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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 13 de junho de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

ATLETA NAIDE GOMES 
 
"Mais uma vez o atletismo português sofre um rude golpe 
nas suas aspirações para os Jogos Olímpicos de Londres. 
 
À semelhança do infortúnio que aconteceu a Nélson 
Évora no mês de Janeiro do corrente ano, agora foi a vez 
de o azar bater à porta de Naide Gomes. 
 
No passado dia 9 de Junho, durante a prova de salto em 
comprimento do Nacional de Clubes, a decorrer no 
Estádio Universitário de Lisboa, esta nossa brilhante atleta 
fez uma rotura no tendão de Aquiles aquando da corrida 
de balanço para o seu último ensaio. 
 
Esta grave lesão impedirá Naide Gomes de participar e 
competir entre a elite mundial nas olimpíadas que se 
realizarão nos próximos meses de Julho e Agosto. 
 
Apesar dos constantes infortúnios que perseguem esta 
atleta, as suas capacidades técnicas, profissionalismo, 
determinação e forte carácter, têm-se revelado 
fundamentais para ultrapassar todas as dificuldades, além 
de garantirem inúmeras conquistas desportivas e pessoais. 
 
O percurso de uma atleta de alta competição nem sempre 
é glorioso e pleno de vitórias. É, por isso, nos momentos 
mais adversos que é importante lembrar e reconhecer o 
grande valor, quer da atleta, quer ainda da Mulher e da 
cidadã, além das suas magníficas qualidades enquanto 
pessoa que, lamentavelmente, viu o seu sonho de estar 
presente nos Jogos Olímpicos de Londres cair por terra, 
depois de todo o trabalho desportivo desenvolvido e 
construído com empenho e dedicação imensuráveis 
durante os últimos anos. 
 

Resta-nos, contudo, a boa notícia de saber que a 
intervenção cirúrgica decorreu com sucesso e que Naide 
Gomes está já em fase de recuperação e que, como grande 
campeã que é, certamente em breve poderemos voltar a 
vê-la brilhar nos maiores palcos desportivos de todo o 
mundo. 
 
A Presidente da Câmara Municipal e os seus Vereadores 
expressam a sua profunda tristeza pela grave lesão que a 
atleta Naide Gomes contraiu recentemente, não deixando 
também de felicitá-la pelas suas sempre memoráveis 
prestações nas provas de atletismo, nomeadamente as que 
foram relacionadas com o salto em comprimento, bem 
como de endereçar os votos de rápidas melhoras e de uma 
plena recuperação nesta etapa difícil mas garantidamente 
temporária da sua carreira, àquela que é uma cidadã de 
referência do Concelho de Odivelas, digna agraciada com 
a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro em 2011. 
 
Odivelas, 13 de Junho de 2012" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

FINAL DAS OLIMPÍADAS DA IGUALDADE 
 
"Realizou-se no passado dia 5 de Junho, na Biblioteca 
Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa, a Final das 
Olimpíadas da Igualdade. Esta iniciativa do Projeto BIG 
(Bibliotecas pela Igualdade de Género) tem como 
principais objetivos sensibilizar a população juvenil para 
os problemas da desigualdade de género e estimular a 
elaboração de trabalhos artísticos e jornalísticos sobre esta 
temática nas escolas. 
 
Entre as quatro equipas finalistas, o Concelho de Odivelas 
esteve muito bem representado por duas alunas da Escola 
Secundária da Ramada que a par da equipa de Oeiras, 
conquistaram um brilhante 1º lugar e uma visita de estudo 
ao Centro de Documentação Aletta – Institute for 
Women’s History, situado em Amesterdão, Holanda. 
 
Importa referir que o júri nacional era composto por 
algumas individualidades de renome no nosso país nas 
mais diversas áreas, como a realizadora Zara Pinto 
Coelho, a fotógrafa Catarina Botelho e a Vice-Presidente 
da UMAR, Manuela Góis, entre outras. 
 
É nesse sentido que a Câmara Municipal e os seus 
Vereadores saúdam a equipa HM de Odivelas, composta 
por Helena Martinho e Carolina Pereira, pelo seu 
premiado trabalho na categoria de reportagem/vídeo e 
expressam o seu orgulho pela promoção dos direitos 
fundamentais da Mulher e também do bom-nome do 
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nosso Concelho em matérias tão importantes para o 
desenvolvimento equitativo e coeso da nossa sociedade. 
 
Odivelas, 13 de Junho de 2012" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

MEGA AGRUPAMENTO DE SAÚDE ODIVELAS-LOURES 
 
"No dia 9 de Abril, esta Câmara Municipal dirigiu à 
ARSLVT ofício com o seu parecer desfavorável 
fundamentado sobre o “Projeto de Portaria de 
reestruturação dos Agrupamentos de Centros de saúde da 
Região de Lisboa e vale do Tejo, o qual previa a 
constituição de um “Mega-Agrupamento de saúde 
Loures/Odivelas”, sedeado em Sacavém, no seguimento 
do pedido de pronunciamento rececionado a 2 de Março. 
 
Perante a total ausência de resposta por parte da ARSLVT 
ao parecer emitido a Presidente da Câmara solicitou uma 
audiência com carácter de urgência ao Sr. Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde tendo, face à 
repetida ausência de resposta, insistido por email 
relativamente ao referido pedido de reunião em 28 de 
Maio. 
 
Ontem, dia 12 de Junho, 2 semanas depois, chegou 
finalmente a resposta do Gabinete do Sr. Secretário de 
Estado, não para marcar a referida audiência, mas sim 
para informar que “a Portaria dos agrupamentos de 
centros de saúde (ACES) já foi assinada.”. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal, na 12º Reunião 
Ordinária de 13 de Junho de 2012 delibera protestar 
veementemente contra esta forma de atuação do 
Governo, e contra esta forma de relacionamento 
institucional entre um Governo e uma Câmara Municipal, 
um órgão dotado de legitimidade democrática direta, a 
qual constitui, para além de um desrespeito por este órgão 
e pela população que ele representa, um sério revés no 
normal e desejável relacionamento institucional, 
reafirmando a sua total e firme oposição a esta 
reestruturação dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde, que entendemos constituir um sério 
retrocesso na prestação de cuidados primários de Saúde 
no Concelho de Odivelas." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
8.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
7.ª Alteração Orçamental de 2012, 8.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5744, de 2012.06.06 e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 
 
"7.ª Alteração Orçamental 
 
A 7.ª Alteração Orçamental de 2012 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
- No Departamento de Administração Jurídica e Geral: 
 
A inscrição de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), 
referente a rubricas de despesas com pessoal: 
remunerações por doença maternidade/paternidade, 
encargos com a saúde e eventualidade de maternidade e 
paternidade. 
 
