democracia e aos direitos, liberdades e garantias dos 
cidadãos. 
 
O ditador Mugabe, é um tirano sanguinário, que chacina 
os seus adversários e lança o povo do Zimbabwe na mais 
vil miséria, na guerra e na morte. 
 
Mugabe, o “senhor da guerra”, viola a democracia, em 
nome de um poder corrupto, de uma cleptocracia que 
arruína o País e que prefere uma guerra civil a aceitar os 
resultados eleitorais, através dos quais o povo do 
Zimbabwe manifestou a vontade de pôr termo a um 
regime corrupto. 
 
Em defesa da democracia, em defesa do direito do povo 
do Zimbabwe à liberdade e à dignidade, em defesa da 
condição humana, a Assembleia Municipal de Odivelas 
reunida na sua sessão ordinária de 26 de Junho de 2008 
manifesta o seu mais veemente repúdio pelo regime 
ditatorial de Mugabe e apela ao Governo Português para 
que no seio da União Europeia contribua pela via 
diplomática para pôr fim, pela via diplomática ao regime 
que oprime o povo do Zimbabwe. 
 
Odivelas, 26 de Junho de 2008” 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 

MUNICIPÁLIA, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 

 
 

ÉPOCA 2008 / 2009 
 
 

PLANO DE ACTIVIDADES 2008/2009 
 
 

REGULAMENTO INTERNO DA PISCINA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

2008/2009 
 
 

TABELA DE PREÇOS ÉPOCA 2008 / 2009 
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A Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas , é um local privilegiado para se praticar actividade 

física numa perspectiva multifacetada de prevenção, desenvolvimento, formação, competição, manutenção, 

recreação e reabilitação. 

 
Persistência da Escola de Natação 

1. Diminuir o sedentarismo  

2. Fomentar o hábito de vida saudável para todas as populações (actividade física regular) 

3. Redução de custos, derivado de doenças físicas e psicológicas 

4. Reduzir o risco de doenças cardiovasculares 

5. Aumento da qualidade de vida 

6. Estabelecimento de relações de cooperação e até mesmo a redução de comportamentos anti-

sociais e do isolamento, com alguma incidência em diversos grupos, nomeadamente jovens e 

idosos. 

 
Intenções do Plano de Actividades  

Construindo uma visão projectiva da realidade, este plano deve ser analisado como um instrumento de 

gestão pelo que a metodologia adoptada na sua concepção tem em consideração a reflexão dos detalhes e 

indicadores apresentados no ano transacto. 

 
Mantém-se os serviços na Piscina Desportiva e Tanqu e de Aprendizagem 

1. Aulas de Natação Pura 

2. Hidroginástica 

3. Pólo Aquático  

4. Actividades Aquáticas Adaptadas (Bebés e Natação Adaptada Kids) 

5. Utilização livre (natação) 

6. Aulas anuais de inscrição em grupo (colégios, instituições, PAMA, Desporto Sénior) 

7. Cursos de Verão 

8. Aluguer de Pistas 

9. Actividades extracurriculares 
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Mantêm-se os serviços na Piscina de Hidroterapia 

1. Hidroterapia 

1.1.   Correcção Postural 

1.2    Reabilitação 

2. Actividades Aquáticas Adaptadas 

2.1.   Natação Adaptada 

2.2.   Pré- Parto 

2.3.   Pós – Parto 

3. Massagens de Reabilitação 
 

4. Pack’s 
 
Propostas para a Época de 2008/2009 
 
Hidro Bike   

é uma actividade que se desenvolve num ambiente descontraído e extremamente apelativa; aumenta a força 

e a resistência muscular, diminui a frequência cardíaca em repouso assim como a pressão arterial, melhora 

o condicionamento cardio-respiratório, coordenação, ritmo e flexibilidade; existe uma melhoria da auto-

estima e a da auto-confiança; ausência quase total de impacto. 
 
Utilização livre ( natação) no  Tanque de Aprendiza gem  

O utente deve ter como idade mínima 15 anos e máxima de 65 e tem que realizar um teste de aptidão.  

É prescrito apto, ao aluno com aprendizagens no meio aquático que domine o equilíbrio em função das 

acções propulsivas e controlo da respiração e não apto, se não cumprir estes pré-requisitos. 
 

Terapia Personalizada (aula individual) 

É indicada a utentes que sofram uma cirurgia de foro ortopédico com poucas semanas ou casos 

neurológicos agudos que requeriam uma assistência total por parte do profissional técnico, pois não 

possuem mobilidade e autonomia na piscina. São sessões de 30 minutos em que o profissional técnico 

trabalha individualmente com o utente, técnicas específicas de acordo com as necessidades deste.  

 
Terapia Ocupacional 

Tem como objectivo, promover as competências e minimizar o grau de incapacidade do utente de modo a 

realizar as suas tarefas diárias com mais autonomia, para esse fim faz-se o aconselhamento de ajudas 

técnicas e o seu treino de modo a intervir no desenvolvimento de competências, restaurar funções perdidas, 

prevenir disfunções e/ou compensações de funções através do uso destas ajudas.  
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PLANO DE ACTIVIDADES 2008/2009 
 

 

Preâmbulo 

No dizer dos cientistas, água é H2O. Tudo tão simples: dois átomos de hidrogénio e um de 

oxigénio. Bem juntinhos, nas condições ideais de pressão e temperatura.  

E para os poetas, esses seres que se dedicam a complicar tudo o que é simples, o que é a água? 

Sabem lá eles... Nem lhes interessa. Olham-na, escutam-na, molham nela as palavras para que 

escorram pelos poemas. Mergulham até ao fundo dos lagos sem precisarem de deixar as 

margens, bebem a chuva sem mexer os lábios, cumprimentam as estrelas espelhadas nos 

charcos. Muitas vezes, ficam com os olhos rasos de água. É sinal de que lavaram a alma. Com 

água. Licínia Quitério 

 

 

É NA ÁGUA , que podemos adquirir um grande número de benefícios na vida do ser humano, 

desde a fase da gravidez – até ao envelhecimento. E é nesta medida que a nossa piscina pode ser 

encarada como o mais completo e abrangente local onde se pode praticar exercício físico. 

 

A Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas , é um local privilegiado para se praticar 

actividade física numa perspectiva multifacetada de prevenção, desenvolvimento, formação, 

competição, manutenção, recreação e reabilitação. 

 

 

Persistência da Escola de Natação 

1. Diminuir o sedentarismo  

2. Fomentar o hábito de vida saudável para todas as populações (actividade física regular) 

3. Redução de custos, derivado de doenças físicas e psicológicas 

4. Reduzir o risco de doenças cardiovasculares 

5. Aumento da qualidade de vida 

6. Estabelecimento de relações de cooperação e até mesmo a redução de comportamentos 

anti-sociais e do isolamento, com alguma incidência em diversos grupos, nomeadamente 

jovens e idosos. 
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Intenções do plano de actividades  

• construindo uma visão projectiva da realidade, este plano deve ser analisado como um 

instrumento de gestão pelo que a  metodologia adoptada na sua concepção tem em 

consideração a reflexão dos detalhes e indicadores apresentados no ano transacto. 

• concertando ideias orientações, prioridades e iniciativas para um objectivo comum, ou seja, 

aumento da qualidade do serviço prestado, seleccionámos e definimos um suporte com 

objectivos e actividades  para atingir o sucesso e que se inserem no quadro de 

necessidades e expectativas que concretizam a política desportiva do município, integrando 

diferentes subsistemas , nomeadamente o educativo, o desportivo, o de saúde. 

 

No Subsistema Educativo,  

• continuar a fomentar a prática lúdica fundamental na aprendizagem das práticas 

desportivas, nos Jardins de Infância do Concelho ( Projecto de Adaptação ao meio aquático) 

• inserir a natação nas actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo 

 

 

No Subsistema Desportivo, 

preconizar projectos que induzam o cidadão na prática regular da actividade física 

 

 

No Subsistema da Saúde, 

• dinamizar  projectos que suscitem o interesse dos idosos na prática da actividade física e 

de manutenção (Clube Movimento)  

• À prática desportiva dos cidadãos portadores de deficiência 
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Numa sociedade em mutação torna-se necessário verificar as expectativas dos nossos utentes, 

adaptando e inserindo actividades que fomentem a saúde e a prática regular de exercício físico. 