- No Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira: 
 
Uma verba de 140.000,00 € (cento e quarenta mil euros), 
para o projeto relativo aos juros de mora. 
 
- No Departamento de Obras Municipais: 
 
No projeto "Construção, Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares - Intervenções Diversas", um 
valor de 35.510,00€ (trinta e cinco mil e quinhentos e dez 
euros); 
 
- No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
A inscrição de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros), 
para o projeto referente à Manutenção de Limpeza 
Urbana. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 393.030,00€ (trezentos e noventa três mil e trinta 
euros), verificando-se um aumento das despesas correntes 
no valor de 113.480,33€ (cento e treze mil, quatrocentos 
oitenta euros e trinta e três cêntimos) por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
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Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 379.530,00 266.049,67 

Total de Despesas Capital  13.500,00 126.980,33 

Total Geral  393.030,00 393.030,00 

  (un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/DAT/12 
 
Pena de suspensão de 20 dias, suspensa pelo prazo de um 
ano, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 25.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, ao trabalhador António Manuel Gregório 
Proença, Encarregado Operacional, de acordo com o 
proposto no relatório final, datado de 29 de maio de 2012, 
constante do processo disciplinar n.º 01/DAT/12, 
instaurado ao referido trabalhador. 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, com oito votos a favor, 
um voto contra e um voto não exercido) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA 
 
Afetação do montante de €3.000,00 (três mil euros), para 
efeitos de alterações de posição remuneratória 
obrigatórias, na sequência do deferimento dos 
requerimentos apresentados pelos Técnicos Superiores, 
Arq.º José Pedro da Silva Pereira Moura Mesquita e Dr. 
Luís Manuel Nascimento Duarte, do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/5010, de 
2012.05.16. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRORROGAÇÃO DA CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Prorrogação da cedência de interesse público do 
trabalhador António Luís Figueira Atabão, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/5627, de 
2012.06.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL 
DAS PISCINAS DE ODIVELAS PARA ÉPOCA 2012/13 

PLANO DE ATIVIDADES 
 
Plano de Atividades do Plano de Água do Complexo 
Municipal das Piscinas de Odivelas, para a Época Letiva 
2011/2012, nos termos da proposta n.º 07/PRES/2012, 
datada de 2012.06.06. 
 
(documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL 
DAS PISCINAS DE ODIVELAS PARA ÉPOCA 2012/13 

REGULAMENTO INTERNO 
 
Regulamento Interno do Plano de Água do Complexo 
Municipal das Piscinas de Odivelas, para a Época Letiva 
2011/2012, nos termos da proposta n.º 07/PRES/2012, 
datada de 2012.06.06. 
 
(documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL 
DAS PISCINAS DE ODIVELAS PARA ÉPOCA 2012/13 

TABELA DE PREÇOS 
 
Tabela de Preços do Plano de Água do Complexo 
Municipal das Piscinas de Odivelas, para a Época Letiva 
2011/2012, nos termos da proposta n.º 07/PRES/2012, 
datada de 2012.06.06. 
 
(documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

INSTALAÇÕES DA ESQUADRA DE TRÂNSITO DA PSP 
NA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Adenda ao protocolo celebrado entre o Município de 
Odivelas, a Direção-Geral de Infra-Estruturas e 
Equipamentos do Ministério da Administração Interna e a 
Polícia de Segurança Pública, aprovado na 10.ª reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 24 de 
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maio de 2011 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2011, de 7 de junho), para a modificação 
da duração do comodato de 10 anos para 30 anos, bem 
como a alteração e aditamento às cláusulas 5ª e 6ª aos n.ºs 
2 e 3 e 2 a 6, respetivamente, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/5612, de 2012.05.31. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

SUBSÍDIOS PARA ALUNOS CARENCIADOS 
E COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
Atribuição do subsídio de “Auxílios Económicos” 
destinado aos alunos carenciados das escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico para aquisição de material escolar e 
atribuição de subsídio de “Tecnologias de Apoio” 
destinado aos alunos carenciados com necessidades 
especiais, para o ano letivo de 2012/2013, no montante 
global de €42.549,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e 
quarenta e nove euros), no âmbito do Plano de Ação 
Social e Transportes Escolares, deliberado na 10.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2012.05.16 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2012, de 29 de maio, pág. 9), nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5234, de 2012.05.23: 
 
"a) Subsídio de “Auxílios Económicos” 
 
O apoio em auxílios económicos traduz-se na atribuição 
de um subsídio pecuniário destinado a comparticipar 
anualmente a aquisição de material escolar para os alunos 
carenciados (1.º e 2.º escalão do abono de família), 
nomeadamente cadernos, réguas, lápis, canetas, borrachas, 
entre outros. 
 
Este subsídio destina-se igualmente aos alunos 
carenciados do 1.º CEB do Concelho de Odivelas com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) e com 
programa Educativo Individual, cuja necessidade 
educativa especial permita a utilização da generalidade dos 
materiais considerados para efeitos da comparticipação na 
aquisição de material escolar. 
 
Os escalões de apoio são definidos de acordo com o 
posicionamento do agregado familiar para efeitos de 
abono de família: 
 
Escalão A – alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de família 
e alunos com Necessidades Educativas Especiais com 

Programa Educativo Individual, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do ponto IV do Anexo I Plano de Ação Social e 
Transportes (cujos agregados familiares se encontrem 
incluídos no 1º ou 2.º escalão de atribuição de abono de 
família) e não necessitem de materiais específicos de 
aprendizagem; 
 
Escalão B – alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de família. 
  
O valor do subsídio de Auxílios Económicos destinado à 
aquisição de material escolar, a atribuir aos alunos é 
definido anualmente em Despacho do Ministério da 
Educação (em anexo), de acordo com o escalão de apoio 
considerado da seguinte forma: 
 
Escalão A – comparticipação de 100% sobre o valor 
fixado anualmente; 
 
Escalão B – comparticipação de 50% do valor fixado 
anualmente para o escalão A 
 
Tendo em conta que ainda não foi publicado o Despacho 
Normativo relativo a Ação Social Escolar, para o próximo 
ano letivo, adotam-se como referência os valores fixados 
pelo Despacho em vigor para o Ano Letivo 2011/2012: 
 
Escalão A – € 13,00 (treze euros) 
Escalão B – € 6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos) 
 
 

 
N.º Estimado de 

Alunos 
Montante a atribuir 

1.º Escalão 2.100 27.300,00 € 

2.º Escalão 1.200 7.800,00 € 

Total 3.300 35.100,00 € 

 
O valor global estimado para a atribuição do subsídio de 
“Auxílios Económicos” aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para o ano letivo de 2012/2013 é de €35.100,00 
(trinta e cinco mil e cem euros) e tem por base o número 
estimado de alunos carenciados (3.300), conforme quadro 
anterior. 
 
b) Subsídio em “Tecnologias de Apoio” 
 
O subsídio em tecnologias de apoio traduz-se na 
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar 
anualmente a aquisição de dispositivos facilitadores da 
funcionalidade e redutores da incapacidade dos alunos 
carenciados com NEE, com Programa Educativo 
Individual (PEI), sendo considerados os recursos 
pedagógicos de apoio complementar, devidamente 
identificados e justificados no PEI do aluno, definido pela 
Equipa/Núcleo de Educação Especial. 
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Este subsídio destina-se aos alunos carenciados do 1.º 
CEB da Rede Pública do Concelho de Odivelas com 
NEE e PEI que frequentem modalidades específicas de 
educação e cuja necessidade educativa especial implique a 
utilização de materiais/dispositivos facilitadores de 
aprendizagens positivas.  
 