 

Por isso, a seguir apresentamos as alterações ao plano anual de 2007/2008, bem como as novas 

propostas.  

 

 

2ª/4ª/6ª Feira (mapa em anexo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensalmente, analisámos as nomenclaturas e as vagas das nossas aulas, 

fazendo modificações sempre que foi necessário. 

• Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o n.º de 

colégios, aulas para utentes individuais (crianças) e aulas do PAMA. 

• Inserimos uma aula de Pólo Aquático 6ª f às 20:15 

 

• Novas propostas 

�
 alterar  a nomenclatura da aula das 07:45 para Pack B: 1 de hidroginástica +1 aula de 

Hidro Bike 

� a aula de N1/2/3+ 15 anos às 13:00 (2ª/4ªf) será cancelada por ter uma 

fraca adesão, neste horário será inserido uma aula de Hidro Bike 2x semana 

(2ª/4ªF) 

�
 alterar a aula de N1/2/3+ 15 anos às 13:45 para uma aula de Pack E 2x 

semana (2ª/4ªF) +1 aula de natação (6ª feira) 

� inserção  de uma aula de Hidro Bike 2x semana (2ª/6ª) às 17:15 

� integração  de uma aula de  Hidro Bike 2x semana (4ª/sábado) às 17:15 

� inclusão  de uma aula de Hidro Bike 3x semana (2ª/4ª/6ªf)  às 20:15 

�
 alterar  a nomenclatura da aula 2ª/6ª F das 21:00 para Pack B: 1 de hidroginástica 

+1 aula de Hidro Bike 

� integração da Utilização Livre no Tanque de aprendizagem 
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3ª/5ª Feira (mapa em anexo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado (mapa em anexo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensalmente, analisámos as nomenclaturas e as vagas das nossas aulas, 

fazendo modificações sempre que foi necessário. 

• Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o n.º de 

colégios, aulas para utentes individuais (crianças). 

 

• Novas propostas 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana (3ªf) às 11:30 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana (3ªf) às 12:15 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 2x semana às 13:45 

� inclusão de uma de Hidroginástica no horário das 16:30 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 2x semana às 21:00 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 2x semana às 21:45 

� integração da Utilização Livre no Tanque de aprendizagem 

 

• Mensalmente, analisámos as nomenclaturas e as vagas das nossas aulas, 

fazendo modificações sempre que foi necessário. 

 

• Novas propostas 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana  às 9:00 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana  às 9:45 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 1x semana às 12:00 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 2x semana (4ª/Sábado) às 17.15  

� integração da Utilização Livre no Tanque de aprendizagem 
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Domingo (mapa em anexo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensalmente, analisámos as nomenclaturas e as vagas das nossas aulas, 

fazendo modificações sempre que foi necessário. 

 

• Novas propostas 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana às 9:30 

� inclusão de uma aula de Hidro Bike 1x semana às 10:15 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 1x semana às 11:00 

� inserção de uma aula de Hidro Bike 1x semana às 11:45  

� integração da Utilização Livre no Tanque de aprendizagem 
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Proposta para o Plano de Actividades 2008/2009 

 

Local:  Tanque de aprendizagem e Piscina Desportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 12 1 de Julho de 2008 1 

 

 

Estrutura dos serviços a prestar para estas duas cu bas: 

1. Aulas de Natação Pura 

2. Hidroginástica 

3. Hidro Bike  ACTIVIDADE NOVA   

4. Pólo Aquático ACTIVIDADE EM ASCENSÃO  

5. Actividades Aquáticas Adaptadas (Bebés e Natação Adaptada Kids) 

6. Utilização livre (natação) de Inverno 

7. Aulas anuais de inscrição em grupo  

8. Cursos de Verão 

9. Aluguer de Pistas 

10. Actividades extracurriculares 

 

 

É a nossa pretensão que a época lectiva inicie no d ia 01 de Setembro, finalizando a 31 de 

Julho. 

 

 

De acordo com esta estruturação, as actividades na Piscina Municipal de Odivelas, 

decorrerão de: 

 
 

Segunda ; Quarta; Sexta-feira 7h45 às 21:45 

Terça; Quinta-feira 7h45 às 22:30 

Sábado 8h30 às 19:30 

Domingo 8h30 às 12:30 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
2 1 de Julho de 2008 Ano IX - N.º 12 

 

 

1. Aulas de natação pura  

As aulas estão organizadas segundo a seguinte estrutura pedagógica: 

 

1.1. Natação pura em diferentes níveis de aprendiza gem 

1.1.1. Adaptação ao meio aquática (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. Aulas de aperfeiçoamento (vertente competição) 

 

 

 

1.1 Natação pura em diferentes níveis de aprendizag em 

 

  1.1.1 Adaptação ao meio aquático (AMA) 

A natação é uma das melhores actividades capazes de desenvolver e acelerar o desenvolvimento 

das crianças. 

Crianças iniciadas num programa de adaptação ao meio liquido apresentam um rendimento mais 

satisfatório no seu desenvolvimento geral (TEIXEIRA e cols., 1992). Para isso, é necessário 

enfatizar a interdisciplinaridade, através de jogos e brincadeiras que interagem com disciplinas 

como a Matemática ou a Língua Portuguesa 

 

 

 

A adaptação ao meio aquática tem a seguinte nomencl atura: 
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AMA I 

A – Iniciação 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos sem quaisquer aprendizagens no meio 

aquático, com mais de 4 anos, ou provenientes da aula de 

bebés 3. 

      B) ���� Alunos com aprendizagens no meio aquático, com 

mais de 4 anos (equilíbrio em função das acções propulsivas, 

controlo da respiração) 

AMA II 

A – Iniciação 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

���� Alunos que dominam a respiração equilíbrio vertical e 

horizontal, equilíbrio em função das acções propulsivas; 

imersão e propulsão rudimentar (explora as acções 

propulsivas) e saltos de cabeça. 

AMA III 

A – Iniciação 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos sem quaisquer aprendizagens no meio 

aquático, com mais de 7 anos. 

B) ���� Alunos com aprendizagens no meio aquático, com 

mais de 7 anos (equilíbrio em função das acções 

propulsivas, controlo da respiração) 

 

 

LOCAL:   

Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 

 

HORÁRIOS 

1x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  

Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábad o 2ª, 4ª e 6ª Feira 

10:30 

11:15 

12:00 

12:45 

15:45 

16:30 

17:15 

18:00 

09:30 

10:15 

11:00 

11:45 

 

17:15 

18:45 

 

10:45 

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 que está no estágio de desenvolvimento das operações 

concretas, têm como competências essenciais, o desenvolvimento de um trabalho de componente 

técnica das aprendizagens da natação, de modo que o aluno adquira um controlo motor que lhe 
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permita executar correctamente as acções técnicas da natação ( crol, costas, bruços, mariposa, 

saltos e viragens).  

 

Os níveis + 7 anos estão estruturados do seguinte m odo: 

N1 

A – Iniciação 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos que realizam correctamente a técnica de 

crol e costas; saltos de cabeça. 

B) ���� Alunos que realizam correctamente a técnica de 

crol e costas; técnica de bruços rudimentar; saltos de 

cabeça  

N2 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol,  costas e 

bruços 

N3 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol, costas, 

bruços e mariposa 

                                                                 

LOCAL:  

As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 

 

HORÁRIOS 

1x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  

Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábad o 2ª, 4ª e 6ª Feira 

09:45 

10:30  

11:15 

12:00 

12:45 

15:45 

16:30 

18:00 

10:15 

11:00 

11:45 

17:15 

18:45 

10:45 

17:15 

18:00 

18:45  

19:30  

20:15 

 

17:15 

18:45 

 

18:00 

19:30 

 

 

 

  1.1.3. Níveis + 15 anos 

A natação sendo uma actividade aeróbia e estando os alunos deste nível, no estágio de 

desenvolvimento das operações formais, o exercício nestas idades vai promover hábitos de vida 

saudável. O objectivo destas aulas, é o ensino das quatro técnicas de nado. 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, bem como a participação desta população 

em alguns encontros e torneios. 
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Os níveis + 15 anos estão estruturados do seguinte modo: 

N0 

N0 T ( Tanque):  iniciação 

N0  D (Piscina Desportiva):  consolidação de 

aprendizagens anteriores 

T- Aulas leccionadas no tanque para alunos com 

bastante dificuldade de adaptação ao meio aquático 

D- Aulas leccionadas na piscina desportiva para 

alunos que dominam equilíbrio em função das acções 

propulsivas e controlo da respiração o equilíbrio 

vertical e horizontal. 

N1 ���� Alunos que realizam correctamente a técnica de crol e 

costas; saltos de cabeça.  

N2 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol, costas e 

bruços 

N3 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol, costas, 

bruços e mariposa 
 

LOCAL: 

As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 
 

HORÁRIOS 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  3x semana (30 min)  

Sábado Domingo 4ª /Sábado 2ª e 6ª Feira 2ª/4ª Feira  3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

09:00 

09:45 

10:30 

11:15 

12:00 

12:45 

15:45 

16:30 

18:00 

 

09:30 

10:15 

11:45 

 

17:15 

18:45 

 

18:45 

 

20:15 

21:00 

07:45 

08:30 

11:30 

13:00 

13:45 

18:00 

18:45 

19:30 

20:15 

21:00  

21:45 

07:45 

13:45 

18:00 

19:30 

20:15 

 

08:30 

13:15 

 

 

  1.1.4. Natação Sénior 

Ousar aprender a nadar quando adulto (com valor acrescentado) é um desafio valioso, porque a experiência 

leva à superação de medos e traumas adquiridos, além trazer uma maior qualidade de vida. Esta 

actividade psicomotora vai estimular não só as capacidades psicomotoras e coordenação, como 

também potenciam mudanças integradas de comportamento cognitivo, psíquico, espiritual e social 

permitindo ir ao encontro das expectativas individuais e colectivas. 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
6 1 de Julho de 2008 Ano IX - N.º 12 

 

 

As classes de Natação Sénior destinam-se a indivíduos com idades superiores a 65 (podendo 

existir excepções) 

 

LOCAL: 

As aulas podem decorrer no tanque de aprendizagem. 

 

HORÁRIOS    

2x Semana (45 min)  

3ª e 5ª Feira 

11:30, 12:15,  

 

 

  1.1.5. Manutenção 

Destinada a utentes que estão inseridos no programa aquático utilitário onde se pretende realizar 

um trabalho a curto prazo, estes alunos não têm interesse em correcções técnicas, procurando 

apenas a prática da actividade. 

Obedece aos objectivos da prática do exercício físico, ao trabalhar conjuntamente as capacidades 

motoras, afectivas, cognitivas e psicomotoras, ajudando desta forma à manutenção do indivíduo 

saudável. 

 

LOCAL: 

As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 

 

HORÁRIOS   

2x Semana (45 min)  3x semana (30 min)  

3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

13:00, 13:45, 21:00 13:15 

 

  1.1.6. Aulas de aperfeiçoamento (vertente competi ção) 

O processo de desenvolvimento desportivo e a formação dos praticantes exige uma alteração das 

práticas no que respeita aos modelos de preparação, competição e intervenção, o que implica, em 

primeiro lugar, mudar as crenças e atitudes dos professores, dirigentes e pais, contribuindo para 
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que estes "revejam" os seus conceitos de competição, sucesso, vitória/derrota, atitude perante o 

erro e superação. 

Por isso, consideramos importante existir na nossa Escola de Natação classes aperfeiçoamento 

(vertente pré-competição) com o objectivo destes alunos participarem em torneios. Será realizada 

uma triagem nas aulas de Nível 3 +7 anos e + de 15 anos, de modo que estes alunos, sejam 

preparados para esse efeito. 

 

LOCAL: 

As aulas decorrem na piscina desportiva. 

 

HORÁRIOS: 

3x Semana (45 min) – N3+7 anos 

2ª, 4ª e 6ª Feira 

19:30 

 

2x Semana (45 min) – N3+15 anos 

2ª/4ª Feira 

20:15 

 

 

   2. Hidroginástica 

A hidroginástica é uma actividade física motivante, que pode ser realizada por pessoas de todos 

os níveis de condicionamento, inclusive aqueles de pouco preparo físico, com obesidade e idosos.  

As aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Odivelas encontram-se divididas em três 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 prescrevam o seu nível de execução. 

 

Os níveis da Hidroginástica têm a seguinte nomencla tura: 

 

N1 /Sénior– Tanque 

. Alunos sem prática anterior, apresentando dificuldades 

de adaptação ao meio aquático (equilíbrio), revelando 

dificuldades na execução de movimentos simples   

. Alunos entre os 50 e 65 anos (podendo existir 

excepções) 
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LOCAL:  

As aulas decorrem no tanque de aprendizagem. 

  

 

HORÁRIOS 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  3x Semana (30 min)  

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 2ª e 4ª Feira 3ª e 5ª Fe ira 2ª, 4ª e 6ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 

10:00 11:30 

12:15 

09:15 

 

11:30  

12:15  

20:15 

21:00 

13:00 Sénior 

13:45 Sénior 

15:45 

21:00 

13:15 Sénior 

13:45 Sénior 

08:30 Sénior 

 

 

 

N1 - Desportiva 

. Alunos sem prática anterior, mas adaptados à piscina 

desportiva com capacidade em realizar movimentos 

simples (marcha, deslocamentos), revelando dificuldades 

na coordenação. 

. Alunos até 65 anos (podendo existir excepções) 

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  

Sábado Domingo  2ª e 4ª Feira  2ª e 6ª Feira 4ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábad o 2ª, 4ª e 6ª Feira 

14:15 11:00 11:30  

12:15 

 

17:15 10:45 

16:30 

 

07:45 

09:15 

10:00 

10:45 

16:30 

17:15 

17:15 

 

09:15 

10:00 

 

 

N2 

. Alunos com vivências nesta actividade, dominam e 

realizam com êxito os movimentos simples, realizam 

tarefas em rebote, necessitando de melhorar a harmonia 

de movimentos (coordenação)  

. Alunos até 60 anos (podendo existir excepções) 
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LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS: 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  

Sábado Domingo 2ª/4ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábado 2ª, 4ª e 6ª Feira 

14:15 

18:00 

 

10:15 

 

13:00 08:30 

13:00 

20:15 

21:45 

18:45 08:30 

13:15  

13:45 

20:15 

 

 

 

N3 

. Alunos com experiências anteriores na actividade, boa 

aptidão físico-motora na realização de todas as tarefas e 

em diferentes profundidades, nomeadamente em deep 

water, reconhecem a denominação dos exercícios 

realizando-os com êxito, boa adaptação ao meio aquático. 

 

LOCAL: 

As aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS: 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  

Domingo 2ª/4ª Feira 3ª e 5ª Feira 

09:30  13:00 

 

13:45 

21:00 

 

 

 

  3. Hidro Bike  

Depois de termos efectuado o curso de instrutores e a fase de divulgação, denotou-se que esta 

actividade pode atingir o sucesso na nossa piscina, ou seja, podemos conquistar mais utentes. 

A Hidro Bike é uma actividade que se desenvolve num ambiente descontraído é extremamente 

apelativa; aumenta a força e a resistência muscular, diminui a frequência cardíaca em repouso 

assim como a pressão arterial, melhora o condicionamento cardio-respiratório, coordenação, ritmo 
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e flexibilidade; existe uma melhoria da auto-estima e a da auto-confiança; ausência quase total de 

impacto. 

Além das aulas exclusivas de Hidro Bike, integrámos os PACKS, que constituiem um leque de 

opções, consoante a motivação do nosso utente. 

 

 

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS 

1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (45 min)  

Sábado Domingo  3ª Feira 2ª e 4ª Feira 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábado 2ª, 4ª e 6ª Feira 

09:00 

09:45 

12:00 

09:30 

10:15 

11:00 

11:45 

11:30 

12:15 

07:45 PACK B 

13:00 

21:00 PACK B 

 

17:15 13:45 

21:00 

21:45 

17:15 13:45 PACK E 

20:15 

 

 

 

 

 

  4 . Pólo Aquático  

Nesta actividade, os alunos têm de possuir a prescrição mínima de nível um e ter idade mínima de 

7 anos. Serão leccionados aspectos técnicos e tácticos da actividade.  