O valor do subsídio em “Tecnologias de Apoio” que se 
propõe atribuir, no ano letivo de 2012/2013 é de € 49,66 
(quarenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), 
montante resultante do custo médio despendido com a 
aquisição de manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos, bem como com material escolar, por 
aluno/ano. 
 

O valor global estimado para a atribuição do subsídio em 
“Tecnologias de Apoio” aos alunos com NEE para o ano 
letivo de 2012/2013 é de € 7.449,00 (sete mil quatrocentos 
e quarenta e nove euros) e tem por base o número 
estimado de 150 alunos com NEE com plano individual 
de apoio. 
 

Refira-se ainda, que o número de alunos estimado, tem 
por base a previsão de matrículas para o próximo ano 
letivo, sendo que para além de poderem ocorrer alterações 
ao longo do ano, as matrículas dos alunos podem ser 
efetuadas até 15 de Junho do presente ano. 
 

A verba para atribuição deste subsídio (Auxílios 
Económicos e Tecnologias de Apoio) está prevista no 
Plano e Orçamento de 2012 no montante de € 42.549,00 
(quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove 
euros)." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 

 
Proposta da Componente de Apoio à Família (CAF) na 
Educação Pré-Escolar, na vertente Prolongamento de 
Horário - Ano Letivo 2012/2013, estimando-se que o 
montante mensal global da comparticipação da Câmara 
Municipal de Odivelas seja de €50.062,50, sendo que o 
montante anual global previsto seja de €1.237.500,00, 
deste valor prevê-se que €686.812,50 correspondam à 
comparticipação das famílias, quanto ao diferencial, no 
montante de €550.687,50, corresponde à comparticipação 
da Câmara Municipal, encargo a suportar parcialmente 
pelo Acordo de Cooperação Tripartido, cuja receita 
estimada é de €423.726,00, no âmbito do Plano de Ação 
Social e Transportes Escolares, deliberado na 10.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2012.05.16 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2012, de 29 de maio, pág. 9), de acordo 

com o proposto na informação n.º Interno/2012/5611, 
de 2012.06.21. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 
Proposta de Alteração dos Critérios de Gestão do Pessoal 
Não Docente, deliberado na 3.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2010.02.10 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2010, de 23 
de fevereiro, pág. 17), nos seguintes termos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/5771, 
de 2012.06.06: 
 
"1. Manter a dotação identificada anteriormente no nº.1, 
ao nível da dotação extra-rácio, na afetação/colocação de 
assistentes operacionais (AO), aos agrupamentos de 
escolas (AE) que não dispondo de unidades de ensino 
estruturado (UEE) ou de apoio especializado (UAE) 
integram em Jardins de Infância, crianças com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE), com 
curriculum específico individual, onde se indique 
expressamente que as crianças necessitam de 
apoio/acompanhamento de 1 adulto, para remoção de 
limitações de funcionalidade ao nível da satisfação das 
necessidades básicas da vida diária 
(mobilidade/locomoção, alimentação e auto cuidados): 
 

Dotação: 
 
1 AO para 2 crianças, quando as crianças frequentam o 
mesmo EE; 
1 AO para 1 criança, quando as crianças frequentam EE 
diferente 
 
2. Manter o critério de dotação extra-rácio, identificado no 
nº 3, no caso de substituições de Longa Duração, através 
da Criação de uma Bolsa de Trabalhadores para proceder 
a substituições de AO nos EE, cujos órgãos de gestão 
comprovem a incapacidade de funcionamento dos 
mesmos, motivada pela ausência dos AO ao serviço, por 
um período superior a 90 dias consecutivos, decorrentes 
de baixas/atestados médicos, licenças de maternidade ou 
assistência à família: 
 

Dotação: 
 
Até ao limite de 3 ausências por AE – 1 AO 
Acima de 3 ausência por AE – 2 AO 
 
O prazo ora proposto, deriva da monitorização efetuada 
pelos serviços, ao longo do presente ano letivo, ao 
absentismo do PND no âmbito da qual se detetou que a 
incidência recai, maioritariamente, nas ausências ao 
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serviço superiores a 30 dias no mínimo e 120 no máximo, 
como é o caso da licença de maternidade, mas também 
pelo facto de não haver capacidade da CMO para 
proceder à substituição no caso de ausências inferiores a 
90 dias.  
 
Neste sentido, atendendo a que se perspetiva para o 
próximo ano letivo: 
 
a) O apoio a 24 crianças com NEE’s, distribuídas da 
seguinte forma: 
 

AGRUPAMENTO 

Nº 
Crianças 

com 
NEE’s 

Escola 
Assistentes 

Operacionais 

AE Avelar Brotero 2 
1 EB1/JI Dinis; 1 JI 
Alvaro de Campos 

2 

AE D. Dinis 2 
EB1/JI Maria 

Lamas 
1 

AE Sudoeste 2 
1 EB1/JI Famões e 

1 EB1/JI Veiga 
Ferreira 

2 

AE Moinhos Arroja 6 

2 EB1/JI nº7; 2 na 
EB1/JI Porto 

Pinheiro; 2 no JI 
Arroja 

3 

AE Pontinha 3 
1 EB1/JI Qtª 

Condessa e 2 na 
EB1/JI Paiã 

2 

AE Póvoa S Adrião 3 

1 EB1/JI Olival 
Basto; 1 EB1/JI 

Barbosa du Bocage; 
1 EB1/JI Quinta de 

S. José 

3 

AE Vasco Santana 6 

4 EB1/JI Casal 
Apréstimos; 2 
EB1/JI Eça 

Queirós 

3 

Total 24  16 

 
De salientar que dos 16 AO necessários, e à semelhança 
dos anos letivos anteriores, estimam-se que entre 8 a 10 
AO, serão alvo de ressarcimento de verba por parte da 
DRELVT, pelo que prevemos ficar ainda com uma 
margem de 6 a 8 AO para afetação, mediante as 
necessidades manifestadas pelos AE.  
 