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 
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HORÁRIOS: 

1 x Semana (45 min)  

6ª Feira 

20:15 

 

 

  5.  Actividades Aquáticas   

 

5.1 Bebés 

O brincar e o aprender na água permite a satisfação dos seus desejos e a resolução de alguns 

conflitos, coisas que na vida real, não é possível acontecer com tanta facilidade e 

espontaneidade.É praticada de forma lúdica e recreativa, sem compromisso com as técnicas, para 

uma adaptação ao meio líquido.É incontestável a eficácia e a eficiência da natação para a 

melhoria do aspecto físico e da postura essenciais para o desenvolvimento motor do bebé. 

 

Níveis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos grupos B1 e B2 as crianças são acompanhadas por um dos pais, cuja 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. A  natação torna-se importante para a  formação da sua personalidade e inteligência . 

Com os colegas na piscina, aprendem que cada um tem sua vez e que todos são importantes. 

 

Bebés 

B1:Pinguins 6 aos 12 meses B3:  Estrelas do mar dos 24 aos 36 meses B2: Golfinhos dos 12 aos 24 meses 
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LOCAL:  

Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 
HORÁRIO: 

1x Semana (30 min)  

Sábado Domingo 

08:30  

09:00 

09:30 

10:00 

09:00 

 

  5.2. Natação Adaptada 

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. 

 

 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 

HORÁRIOS 

 

1x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  

Sábado 3ª e 5ª Feira 

13:30, 14:15 20:15 
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  6.1 Utilização livre ( natação) de Inverno – Pisc ina Desportiva 

O utente deve ter como idade mínima 15 anos e máxima de 65 e tem que realizar um teste de 

aptidão.  

É prescrito apto, ao aluno que realize a técnica de crol e costas ( domínio da respiração, batimento 

de pernas e rotação de braços) e não apto,  se não cumprir estes  pré-requisitos. 

 

LOCAL:  

Estas aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS 
 

 2ª, 4ª e 6ª feira 30min  3ª e 5ª Feira 30min  Sábado 30min  Domingo 30min  

07:45 às 09:15 

13:00 às 17:00 

21:00 às 21:45 

07:45 às 11:00 

13:00 às 17:15 

20:30 às 22:30 

13:30 às 17:15 08:30 às 09:30 

11:00 às 12:30 

 

 

 

  6.2. Utilização livre ( natação) de Inverno – Tanqu e de aprendizagem  

O utente deve ter como idade mínima 15 anos e máxima de 65 e tem que realizar um teste de 

aptidão.  

É prescrito apto, ao aluno com aprendizagens no meio aquático que domine o equilíbrio em 

função das acções propulsivas e controlo da respiração e não apto, se não cumprir estes pré-

requisitos. 

 

LOCAL:  

Estas aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS 
 

 2ª, 4ª e 6ª feira 30min  3ª e 5ª Feira 30min  Sábado 30min  Domingo 30min  

21:00 às 21:45 21:45 às 22:30 15:00 às 15:45 9:30 às 11:00 

11:45 às 12:30 
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  7. Aulas anuais de inscrição em grupo 

Prevê-se que a Escola de Natação da Municipália, seja regularmente frequentada por instituições 

de natureza diversa, incluindo sindicatos, associações e colégios. 

É de relembrar o Programa de Adaptação ao Meio Aquático que proporciona aos alunos dos 

Jardins de Infância do Concelho, uma prática da actividade física em meio aquático, enquadrada 

pela Escola de Natação, prevista para o período escolar, bem como o projecto do Clube do 

Movimento. 

 

LOCAL:  

Estas aulas decorrem na piscina desportiva e tanque de aprendizagem. 

 

HORÁRIOS:   

a definir para a próxima época 
 

 

 

  8. Cursos de Verão 

Os cursos de Verão decorrem no mês de Agosto, 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 
 

 

  9. Aluguer de pistas  

Possibilidade de instituições particulares usufruírem do espaço de água da nossa piscina, para 

actividades especificas (ex. clube de futebol, preparação física dos jogadores; férias desportivas). 

O monitor que prescreve e promove a actividade pertence à instituição que aluga o espaço.  
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LOCAL:   

Tanque de aprendizagem ou piscina desportiva 

 

 

  10.Actividades extracurriculares  

A escola de natação da Municipália, está sempre receptiva a outras actividades extracurriculares, 

como forma de complemento do trabalho desenvolvido. 

 

LOCAL:   

Tanque de aprendizagem ou piscina desportiva 
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Proposta para o plano de actividades 2008/2009 
 

Local:   Piscina de Hidroterapia / Gabinetes de massagem e reabilitação 
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Proposta de valências na Piscina de Hidroterapia ( mapas em anexo) 

 

1. Hidroterapia 

1.1.Correcção Postural 

1.2 Reabilitação 

 

2. Actividades Aquáticas Adaptadas  

2.1.Natação Adaptada 

2.2. Pré- parto 

2.3.Pós – Parto 

 

3. Massagens de reabilitação 

 

4. Pack’s 

 

  1. Hidroterapia 

É uma forma de expandir a profundidade e abrangência das opções de tratamento por parte do 

técnico especializado e melhorar as perspectivas de recuperação para muitos indivíduos.  

Os efeitos terapêuticos da Hidroterapia estão relacionados com: alívio de dor e espasmos 

musculares; manutenção ou aumento de amplitude de movimento das articulações; fortalecimento 

muscular e treino de resistência (endurance); reeducação dos músculos paralisados (espásticos); 

melhora da circulação; encorajamento das actividades funcionais; manutenção e melhora do 

equilíbrio, coordenação e postura.  

Da mesma forma, do ponto de vista Psicológico, existem muitas recomendações para 

Hidroterapia, pelo reconhecido efeito sedativo da água quente e o valor do programa de exercícios 

para pessoas portadoras de doenças mentais. 

 

Directrizes para o ingresso nestas aulas: 

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 consulta 
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técnica com um profissional especializado, onde se veiculam todas as informações importantes, 

assim como o encaminhamento para a aula que melhor se adequa às suas necessidades. 

 

  1.1.Correcção Postural 

Sendo o sedentarismo, o excesso de peso e o stress acumulados factores de risco para os 

problemas de postura, 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 na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS 

 

1x Semana (45 min)  1 x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  

Sábado 4ª Feira 3ª e 5ª Feira 2ª e  6ª Feira 

11:15 

12:00  

12:45 

15:00 

11:30; 17:30 

18:15; 19:00 

19:45; 20:30 

10:00; 13:00; 

13:45; 17:15 

18:00; 18:45 

19:30; 21:00 

9:15; 11:30; 20:30 

 

  1.2 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 Municipália. 
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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. 

 

LOCAL:  

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS 

 

1x Semana (45 min)  1x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  2x Semana (45 min)  3x Semana (30 min)  

Sábado 4ª Feira 3ª e 5ª Feira 2ª/6ª 2ª, 4ª e 6ª Feir a 

15:00;15:45; 17:15 10:45; 16:45 

17:30; 18:15 

9:15; 10:45 

11:30; 21:45 

10:00; 10:45 

17:30; 18:15 

13:15; 13:45;  

 

 

  2. Actividades Aquáticas Adaptadas  

2.1.Natação Adaptada 

2.2. Pré- parto 

2.3. Pós – Parto 

 

  2.1.Natação Adaptada 
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LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

  2.2. Pré-Parto 

Para as grávidas, tem o grande benefício de melhorar ou corrigir a postura, de ajudar a controlar a 

respiração (essencial no momento do parto) e aumentar o trabalho muscular. Desde que haja 

autorização médica, pode ser praticada ao longo de toda a gravidez, proporcionando uma 

agradável sensação de leveza, promoção da auto-estima e apoio psicológico à futura mamã. 

Estas classes são destinadas a gestantes a partir do quarto mês, que são inseridas nestas aulas 

depois de terem uma consulta técnica com um profissional especializado. 

 

 

 

LOCAL:  

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS 

3x Semana (45 min)  

2ª, 4ª e 6ª Feira 

18:45 
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  2.3. Pós - Parto   

Actividade essencial (referenciada pelas nossas futuras mães, como útil), depois de algumas 

transformações corporais no período de gestação. Vai auxiliar na queima de gorduras, mantém o 

adequado equilíbrio muscular, aumentando a capacidade de usar a gordura como fonte 

energética.  