b) A continuidade de ausências de longa duração, infra 
identificadas: 
 

AGRUPAMENTO 
Ausências de Longa 

Duração 
Assistentes 

Operacionais 

AE Moinhos Arroja 1 1 

AE Póvoa S Adrião 1 1 

AE Avelar Brotero 1 1 

AE Vasco Santana 3 1 

AE Pontinha 1 1 

AE Caneças 1 1 

Total 8 6 

 
Estima-se, de acordo com os critérios de apoio atrás 
definidos nos pontos 1 e 2, e identificados nos quadros 
supra, serão necessários 16 AO para Acompanhamento a 
Crianças com Necessidades Educativas Especiais, bem 
como mais 6 AO para substituição de trabalhadores em 

situação de atestado médico/baixa prolongada e licença de 
maternidade superior a 90 dias (maioritariamente 
tipificadas como casos de doenças oncológicas, gravidez 
de alto risco e licenças de maternidade, entre outros), 
perfazendo assim um total necessário de 22 AO." 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 

Proposta de Renovação de Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo Certo para 22 postos de trabalho na categoria 
de Assistentes Operacionais, para fazer face às 
necessidades do próximo ano letivo 2012/2013, tendo por 
base as crianças com necessidades educativas especiais de 
continuidade e as ausências de longa duração dos 
Assistentes Operacionais, sendo que a despesa mensal 
inerente a cada trabalhador é de €720,26, no total dos 22 
trabalhadores é será de €15.845,72, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/5771, de 
2012.06.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSELHO DAS CONDECORAÇÕES E DAS 
CANDIDATURAS 

 

 
 

PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO 
 
Termo do exercício de funções da Conselheira Dra. Ana 
Maria Henriques Fonseca Monteiro e designar, em sua 
substituição, como nova Conselheira, a Dra. Madalena 
Pinto Varela, para desempenhar as funções no Conselho 
das Condecorações e das Candidaturas, de acordo com 
Proposta n.º 06/PRES/2012, de 2012.06.05. 
 
(Rejeitado, por escrutínio secreto, com cinco abstenções e 
quatro votos contra) 

 
 
 

 

VOLTAS VERTENTE SUL 
 

 
 

DENÚNCIA DE PROTOCOLO 
 

Denúncia do “Protocolo para a Criação de Uma Carreira 
Urbana de Passageiros “Voltas Vertente Sul” (“Linha 
Azul”), outorgado a 17 de janeiro de 2011, com a 
Rodoviária de Lisboa S.A., a denúncia deverá produzir 
efeitos a partir de 2 de julho de 2012, considerando-se 
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suspensa, a partir daquela data, a prestação de quaisquer 
serviços por parte da rodoviária de Lisboa, S.A., nos 
termos constantes da informação n.º Interno/2012/5492, 
de 2012.05.30, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Junta de Freguesia de Caneças - Marcha 
Popular e Caneças, enquadrável no disposto na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, nos dias 16, 17, 22 e 23 de junho de 2012, para 
deslocação a Setúbal, Cadaval, Póvoa de Santa Iria e Santo 
Antão do Tojal, respetivamente, com um custo total 
estimado em €410,34, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5489, de 2012.05.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSOS DE OBRAS DO BAIRRO VALE GRANDE, PONTINHA 
PROCESSO N.º 46.996/RC 

 
Elaboração de uma Adenda ao ponto 3.4 do Aditamento 
ao Alvará de Loteamento nº 5/2009, do Bairro Vale 
Grande, na Freguesia da Pontinha, de modo a que os 
processos de obras com entrada na Câmara Municipal, um 
ano após a emissão do Alvará de Loteamento n.º 5/2009 e 
até à emissão do Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 
5/2009 (período compreendido entre 12.09.2010 e 
20.07.2011), possam beneficiar do desconto de 50% na 
taxa de admissão prévia. 
 
Deverá ser efetuada nova liquidação da taxa pela admissão 
da comunicação prévia, nos processos de obras com data 
de entrada na Câmara Municipal no período 
compreendido entre 12-09-2010 e 20-07-2011, 
procedendo-se a: 
 
- Notificação aos proprietários dos lotes da nova 
liquidação, nos casos em que a taxa pela admissão da 
comunicação prévia ainda não tenha sido paga;  
 

- Devolução aos proprietários dos lotes da diferença entre 
o valor que já tenha sido pago e a nova liquidação, 
mediante requerimento instruído para o efeito. De acordo 
com o proposto na informação datada de 2012.05.24, 
contante do processo n.º 46.996/RC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2009  
DO BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY - PROCESSO N.º 47.251/RC 

 
Indeferimento do pedido de alteração ao alvará de 
loteamento nº 3/2009, do Bairro Novo de Santo Eloy, na 
freguesia da Pontinha, para o lote 38, em nome de João 
António Arsénio, nos termos da informação técnica n.º 
105/RD/DRU/DGOU/12, constante do processo n.º 
47.251/RC, de acordo com o proposto na informação a 
fls.2273 a 2274, de 2012.05.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/1992 
DO BAIRRO MOINHO DO BAETA - PROCESSO N.º 4690/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 7/1992, para o lote 
111, do Bairro Moinho do Baeta, na freguesia de Caneças, 
em nome de Francisco Fernandes Tavares, nos termos e 
condições das informações técnicas n.º 
12/IF/DRU/DGOU/12, n.º 6/MS/DGOU/DRU/12 e 
n.º 17/PC/DGOU/DRU/12, constantes do processo n.º 
4690/RC, de acordo com o proposto na informação a 
fls.1982 a 1983, de 2012.05.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

BOLETIM MUNICIPAL DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES  
N.º 10/2012 - DATA DA 10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

No Boletim Municipal n.º 10/2012, de 29 de maio, no seu 
índice e página 7, onde consta"10.ª Reunião Ordinária 
realizada em 2 de maio de 2012", dever-se-á ler "10.ª 
Reunião Ordinária realizada em 16 de maio de 2012". 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GVMM/2012 
 

Assunto: SUBDELAGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
Dado a minha ausência do Município em razão do gozo 
cie férias, nos termos do n.º 4 do artigo 73° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e rectificada pelas declarações 
de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, n.º 9/2002, 
de 5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, pelo presente despacho, subdelego, pelo 
período de 25 Junho a 8 de Julho do corrente ano, no Sr. 
José Carolino Santos, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de janeiro, 
nos seguintes termos e limites; 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
68° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção 
actual, de execução das deliberações da Câmara Municipal 
e de coordenação da actividade dos serviços sob a minha 
superintendência: 
 
2. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 
68° do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades, excepto; 
 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
3. Controlar a assiduidade do pessoal afecto ao meu 
gabinete de apoio pessoal; 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção 
actual, de promover todas as acções necessárias à 

administração corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 
 
5. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
64° do diploma citado, para executar as opções do plano e 
orçamento aprovados, a exercer nas áreas funcionais sob a 
minha responsabilidade; 
 
6. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64° do mesmo diploma, para colaborar no apoio a 
programas e projectos de interesse municipal em parceria 
com outras entidades da Administração Central, a exercer 
nas áreas funcionais sob a minha responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal; 
 
7. A competência prevista na alínea I) do n.º 2 do artigo 
64° do diploma referido, para promover e apoiar a 
realização de eventos relacionados com a actividade 
económica de interesse municipal: 
 
8. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
64° daquele diploma, para assegurar, em parceria ou não 
com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da 
Lei, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do patrimônio 
cultural e urbanístico do Município, a exercer nas áreas 
funcionais sob a minha responsabilidade; 
 
9. Receber os pedidos de instalação, modificação, 
comunicações de encerramento e demais documentação 
no âmbito da instalação e modificação dos 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos não alimentares e de prestação de serviços cujo 
funcionamento pode envolver riscos para a saúde e 
segurança das pessoas, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 
259/2007, de 17 de Julho, assim como encaminhar tais 
pedidos, quando necessário, para o Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
No exercício das competências ora subdelegadas o 
subdelegado praticará exclusivamente actos de 
administração ordinária e que, portanto, não impliquem o 
exercício de competências decisórias. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2010. 

 
Por Delegação e Subdelegação de 

Competências da Sr.ª Presidente, através do 
Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de janeiro 

 
O Vereador 

(Mário Máximo) 
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DESPACHO N.º 4/DGOU/2012 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica a Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco, durante o período compreendido entre os dias 
18 a 29 de Junho de 2012, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários a instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 14 de junho de 2012 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
(António de Sousa, Arq.º) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, que terá 
início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso no 
Diário da República, o período de discussão pública sobre 
a proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 
1/2007/DRU do Bairro Quinta das Pretas – Famões, para 
o lote 21, pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados 
poderão, durante o período de discussão pública, 
consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 
Odivelas. 
 

Paços do Município, 28 de Maio de 2012. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
6275, de 2012.06.21, referente ao período de 8 a 20 de junho de 
2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
 
EDOC/2011/3887 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9842/Antigo - 
pedido de apreciação de Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/111421 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/41970 
Assunto: Estabelecimento de prestação de serviços – cabeleireiro 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/11425 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/41844 
Assunto: Estabelecimento de prestação de Serviços - Salão de 
Estética 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/11431 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/40636 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 38427/OCP 
entrega declaração previa para efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/10807 
12-06-2012 
 
EDOC/2010/408 
Assunto: Análise de processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente 
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Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
12-06-2012 
 
EDOC/2012/2439 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2010/18 
Junção de elementos de Avaliação acústica. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da autorização de utilização, condicionada 
ao pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento; 
Aprova-se Alvará de autorização de utilização n.º 09/2012 que 
segue assinado; 
Concorda-se que no correspondente título seja registada em 
título a advertência constante em informação / parecer técnico 
da DFM/STR. 
Aceita-se a DP; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/41913 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 30081/OCP/OC - 
Declaração Prévia de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/111506 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/40204 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 19614 entrega 
declaração prévia para efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/11539 
12-06-2012 
 
EDOC/2010/911 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 19614 entrega 
declaração prévia para efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
12-06-2012 
 
 

EDOC/2009/79255 
Assunto: Proc. 165/ODV/2002-Churrasqueira Palácio dos 
Frangos, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/35942 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 31998 entrega 
declaração prévia para efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/11493 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/34186 
Assunto: Estabelecimento de salão de cabeleireiro 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/10807 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/38663 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 21131 - entrega de 
declaração prévia para abertura e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Segue assinado o ofício n.º saída/2012/11618 
12-06-2012 
 
EDOC/2009/78718 
Assunto: 269/ODV/03 - Análise ao processo de licenciamento 
do estabelecimento sito na Rua da Liberdade, lote 6, Bº de Stº 
Eloy, Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
12-06-2012 
 
EDOC/2012/27399 
Assunto: Processo de restauração ou bebidas n.º REST/2011/14 
- Estabelecimento sito na Rua São Cristóvão, Lote 870, Loja A - 
Famões, em nome de Ana Maria Antunes Alves 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Segue assinado o Alvará de Autorização de Utilização n.º 
06/2012 
12-06-2012 
 
EDOC/2011/47898 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 28787/OCP/OC - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2011/45235 
Assunto: Pedido de horário de funcionamento / em nome de 
NACOZPD- Laboratório de Prótese Dentária Unipessoal, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/15091 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
10191/CP/OP/GI Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/13323 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento CAE 47782 R3 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/17404 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 16579/OCP 
Pedido de Horário de funcionamento 8.30h as 20h. Sem 
descanso semanal 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/16150 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
funcionamento: das 10h às 20h. Descanso semanal: Domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/17662 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
Funcionamento 8h às 19h. Almoço 13h ás 15h. Sáb 8h ás 13h - 
Descanso Semanal Domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/28955 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 7172/OCP 
Pedido de HF 8h às 21h / sem período de almoço / Descanso 
semanal Domingo 
Despacho: 

Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/19810 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
14-06-2012 
 
EDOC/2009/79037 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 137/ODV/2001 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
14-06-2012 
 
EDOC/2009/68077 
Assunto: PROCº Nº 2.551/68 "Amândio Alves & Silva, Lda." 
Sito na Rua Comandante Sacadura Cabral, nº 24 B - Ramada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com a extinção do procedimento de substituição 
do título por deserção e inutilidade superveniente, nos termos do 
disposto no art.º 111º CPA, e com o consequente arquivamento 
do presente processo 
14-06-2012 
 
EDOC/2009/78785 
Assunto: 133/ODV/2001 Villa - Comércio de Restauração, Lda. 
Praceta Elvira dos Santos Paisana - Centro Comercial Mirassol, 
Loja 23 1675-574 Caneças 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
14-06-2012 
 
EDOC/2009/79189 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 159/ODV/02 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
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Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
14-06-2012 
 
EDOC/2009/79799 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - 
Proc.nº223/ODV/02 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
14-06-2012 
 
EDOC/2012/33225 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.) 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para Pagamento da quantia de 1.451,76€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa 
20-06-2012 
 