 

 

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

 

HORÁRIOS 

3x Semana (45 min)  

2ª, 4ª e 6ª Feira 

18:45;19:30 

 

 

  2.4. Terapia Personalizada (aula individual) 

É indicada a utentes que sofram um cirurgia de foro ortopédico com poucas semanas ou casos 

neurológicos agudos que requerem uma assistência total por parte do profissional técnico, pois 

não possuem mobilidade e autonomia na piscina. São sessões de 30 minutos em que o 

profissional técnico trabalha individualmente com o utente, técnicas específicas de acordo com as 

necessidades deste.  
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    3. Massagens de reabilitação 

 

A massagem de reabilitação abrange o desenvolvimento, a manutenção, a recuperação e o 

aumento da função física, alivia ou previne a dor e a disfunção física e realça o bem-estar do 

doente. 
 

Valências : 
 

  3.1. Shiatsu:  alivia dores no corpo e dá conta de pequenos distúrbios orgânicos pois 

desperta no paciente uma nova consciência de si. Este trabalho de normalização do fluxo 

energético traz ao paciente uma sensação de bem estar, de integração e de melhoria geral. 

 

  3.2. Massagem terapêutica: preventivas e/ou curativas, utilizadas especialmente 

quando existem patologias do foro músculo-esquelético, consiste numa massagem localizada 

em que se aplicam técnicas específicas consoante o problema em questão.  
 

  3.3.Massagem anti- stress : com diferentes manipulações e movimentos, exercendo 

com as mãos pressões de intensidades diferentes de modo aliviar tensão, de acordo com o 

caso do paciente, procura-se obter um objectivo concreto, melhorar os níveis de stress do 

paciente. 
 

  3.4. Osteopatia: pelo tratamento manual e natural, uma vez que o corpo possui uma 

capacidade de cura e reequilibro. A função da osteopata é tratar, através das mãos, as 

disfunções somáticas e estruturais do corpo. 
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 3.5. Terapia Ocupacional 

Tem como objectivo, promover as competências e minimizar o grau de incapacidade do utente 

de modo a realizar as suas tarefas diárias com mais autonomia, para esse fim faz-se o 

aconselhamento de ajudas técnicas e o seu treino de modo a intervir no desenvolvimento de 

competências, restaurar funções perdidas, prevenir disfunções e/ou compensações de funções 

através do uso destas ajudas. 

 

 

 

As valências anteriormente apresentadas, serão efectuadas somente nos gabinetes e 

mediante marcação prévia com a terapeuta. É prematuro neste momento apresentar manchas 

horárias precisas. Consoante as necessidades dos nossos utentes, durante a época lectiva 

poderão surgir outras valências,    

 

 4. Pack’s 

De modo a proporcionar uma alternativa em contextos diferentes, criámos os Pack’s com 

diferentes combinações. Estes Pack’s serão marcados individualmente com a terapeuta, em 

horário a combinar. 
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Artigo 1º - Âmbito 

 

O presente Regulamento Interno aplica-se à frequência da Piscina Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 2º - Normas Gerais 

 

A Piscina Municipal, situada na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, que integra o património do Município 

de Odivelas, constitui um equipamento privilegiado para a prática de Actividades Aquáticas com carácter pedagógico, 

social, recreativo e desportivo. 

 

Artigo 3º - Infra – Estruturas da Piscina Municipal d e Odivelas 

 

A piscina Municipal é constituída por: 

 

1. Três Cubas: uma Piscina Desportiva com 25x12,5m, um Tanque de Aprendizagem com 16X8m e uma Piscina de 

Hidroterapia com 10x4m. 

2. Três Gabinetes: Dois Gabinetes de Massagem e Reabilitação e Um Gabinete Polivalente para aulas teóricas e 

valências diversas (Shiatsu, terapia ocupacional, terapia personalizada entre outras). 

 

Artigo 4º - Direito de Admissão 

 

1. A Municipália, EM procura preservar as condições de segurança dos utentes e o respeito pela sua liberdade 

individual, reservando-se o direito de não admissões de todos aqueles que não cumpram o presente Regulamento 

Interno. 

2. A assistência às actividades é permitida, desde que não perturbe o normal funcionamento das mesmas, 

salvaguardando-se naturalmente o direito de interdição bem como o acesso ao recinto de assistência, sempre que a 

tal comprometa a segurança das instalações e das pessoas. Será interdito a assistência nos meses de Maio e 

Junho, em virtude da necessidade de preparação das festas anuais da piscina. 

3. A recolha de imagens no complexo da Piscina Municipal de Odivelas, através de fotografia e/ou vídeo, só será 

permitida mediante autorização da Direcção Técnica e desde que nenhum utente ou acompanhante manifeste 

oposição ao autorizado. 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DA PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELA S 
2008/2009 

I. REGULAMENTO GERAL  
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Artigo 5º - Condições de Utilização 

 

1. Para frequentar a Piscina Municipal de Odivelas, o utente deverá ser portador: 

 

a) Ficha de inscrição fornecida pela Municipália, EM devidamente preenchida; 

b) Uma Foto tipo passe; 

c) Atestado ou Declaração Médico certificando que não possui doenças que constituam perigo para a saúde pública e 

bem como se encontra apto para a prática das actividades em que se vai inscrever ou, em alternativa, declaração 

pessoal em como não apresenta lesões e/ou doenças (dermatológicas e/ou infecciosas) que ponham em causa a 

saúde dos utentes da piscina e que, no caso de as contrair, cessará a utilização da piscina, consultará um médico e 

só após certificação deste poderá retomar à utilização das piscinas e serviços respectivos.  

d) Os acompanhantes de alunos com idade inferior a 4 anos ou indivíduos com necessidades educativas especiais, 

devem entregar o Atestado Médico ou a Declaração Pessoal, certificando que não possuem doenças 

(dermatológicas e/ou infecciosas) sendo pago o valor correspondente ao seguro. 

e) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal (Boletim ou Assento de Nascimento). 

f) No caso de o aluno ser menor, Fotocópia do Bilhete de Identidade do encarregado de educação 

 

2. As inscrições para as actividades em funcionamento serão efectuadas na secretaria da Piscina Municipal. 

 

3. Só os praticantes de idade igual ou inferior a 10 anos ou indivíduos com necessidades educativas especiais, podem 

ser acompanhados por um adulto na utilização dos vestiários e balneários dos equipamentos. 

 

Artigo 6º - Deveres e Obrigações Gerais dos Utiliza dores 

 

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, à excepção da actividade Hidro Bike 

que, pelas suas características, exige o uso da touca de Lycra, não sendo nesse caso, permitido mergulhar ou 

molhar a cabeça durante a realização da mesma. 

3. É obrigatório o uso de chinelos e sapatos apropriados (Hidro Bike) 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 e tendo em conta o respectivo edital da Delegada de Saúde 

Local. 

6. Os utentes são responsáveis pelos prejuízos que cometam tanto a nível pessoal como nos equipamentos ou nas 

instalações das Piscinas Municipais. 

7. É proibido aos utentes das piscinas: 

 

a) Faltar ao respeito ao pessoal de serviço; 

b) Provocar ou participar em desordens ou altercações; 

c) Correr no complexo da Piscina; 

d) Danificar a relva ou qualquer arbusto; 
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e) Escrever nas paredes, bancos e outros móveis; 

f) Cuspir no chão ou para as Piscinas; 

g) Lançar para o chão ou para as Piscinas, papéis ou outros objectos; 

h) Fazer-se acompanhar de animais; 

i) Circular nos balneários 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 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 a apresentação do Bilhete de Identidade e o pagamento de uma quantia definida 

na Tabela de Preços em vigor. 

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

12. Os utentes que realizam massagens terapêuticas ou de reabilitação em gabinetes, devem trazer roupa confortável 

(ex. Fato de Treino), ténis/chinelos e toalha individual. Depois de efectuar a valência não é aconselhável tomar 

banho. 

 

Artigo 7º - Deveres e Obrigações Gerais da Municipá lia, EM 

 

1. Fica obrigada a cumprir o disposto na Directiva 23/93 do Conselho Nacional de Qualidade sobre as Piscinas 

Públicas, nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança. 

2. Disponibiliza a todos os frequentadores da Piscina Municipal folhetos para reclamações/sugestões. 

3. Garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de responsáveis pelo equipamento, devidamente 

identificados e aptos 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 Municipais, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em utentes 

que não cumpram as normas estabelecidas por este Regulamento Interno. 

 

Artigo 8º - Acidentes pessoais 

 

1.  No acto da inscrição ou renovação de inscrição é liquidado um valor correspondente ao seguro que cobrirá os riscos 

de Acidentes Pessoais, sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais, cujas coberturas serão: 

 

a) Morte (maiores de 14 anos): 23.100,00€  

b) Invalidez Permanente (idade inferior a 71 anos): 23.100,00€  

c) Despesas médicas e Tratamentos: 3.850,00€ 

d) Despesas de Funeral: 3.000,00€ 
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2.  Em caso de acidente e desde que não seja necessário recorrer aos serviços do INEM, o sinistrado deverá ser 

encaminhado para a Cruz Vermelha Portuguesa em Sete Rios (Lisboa) 

 

3.  A Municipália, EM declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes das 

piscinas, que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, assumindo-se como mero 

intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses serviços. 

 

Artigo 9º - Interrupção 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 

Municipália, EM a comunicar a suspensão com o 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 até seis dias por ano 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, não especificadas nos números anteriores, que levem à interrupção das aulas 

e cujas causas não sejam imputáveis á Municipália, EM, não haverá lugar à substituição das mesmas ou a qualquer 

crédito do seu valor. 

 

Artigo 10º - Cartão de Utente 

 

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

acesso ao Complexo das Piscinas. 

2. Este cartão limita o acesso à classe e horário do utente, só o 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 das Piscinas Municipais.  

5. O pedido de segunda via do cartão de utente implica o pagamento antecipado de uma quantia, definida na Tabela 

de Preços em vigor, como reposição do elemento extraviado. 

 

Artigo 11º - Preços 

 

1. O valor relativo às mensalidades, encontram-se definidos na Tabela de Preços em vigor. 

2. 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. 
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3. O pagamento das mensalidades das aulas decorrerá até ao dia 10 (inclusive) do mês a que respeite. Quando o 

último dia para pagamento coincidir com o Feriado, a data de pagamento será diferida para o primeiro dia útil 

seguinte. 

4. Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado, fora do prazo. Assim, se o mesmo for 

efectuado nos 7 dias seguintes sofrerá um agravamento de 5%. A partir do 8º dia esse agravamento passará a ser 

de 20%. 

5. O pagamento da mensalidade de Julho, será efectuado no 2º e 3º mês de frequência. 

6. Descontos para o agregado familiar (cônjuge e descendentes directos): 

 

a) Inscrição – a partir do terceiro elemento do agregado familiar (inclusive) há isenção; 

b)  Desde que o agregado familiar tenhas 3 elementos ou mais inscritos, os filhos menores têm um desconto de 5%. 

 

7. Desconto no pagamento das mensalidades: 

 

a)  Pagamento Trimestral      –     5% de desconto 

b) Pagamento Semestral       –   10% de desconto 

c) Época Completa                 –   15% de desconto 

 

Artigo 12º - 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, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do Artigo 13º. 

2. Não é autorizado à atribuição de quaisquer créditos ou reembolsos de pagamentos efectuados pelo utente, por 

razões alheias à Municipália, EM Nessa medida, informa-se todos os utentes que não serão aceites quaisquer 

pedidos de créditos ou reembolsos, por motivos imputáveis ao próprio utente, nomeadamente por razões de saúde 

do próprio, de familiares, de alteração de residência ou local de Trabalho, gozo de férias, participações em estágios 

ou programas desenvolvidos no âmbito do ensino superior ou empresarial, ou qualquer outra situação não imputável 

à Municipália, EM. 

 

Artigo 13º - 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 em como se 

encontra completamente restabelecido e apto para a prática de Natação, sem o qual não poderá retomar a prática 

desportiva, mesmo que tenha a mensalidade regularizada. 

2. Nos casos de ausência do utente, mesmo que justificada, por um período inferior a 30 dias, não há lugar a qualquer 

crédito das aulas não frequentadas. 

3. No caso de impedimento da frequência por motivo de doença, devidamente comprovada por declaração médica, 

que expressamente refira a impossibilidade, ou grave inconveniência, de prática de Natação por um período de 

tempo consecutivo, de 30 a 60 dias, o utente usufruirá de um crédito de 50% nas duas mensalidades seguintes. 

4. No caso do impedimento, por doença, ser superior a 60 dias, a inscrição é suspensa automaticamente. 
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5. Para o utente ter direito ao benefício previsto no número anterior terá que apresentar na Secretária da Piscina 

Municipal a justificação das faltas que comprovem o motivo de doença nos 5 dias subsequentes à data do atestado 

médico. 

 

Artigo 14º - Listas de Espera 

 

1. Em todas as classes existe a hipóteses 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, entretanto, 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 as listas de espera, às transferências internas feitas pelos professores, por motivos de 

natureza técnica. 

5.  Sempre que se justifique serão marcadas aulas experimentais, de modo a existir um melhor enquadramento do 

aluno.  

 

Artigo 15º - Enquadramento Técnico 

 

1. A equipa técnica da Municipália, EM é composta por licenciados e/ou profissionais acreditados pela Federação 

Portuguesa de Natação, sendo os seus terapeutas devidamente creditados e credenciados. 

2. A Municipália, EM disponibiliza todo um conjunto de actividades, adaptadas aos interesses e necessidades dos 

diferentes grupos populacionais, estruturadas em diferentes níveis de desempenho. 

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

concorrente ao desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas, 

terapêuticas e sociais. 

4. A transferência de nível de aprendizagem é um acto puramente técnico e da responsabilidade do professor. Esta 

depende das condições de desempenho, não tendo correspondência com factores de carácter temporal e podendo 

ocorrer em qualquer altura do ano lectivo. 

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

ocasionar a transferência para níveis de aprendizagem inferiores. 

6. A Municipália, E.M propõe-se fazer avaliações internas aos alunos com o objectivo de satisfazer padrões de 

homogeneidade nas classes, podendo promover uma estruturação diferente nas mesmas. 

7. Podem existir situações, previamente definidas pela Direcção Técnica da Escola de Natação da Piscina Municipal de 

Odivelas, de acumulação de níveis em determinadas aulas, desde que não seja posta em causa a qualidade técnico 

- pedagógica das mesmas. 

 

Artigo 16º - 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. Caso contrário, pode o professor proceder à suspensão do aluno na frequência da mesma.  
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3. Em situações mais gravosas, poderá o Conselho de Administração da Municipália, E.M através de proposta da 

Direcção Técnica da Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas e mediante inquérito sumário, impedir o 

acesso temporário ou definitivo às actividades sem direito a qualquer reembolso e/ou indemnização, ao aluno em 

causa. 

 

Artigo 17º - Disposições Gerais 

 

1. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados pelo Conselho de Administração da Municipália, EM, 

a quem compete deliberar sobre os mesmos.  

 

 

 

 

Artigo 18º - Âmbito 

 

1. A actividade denominada de Utilização Livre pode ser realizada na Piscina Desportiva e no Tanque de 

Aprendizagem. Corresponde à prática da natação não orientada técnica ou pedagogicamente, sendo, no entanto, 

supervisionada por um nadador-salvador.  

2. É permitida a frequência da Piscina Municipal em Utilização Livre vertente natação 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 frequência em Utilização Livre (vertente natação) realizada na Piscina Desportiva  implica que o utente realize 

correctamente as técnicas de crol e costas, o que deve ser aferido através da realização de um teste de aptidão. A 

Utilização Livre (vertente natação) realizada no Tanque de  Aprendizagem,  implica que o utente domine o equilíbrio 

em função das acções propulsivas e controlo da respiração, o que deve ser aferido através da realização de um 

teste de aptidão 

 

Artigo 19º - Condições de Utilização 

 

1. O utente terá direito a um cartão gratuito a que corresponde um acesso individual. 

2. Para aceder à Utilização Livre (vertente natação) na Piscina Desportiva ou no Tanque de Aprendizagem, o utente 

deverá proceder a um carregamento do cartão, com um valor mínimo definido na Tabela de Preços em vigor. 

3. O valor de cada utilização, definido na Tabela de Preços em vigor, corresponde a um período de 30 minutos. 

4. 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 20º - Utilização de Material Didáctico 

 

1. A Municipália, EM., coloca à disposição algum material didáctico, devidamente identificado, para a prática da 

natação, que pode ser solicitado ao nadador-salvador. 