EDOC/2012/32659 
Assunto: Relação valorizada de faturas no valor de 30.276,31 
euros. 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para Pagamento da quantia de 74,72€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa. 
À DGFP/DF, 
Para Pagamento da quantia de 29,82€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa. 
20-06-2012 
 
EDOC/2012/32102 
Assunto: 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Dado que já foi verificada e validade a conformidade legal da 
despesa, autorizo o cabimento e compromisso de 2500€ nos 
termos propostos 
18-06-2012 
 
EDOC/2012/32806 
Assunto: Relação valorizada de valor 1.215,98 euros 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para Pagamento da quantia de 1.215,38€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa. 
18-06-2012 
 
 
 
 
 
 

Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
 
EDOC/2012/30530 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / JF Odivelas - 
Pedido de Ler 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a LER requerida e respetivos termos de 
condicionantes propostos pelos serviços; 
Aprova-se Alvará n.º 22/LER/2012, que segue assinado; 
Reconhece-se a isenção "ope legis" de taxas; 
Assim que o processo se encontre concluído, arquive-se 
08-06-2012 
 
EDOC/2012/30081 
Assunto: Pedido de 2.ª Via de Autorização de Utilização n.º 
35/2006. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Segue assinada 2.ª Via da Autorização de Utilização n.º 35/2006, 
cuja entrega ao requerente se determina seja condicionada ao 
pagamento da taxa devida. 
08-06-2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

99..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“ASSASSINATO DE AUTARCA EM SEGURA, IDANHA-A-NOVA” 
 

No passado dia 12 de Junho foi conhecida a notícia do 
assassinato de Maria de Lurdes Sobreiro, Presidente de 
Junta de Freguesia de Segura, Idanha-a-Nova, bem como 
do seu marido. 
 
A morte desta Autarca resultou de um crime brutal que, 
pelo que foi tornado público, terá resultado diretamente 
do normal exercício das suas funções públicas para as 
quais foi democraticamente eleita. Para além da 
consternação e condenação que qualquer crime desta 
natureza contra qualquer cidadão ou cidadã deve motivar, 
é motivo de acrescida preocupação o facto de na 
sociedade portuguesa os agentes políticos e públicos, e os 
Autarcas em particular, estarem cada vez mais sujeitos a 
pressões e constrangimentos lamentáveis e inaceitáveis. 
 
Não sendo naturalmente possível estabelecer uma ligação 
direta ou indireta taxativa entre este crime hediondo e o 
clima político e social de desconfiança e de menorização 
dos agentes e funcionários públicos, dos políticos e dos 
autarcas que se vem acentuando nos últimos tempos e que 
tem sido promovido ativamente por determinados 
sectores da sociedade portuguesa, alguns protagonistas 
políticos incluídos, esta Assembleia Municipal não deixa 
de expressar profunda preocupação e repúdio por esta 
ocorrência e de endereçar condolências à família e aos 
autarcas eleitos na Freguesia de Segura e aos órgãos 
autárquicos municipais do Concelho de Idanha-a-Nova. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“CRIAÇÃO DO MEGA AGRUPAMENTO DE 
SAÚDE ODIVELAS-LOURES” 

 
Em Março de 2012, foi pedido à Câmara Municipal de 
Odivelas (CMO) que se pronunciasse sobre a intenção do 
Ministério da Saúde de constituir um mega-agrupamento 
de saúde Loures-Odivelas, a ser sedeado em Sacavém, 
com base no “Projeto de Portaria da Reestruturação dos 
Agrupamentos dos Centros de Saúde da Região de Lisboa 
e Vale do Tejo”. 
 
No dia 9 de Abril de 2012, a Câmara Municipal de 
Odivelas dirigiu à ARSLVT um ofício com parecer 
desfavorável fundamentado sobre a criação deste mega-
agrupamento. 
 
Em 19 de Abril, a Assembleia Municipal de Odivelas 
aprovou também uma moção em que se pronunciava 
igualmente, de modo fundamentado, contra a anunciada 
criação deste mega-agrupamento. 
 
No dia 30 de Maio, a própria CMO voltou a tomar 
posição, desta vez pública, com a aprovação de uma 
moção de oposição a esta medida. 
 
Perante a ausência de respostas por parte da ARSLVT ao 
parecer emitido pela CMO, a Presidente da Câmara 
Municipal solicitou uma audiência com carácter de 
urgência ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, também sem resposta. Após insistências, a única 
informação dada semanas depois foi a mera comunicação 
do facto consumado de que a portaria dos agrupamentos 
de centros de saúde já havia sido assinada pelo membro 
do 
Governo responsável. 
 
Perante esta situação, a Assembleia Municipal de Odivelas 
delibera aprovar o presente VOTO DE PROTESTO, 
para repudiar veementemente não apenas o conteúdo 
desta portaria mas também todo o procedimento que foi 
seguido, igualmente gravoso. 
 
A criação do “mega-agrupamento” de saúde Odivelas-
Loures vai reunir mais de 400.000 utentes, 
correspondendo tal ganho de escala a uma perda efetiva 
na proximidade da coordenação dos cuidados de saúde 
num território que ainda tem carências significativas, quer 
ao nível das infra-estruturas quer ao nível dos meios 
humanos, por exemplo de médicos de família. Acresce 
que se vão juntar num mesmo agrupamento populações 
adstritas a unidades hospitalares distintas (o novo Hospital 
Beatriz Ângelo e o Hospital de S. José, nomeadamente). 
 
Este “mega-agrupamento” excessivamente grande e 
artificial criará, pois, acrescidas dificuldades de 
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coordenação, introduzindo uma complexidade 
desnecessária e lesiva dos interesses das populações em 
causa. 
 
Por último, este VOTO DE PROTESTO é também um 
voto de repúdio e de veemente condenação da ausência de 
diálogo e do total desrespeito que houve neste processo 
pelas normas do que deve ser o normal relacionamento 
institucional entre o Governo e uma Câmara Municipal, 
órgão democraticamente eleito e representativo da 
população, neste caso do Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO NA 

ADOÇÃO HOMOPARENTAL” 
 

No próximo dia 23 de Junho, realiza-se em Lisboa mais 
uma Marcha do Orgulho LGBT. Esta marcha acontece 
mais de dois anos depois de ter sido aprovado, pela 
Assembleia da República, o casamento civil entre pessoas 
do mesmo sexo. Mas realiza-se também numa conjuntura 
em que o conservadorismo volta à primeira linha do 
discurso público, ameaçando as liberdades individuais e 
coletivas. Lembramos, por isso, os direitos que já foram 
conquistados e aqueles que ainda estão por conquistar – 
com especial incidência na adoção de crianças por casais 
do mesmo sexo. 
 