2. Não é permitida a utilização de material insuflável. 

 

II. UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO)  
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Artigo 21º - Frequência 

 

1. A Utilização Livre (vertente natação) na Piscina Desportiva, terá a lotação máxima de 10 pessoas por cada pista 

atribuída.  

2. A Utilização Livre (vertente natação) no Tanque de Aprendizagem terá a lotação máxima de 8 pessoas por cada 

pista atribuída.  

 

 

 

 

Artigo 22º - Âmbito 

 

O presente normativo aplica-se à inscrição, nas actividades propostas pela Escola de Natação da Piscina Municipal de 

Odivelas, de alunos que o façam individualmente. 

 

Artigo 23º - Condições de Frequência 

 

1. Os novos alunos que pretendam inscrever-se nas aulas de Natação Pura e/ou Hidroginástica terão de fazer, 

antecipadamente, um teste de aptidão, onde lhes será prescrito um determinado nível de aprendizagem. 

2. Os utentes que se pretendam inscrever nas aulas de hidroterapia e/ou natação adaptada necessitam de apresentar 

declaração médica onde se prescreva o tipo de actividade a desenvolver, assim como possíveis contra-indicações 

aos exercícios. A inscrição será feita após consulta com um técnico especializado desta área. 

 

Artigo 24º - 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, as classes de Bebés, Natação Adaptada e Reabilitação, estas duas últimas 

de acordo com o grau de dependência individual. Sendo necessário o cumprimento do artigo 5º Condições de Utilização 

alínea d).  

 

 

 

 

Artigo 25º - Âmbito 

 

O presente normativo aplica-se nas actividades propostas para a piscina de hidroterapia e gabinetes de massagens de 

reabilitação 

 

Artigo 26º - Condições de frequência 

 

1. Os utentes que se pretendam inscrever nas aulas de hidroterapia e/ou natação adaptada são denominados de 

utentes internos e necessitam de apresentar declaração médica onde se prescreva o tipo de actividade a 

III. ESCOLA DE NATAÇÃO - AULAS DE NATAÇÃO  

IV. ESCOLA DE NATAÇÃO – SAÚDE/PREVENÇÃO/REABILITAÇÃO  
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desenvolver, assim como possíveis contra-indicações aos exercícios. A inscrição será feita após consulta com um 

técnico especializado nesta área.  

2. Os utentes internos podem beneficiar de Pack’s que são prescritos pelo técnico especializado. Estes são 

constituídos por aulas de água e de gabinete. 

3. Os utentes internos, sempre que faltem à sua aula devem informar o técnico especializado e apresentar a respectiva 

justificação. Estas aulas, de acordo com a carga horária semanal, tem um limite máximo de faltas permitido. 

4. As aulas de hidroterapia têm carácter temporário, quando o técnico especializado prescreve a alta, estes mesmos 

utentes serão inseridos nas aulas de natação pura ou nas aulas de hidroginástica. 

5. São denominados utentes externos, aqueles que por sua iniciativa efectuam marcação para as valências de 

reabilitação efectuadas em gabinete (Shiatsu, Massagem terapêutica, Massagem anti-stress, Osteopatia, Terapia 

Ocupacional, Terapia Personalizada e outras valências). 

6. Os utentes que realizam massagens terapêuticas ou de reabilitação em gabinete, devem trazer roupa confortável 

(fato de treino), ténis/chinelos e toalha individual. Depois de efectuarem as massagens, não é aconselhável tomarem 

banho. 

 

Artigo 27º - Classes com Acompanhante 

 

1. Existem classes que, pelo tipo de trabalho desenvolvido, necessitam de uma pessoa que obrigatoriamente 

acompanhe o utente no decorrer da aula, nomeadamente, as classes, Natação Adaptada e Reabilitação, de acordo 

com o grau de dependência individual. Sendo necessário o cumprimento do artigo 5º Condições de Utilização alínea 

d). 

 

 

 

 

Artigo 28º - Âmbito 

 

O presente regulamento aplica-se à inscrição e frequência de aulas na Escola de Natação da Municipália EM por grupos 

de alunos organizados por Instituições, em horário e plano de água próprios. 

 

Artigo 29º - Inscrições 

 

1. A Municipália EM enviará a cada uma das instituições, que pretendam frequentar as aulas de natação, os seguintes 

documentos:  

 

a) ficha de inscrição onde serão discriminados os alunos da instituição; 

b) declaração de autorização do encarregado de educação; 

c) declaração de aceitação do Regulamento Interno; 

d) entrega do Atestado ou Declaração Médica certificando que não possui doenças que constituam perigo para a 

saúde pública e bem como se encontra apto para a prática das actividades em que se vai inscrever ou, em 

alternativa, declaração pessoal em como não apresenta lesões e/ou doenças (dermatológicas e/ou infecciosas); 

e) A vaga do(s) aluno (s) só será confirmada após a entrega dos documentos acima referidos. 

V – GRUPOS / INSTITUIÇÕES 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
10 1 de Julho de 2008 Ano IX - N.º 12 

 

 

2. Às novas inscrições e renovações de inscrição será cobrada uma tarifa, de acordo com a Tabela de Preços em 

vigor. 

3. A inscrição das Instituições nas aulas de natação significa o compromisso da sua frequência até ao final do ano, no 

horário estipulado no inicio do ano lectivo, podendo existir possíveis alterações, se exequíveis. Esta alteração será 

deliberada sob proposta da Direcção Técnica. 

4. O não cumprimento do disposto no número anterior implica o pagamento de uma nova inscrição na época lectiva 

seguinte, não havendo, neste caso, lugar à renovação de matrícula. 

 

Artigo 30º - Deveres e Obrigações Gerais dos Grupos /Instituições 

 

1. O Grupo/Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus alunos, por pessoal ao seu serviço, durante 

todo o período de frequência nas Piscinas Municipais de Odivelas, incluindo aquele que decorre a aula. Este 

acompanhamento é feito exclusivamente pelos responsáveis do grupo/instituição, não sendo permitido o 

acompanhamento nem a presença dos encarregados de educação nas instalações (balneários e cais de piscina). 

No entanto podem assistir, sempre que queiram, às aulas do seu educando, excepto nos meses de Maio e Junho, 

em virtude da necessidade de preparação das festas anuais da piscina. 

2. 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. 

3. Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem nos períodos fora da aula. 

 

Artigo 31º - Acidentes Pessoais 

 

1. O disposto no Artigo 8º do Normativo Geral é aplicável aos Grupos/Instituições, caso o grupo/instituição o requisite. 

2. É da responsabilidade dos respectivos Grupos/Instituições garantir a cobertura dos riscos de acidentes pessoais de 

sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais de Odivelas que envolvam os seus alunos. Caso o 

Grupo/Instituição não requisite o nosso seguro, devendo entregar na Direcção Técnica uma cópia da apólice do 

seguro e os contactos dos respectivos encarregados de educação. 

 

Artigo 32º - Desistências de Alunos 

 

1. As desistências de alunos, deverão ser comunicadas, através de preenchimento de impresso próprio, fornecido pela 

Municipália, EM, 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. 
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Artigo 33º - Preços 

 

1. 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 final do mesmo mês. Findo este 

prazo, o pagamento é considerado, fora do prazo, pelo que, a mensalidade seguinte sofrerá um agravamento de 

20%. 

2. No caso do incumprimento de dois meses consecutivos, a frequência das aulas de natação serão suspensas, até à 

regularização das mesmas.  

 

Artigo 34º - Ausências por Motivo de Doença 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. No caso de impedimento da frequência por motivo de doença, impeditiva da prática de Natação, e devidamente 

comprovada por declaração médica, que expressamente refira a impossibilidade, ou grave inconveniência, de 

prática de Natação por um período de tempo consecutivo, superior a 30 dias, o utente usufruirá de um crédito de 

50% na mensalidade seguinte à data do impedimento.  

4. Para o utente ter direito ao benefício previsto no número anterior terá que apresentar na Direcção Técnica da 

Municipália, EM a justificação das faltas que comprovem o motivo de doença nos 5 dias subsequentes à data do 

atestado médico. 

 

 

 
 

Artigo 35º - Âmbito 

 

O presente regulamento aplica-se à inscrição e frequência de aulas na Escola de Natação da Municipália EM por grupos 

de alunos organizados por Instituições, com o sistema de aluguer de pista, cujo a dinamização e prescrição é da 

responsabilidade do técnico da instituição que tem que ser comprovadamente credenciado. 

 

Artigo 36º - Inscrições 

 

1. A Municipália EM enviará à instituição que requerer este serviço, os seguintes documentos:  

 

a) ficha de inscrição onde serão discriminados os alunos da instituição; 

b) declaração de autorização do encarregado de educação; 

c) declaração de aceitação do Regulamento Interno; 

VI – Aluguer de pistas 
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d) entrega do Atestado ou Declaração Médica certificando que não possui doenças que constituam perigo para a 

saúde pública e bem como se encontra apto para a prática das actividades em que se vai inscrever ou, em 

alternativa, declaração pessoal em como não apresenta lesões e/ou doenças (dermatológicas e/ou infecciosas); 

e) a condição de garantir a vaga do(s) aluno (s) só será efectuada após a entrega destes documentos. 

 

Artigo 37º - Acidentes Pessoais 

 

1. É da responsabilidade do Grupo/Instituição, garantir a cobertura dos riscos de acidentes pessoais de sinistros 

ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais de Odivelas que envolvam os seus alunos. Assim, deve entregar 

na Direcção Técnica uma cópia da apólice do seguro e os contactos dos respectivos encarregados de educação. 

 

 

 

 

Artigo 38º - Projectos Municipais 

 

Em negociações de grupo, integrados em Projectos Municipais que venham a ser estabelecidos poderão ser 

contemplados descontos sobre a Tabela de Preços em vigor até um máximo de 10% desde que superiormente 

autorizados pelo Conselho de Administração da Municipália, EM.. 

 

 

 

VII - Projectos Municipais 
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TABELA DE PREÇOS 

ÉPOCA 2008 / 2009 
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Como sabemos uma politica de preços é essencial para o atingimento de resultados competitivos. 

 

Em análises devidamente apresentadas no Plano e Orçamento da Municipália EM para 2008 foi possível 

identificar que na generalidade dos serviços prestados os preços da Municipália EM são preços 

competitivos. Isto na perspectiva de uma comparação com os equipamentos similares existentes num 

eventual anel concorrencial às nossas piscinas. 

 

Para a definição da política de preços para a época 2008/2009 foram essenciais as seguintes asserções: 

 

a) Em 1 de Janeiro de 2008 e dando sequência à Lei n.º 67-A/2007 de 31 de Dezembro, o IVA de boa parte 

dos serviços prestados pela Municipália EM, reduziu de 21% para 5%. Assim, os utentes da nossa 

piscina, e porque repercutimos de imediato, nos preços praticados até aí, essa redução de taxa do IVA, 

beneficiaram de uma redução efectiva de preço. Ou seja, os preços praticados tiveram uma redução real 

para o utente. 

b) Entendeu-se que para a época 2008/2009, e vivendo o país uma situação de alguma pressão ao nível 

dos preços dos mais diversos produtos, deveria existir prudência na actualização de preços. Assim, 

desta forma, optou-se por incrementar em 2,2% os preços dos seguintes serviços: natação pura, 

hidroginástica, actividades aquáticas adaptadas, pack’s pré e pós parto, hidroterapia, pack’s de 

hidroterapia, massagens, colégios e instituições; decidiu-se ainda que os serviços de utilização livre e 

aluguer de pistas mantivessem os preços da época 2007/2008. 

c) De acordo com a decisão do Governo, a partir do próximo dia 1 de Julho de 2008 o IVA dos produtos e 

serviços taxados a 21% passam a ser taxados apenas a 20%. Desta forma pode-se concluir que os 

utentes da próxima época lectiva vão pagar ainda menos no concernente aos serviços aqui 

referenciados. 
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Pagamento Mensal
1x Semana 2x Semana 3x Semana

                CRIANÇAS (dos 4 aos 14 anos)  21,30 €  28,30 €  35,30 € 

                ADULTOS (a partir dos 15 anos)  24,40 €  32,00 €  40,50 € 

 15,00 € 

 2,50 € 

 25,00 €                   INSCRIÇÃO

                  RENOVAÇÃO

                  SEGURO

          ADULTOS (a partir dos 65 anos) /DEFICIENT ES  17,10 €  22,50 €  28,30 € 

 32,50 €  41,10 € 

Pagamento Mensal
1x Semana 2x Semana 3x Semana

Pagamento Mensal
1x Semana 2x Semana 3x Semana

                 ADULTOS (a partir dos 15 anos)  29,90 €  38,60 €  47,30 € 

Pagamento Mensal
1x Semana 2x Semana 3x Semana

               BEBÉS (dos 6 meses aos 3 anos)  31,70 €  40,50 € 

              NATAÇÃO ADAPTADA*  25,40 €  32,20 €  38,40 € 

              NATAÇÃO PRÉ-PARTO / PÓS-PARTO  25,40 €  32,20 €  38,40 € 

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO

  TABELA DE PREÇOS 

HIDROGINÁSTICA

HIDROBIKE / PACK'S

                ADULTOS (a partir dos 65 anos)/ DEF ICIENTES  17,40 €  22,80 €  28,70 € 

                ADULTOS (a partir dos 15 anos)  24,70 € 

NATAÇÃO PURA

ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS

ÉPOCA 2008 / 2009

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

2 1 de Julho de 2008 Ano IX - N.º 12 
 

 

Pagamento
Mensal

Pagamento
Mensal

                                                                                                                                                                                                                                                                

 43,40 € 

 62,00 € 

 68,30 € 

Sessões 60 m

SESSÕES

             SHIATSU

             OSTEOPATIA

            TERAPIA OCUPACIONAL

 2,00 € 

CONSULTAS

 30,00 € 

 30,00 € 

TERAPIAS

Sessões 30 m

 6,00 € 

 15,00 € 

 26,80 € 

             CORRECÇÃO POSTERAL  19,10 €  38,20 € 

             ADULTOS (a partir dos 65 anos) / DEFIC IENTES  13,40 € 

 52,70 € 

 49,90 € 

2x Semana

              REABILITAÇÃO  19,10 €  38,20 € 

             2 aulas de hidroterapia + 1 aula de ga binete

            PACK 3
            1 aula de hidroterapia  +  2 aulas de g abinete

PACK'S  PRÉ E PÓS PARTO

HIDROTERAPIA

PACK'S DE HIDROTERAPIA

Pagamento Mensal
1x Semana

                 PRÉ - PARTO
                 2 aulas de Água + 1 aula de gabine te
                PÓS - PARTO
                2 aulas de Água  +  1 aula de gabin ete

                CONSULTA DE HIDROTERAPIA

              PACK 1
              1 aulas de hidroterapia + 1 aula de g abinete

             PACK 2

           TERAPIA PERSONALIZADA
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         Tarifa de perda/extravio da identificação do cabide do vestiário 2,80 €

         Tarifa de emissão de 2ª via do cartão de u tente 8,80 €

MASSAGENS

 2,30 € 

24,00 €

1x Semana 2x Semana 3x Semana

          ATÉ 15 UTENTES  15,20 €  22,80 €  28,30 € 

          MAIS DE 40 UTENTES  13,70 €  20,20 €  24,80 € 

          DE 16 A 40 UTENTES  14,20 €  20,80 €  26,40 € 

3x Semana

          ATÉ 15 UTENTES  15,50 €  23,20 €  28,80 € 

1x Semana 2x Semana

          PISCINA DE 25 METROS   (14 alunos por pis ta)

          PISCINAS DE 16 METROS   (8 alunos por pis ta)

 26,90 € 

          MAIS DE 40 UTENTES  13,90 €  20,60 €  25,30 € 

UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO)

INSCRIÇÕES EM GRUPO - IPSS/CMO

INSCRIÇÕES EM GRUPO - COLÉGIOS/ INSTITUIÇÕES

22,60€ por grupo

Até 10 alug/mês

31,60€ por grupo

ALUGUER DE PISTAS

          DE 16 A 40 UTENTES  14,50 €  21,20 € 

           MÍNIMO DE CARREGAMENTO DO CARTÃO

Mais de 10 Alug/mês

23,80€ por grupo

17,80€ por grupo

Sessões 30 m

 15,00 € 

 15,00 € 

            MASSAGEM ANTI-STRESS

           MASSAGEM TERAPEUTICA 

           UTILIZAÇÃO DE 30 MINUTOS

 



 

 
 

 

 