A adoção homoparental é um direito bloqueado, 
nomeadamente pelo quadro legal que permitiu o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. É pelo fim 
desta discriminação e pelo interesse das inúmeras crianças 
que, em Portugal, aguardam a oportunidade de uma 
família que as acolha e lhes dê todos os cuidados a que 
têm direito, que se impõe a consagração deste direito na 
legislação nacional. 
 
Cada criança tem o direito de ser adotada por quem lhe 
der as melhores condições. A orientação sexual não é – 
não pode ser – um critério que possa intrometer-se no 
trabalho dos técnicos da Segurança Social que procedem à 
avaliação de candidatos e candidatas. 
 
Retenha-se, neste contexto, a posição assumida em 2010 
pela Associação Americana de Psiquiatria: "A Associação 
Americana de Psiquiatria apoia as iniciativas que permitam 
a casais de pessoas do mesmo sexo adotar e coeducar 

crianças." Retenham-se, também, os inúmeros estudos 
que têm trazido a verdade da adoção à luz do dia: são as 
condições garantidas às crianças para o seu crescimento 
harmonioso e em conformidade com a plenitude dos seus 
direitos que contam, independentemente da orientação 
sexual de quem as adota. Neste sentido se sublinha, entre 
outros, o trabalho de Nanette Gartrell, investigadora da 
Universidade da Califórnia, que estudou durante mais de 
duas décadas os filhos de mães lésbicas e cujas conclusões, 
publicadas na revista "Pediatrics", da Academia Americana 
de Pediatria, revelam que os adultos de hoje não só não 
apresentam diferenças, ao longo do seu desenvolvimento, 
em relação aos filhos de famílias tradicionais, como até os 
superam pela positiva em indicadores psicológicos, sociais 
e académicos. 
 
Destaque-se, aliás, que o caminho percorrido em Portugal 
se distancia do da maioria dos países, onde a adoção foi 
reconhecida em simultâneo com o casamento, casos da 
Holanda e da Espanha, ou onde a adoção precedeu o 
reconhecimento do direito ao casamento. 
 
A adoção de crianças é, em Portugal, uma reivindicação 
dos movimentos sociais que se batem pela extinção de 
todas as discriminações em função do sexo e/ou da 
orientação sexual, e que ficou no passado submergida pela 
consagração do casamento. Não há direitos pela metade e 
o avanço conseguido no âmbito do casamento só fica 
completo com o fim da discriminação no âmbito da 
parentalidade. 
 
Sublinhe-se, ainda, que a disposição sobre adoção na lei 
do casamento foi transposta, em Novembro de 2010, para 
a nova lei do apadrinhamento civil, que também vedou o 
apadrinhamento a casais do mesmo sexo, criando mais um 
condicionamento inaceitável. Finalmente, a Lei da União 
de Facto, Lei n.º 7/2001 de 11 de Maio, inibe também a 
adoção por casais do mesmo sexo. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário: 
 
1) Assume posição pela eliminação de todas as formas de 
discriminação de género, pelo respeito pelas crianças e 
pela criação de condições de adoção que garantam os seus 
direitos e condições de desenvolvimento harmonioso; 
 
2) Apela a todos os intervenientes com responsabilidade 
política que garantam condições para que a adoção 
homoparental seja um direito efetivo na legislação 
portuguesa. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 
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CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI DO CASAL DOS APRÉSTIMOS 
PAVILHÃO MULTIUSOS 

 
Celebração, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3860, de 2012-03-29, entre a Odivelas Viva 
– Construção e Manutenção de Equipamentos S.A., 
sociedade comercial anónima, com sede na Rua da 
Memória, n.º 2, freguesia e concelho de Odivelas e o 
Município de Odivelas, dos contratos de arrendamento a 
prazo certo para fins não habitacionais, respeitantes à 
Escola EB/JI do Casal dos Apréstimos e do Pavilhão 
Multiusos, nos termos das minutas de contratos anexas à 
informação referida, conforme o deliberado na 4.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 12 de Abril de 2012, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2012, de 17 de abril, página 
12), e de acordo com o proposto na informação 
Interno/2012/5603 de 2012-05-31 e conforme alteração à 
proposta inicial, deliberada na 6.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 5 de junho 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 11/2012, de 12 de junho, página 16). 

 
 

“CONTRATO DE ARRENDAMENTO A PRAZO CERTO 
PARA FINS NÃO HABITACIONAIS 

 
 

-Escola EB1/JI do Casal dos Apréstimos 
 
 

ENTRE,  
 
ODIVELAS VIVA – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, S.A., sociedade comercial anónima, com 
sede na Rua da Memória nº2, freguesia e concelho de 
Odivelas, com o capital social de € 50.000,00 (cinquenta 
mil euros), pessoa colectiva número 508 881 811, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, devidamente representada pelos seus 
Administradores, José Manuel Barroso Albuquerque 
Gonçalves, casado, portador do BI n.º 4717578, emitido a 
18 de Março de 2003 pelo SIC de Santarém, contribuinte 
n.º 118 490 486, residente em Rua Humberto Martinho, 
23, 2260-304 Tancos e José Eduardo Loureiro da Silva, 
casado, portador do BI n.º 2205153, emitido a 13 de Abril 
de 2004 pelo SIC da Guarda, contribuinte fiscal n.º 171 
398 050, residente na Avenida Primeiro de Maio, São 
Romão, em Seia, com os poderes necessários para o 
presente ato, doravante abreviadamente designada por 
“PRIMEIRA CONTRAENTE” ou “ODIVELAS VIVA”,  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Odivelas, devidamente representado pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana de Carvalho Amador, doravante abreviadamente 
designado por “SEGUNDO CONTRAENTE” ou 
“MUNICÍPIO”,  
 
CONJUNTAMENTE DESIGNADAS POR “PARTES”.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
I. A PRIMEIRA CONTRAENTE é titular do direito de 

superfície sobre o prédio urbano sito em Bons Dias, 
com a área total de 7089,23 m2 na freguesia de 
Ramada, concelho de Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o 
número 2435, e inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia de Ramada sob o nº 4446, onde foi 
implementado um equipamento designado como 
Escola EB1/JI do Casal dos Apréstimos, com licença 
de utilização nº 258/2011, emitida em 15 de 
Novembro de 2011, pelo Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico da Câmara 
Municipal de Odivelas, adiante simplesmente designada 
por “EQUIPAMENTO”; 

 
II. Por deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, em 

23 de junho de 2008 e da Assembleia Municipal, de 17 
de julho, do mesmo ano, foi aprovado o lançamento de 
concurso público cujo objeto era a seleção de um 
parceiro privado para a constituição de sociedade 
comercial com capitais públicos e privados, para a 
conceção, construção, instalação, apetrechamento e 
conservação de uma escola do ensino básico e 
equipamento desportivo.  

 
III. Decorrida a tramitação processual, a escolha do 

parceiro privado recaiu na proposta apresentada pelo 
agrupamento de empresas constituído pelas sociedades 
“Manuel Rodrigues Gouveia, S.A.”, “EQUIPAV – 
Gestão de Equipamentos, Lda”, “ARSER – Areias da 
Serra da Estrela, Lda” e “Investrela – Sociedade de 
Investimentos da Serra da Estrela, SA”, com o qual foi 
constituída, em 25 de Março de 2009, no Cartório de 
Odivelas, a sociedade “ODIVELAS VIVA – CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, S.A.”  

 
IV. Com a constituição do direito de superfície, a sociedade 

“ODIVELAS VIVA”, segundo o artigo 1524º do Código 
Civil, ficou com a faculdade de construir e manter, 
temporariamente, os equipamentos anteriormente 
descritos, comprometendo-se a dá-los de 
arrendamento, ou de cessão de exploração, logo que 
concluídas as respetivas obras.  

 
V. As PARTES celebraram entre si, em 10 de setembro de 

2009, um contrato-promessa de arrendamento relativo 
ao bem imóvel supra referido; 

 
VI. Os equipamentos, como objeto do contrato de 

parceria, encontram-se aptos ao desempenho da sua 
função, desde janeiro de 2012, tendo entretanto 
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entrado na posse do município, pelo que urge dar-lhe 
sequência através da celebração dos contratos 
definitivos. 

 
VII. A minuta do presente contrato foi aprovada em sessão 

da Câmara Municipal realizada em […], nos termos do 
disposto na al. d) do n.º 1 e al. a) do n.º 6 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro e em 
sessão da Assembleia Municipal de […], de acordo 
com o estipulado na al. i) do n.º 2, do artigo 53.º, do 
mesmo diploma legal e al. c) do artigo 6.º da Lei nº 
8/2012 de 21 de fevereiro.  

 
VIII. As PARTES pretendem outorgar o contrato de 

arrendamento prometido, nos termos estipulados no 
contrato-promessa referido no CONSIDERANDO V) e 
das minutas referidas no CONSIDERANDO anterior, 
com as necessárias adaptações.  

 
É livremente celebrado e de boa-fé reciprocamente aceite 
o presente contrato de arrendamento a prazo certo para 
fins não habitacionais, ao abrigo do disposto nos artigos 
1108.º e ss. do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 47344/66, de 25 de Novembro, com as alterações 
introduzidas até à aprovação da Lei n.º 23/2010, de 30/08 
(nomeadamente as alterações da Lei n.º 6/2006, de 27/02  
designada por NRAU) (“CONTRATO”), que se rege pelas 
seguintes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Pelo presente contrato, a PRIMEIRA CONTRAENTE dá de 
arrendamento ao SEGUNDO CONTRAENTE e este, por sua 
vez, toma de arrendamento o imóvel referido no 
CONSIDERANDO I.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O arrendamento tem por objecto a utilização da Escola 
do Casal dos Apréstimos, pelo SEGUNDO 
CONTRAENTE, o qual a destinará exclusivamente à 
exploração de atividades compatíveis com a sua natureza e 
condições de utilização, reconhecendo este contraente que 
o bem realiza cabalmente o fim a que é destinado.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O contrato de arrendamento tem início no mês de janeiro 
de 2012 e termo em 17 de setembro de 2036, 
improrrogável.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1. De acordo com o artigo 1077º, n.º 1, do Código Civil, 
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 
Fevereiro, as PARTES acordam, desde já, em fixar os 
montantes mensais das rendas que vigorarão durante o 
período de duração inicial do arrendamento, nos seguintes 
termos: O SEGUNDO CONTRAENTE obriga-se a pagar à 

PRIMEIRA CONTRAENTE a renda mensal, no valor de 
€56.712,50 (cinquenta e seis mil, setecentos e doze euros e 
cinquenta cêntimos). 
 
2. As rendas mensais devidas ao abrigo do contrato de 
arrendamento vencer-se-ão no primeiro dia útil do mês a 
que disserem respeito, devendo ser pagas na sede da 
PRIMEIRA CONTRAENTE ou no local que esta indicar para 
esse efeito ou através de depósito ou transferência para a 
conta bancária com o NIB 0035.0686.0000.52031306.5, 
aberta em nome da PRIMEIRA CONTRAENTE na Caixa 
Geral de Depósitos, balcão da Ramada.  
 
3. A renda será atualizada anualmente, de forma 
automática, com efeitos a partir de 1 de janeiro de cada 
ano e com início em 1 de janeiro de 2013, nos termos do 
Plano de Atualização de Rendas em anexo ao presente 
contrato (Anexo I).  
 
4. As partes prescindem do pagamento de caução, sem 
que tal dispensa seja limitativa da responsabilidade do 
arrendatário.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
No caso de alguma das PARTES violar alguma das 
obrigações por si assumidas no CONTRATO, 
designadamente a obrigação referente ao pagamento das 
retribuições estipuladas, e não sanar o respetivo 
incumprimento no prazo de trinta dias a contar da data do 
envio de uma notificação por carta registada com aviso de 
receção comunicando o incumprimento, terá a outra 
PARTE o direito de resolver o CONTRATO e de exigir à 
PARTE inadimplente o pagamento, a título de cláusula 
penal, de uma indemnização equivalente ao montante 
global das retribuições correspondentes a todo o período 
de duração inicial do contrato de arrendamento.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. A manutenção ordinária e extraordinária da Escola, 
nisso se incluindo todos os seus elementos integrantes, 
estruturais ou não, nomeadamente, portas, janelas, 
interiores e exteriores, coberturas, redes eléctricas e de gás, 
de águas, de esgotos, de climatização e dos espaços 
envolventes, a manutenção ou se necessário a reposição 
do mobiliário e demais equipamento, qualquer que seja a 
sua natureza ou finalidade, serão por conta da PRIMEIRA 
CONTRAENTE durante todo o período de vigência do 
contrato de arrendamento. 
 
2. No cumprimento das obrigações previstas no número 
anterior, a PRIMEIRA CONTRAENTE respeitará os termos 
da Proposta que foi selecionada no Procedimento 
respeitante ao “concurso público para a constituição de 
sociedade comercial com capitais públicos e privados para 
a conceção, construção, instalação, apetrechamento e 
conservação de escolas do ensino básico e equipamento 
desportivo”.  
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3. Em caso de incumprimento, pela PRIMEIRA 
CONTRAENTE, das obrigações previstas no número 
anterior, o SEGUNDO CONTRAENTE poderá substituir-se 
àquela, constituindo-se no direito a fazer-se reembolsar da 
totalidade dos custos que suportar, mediante a 
compensação com o valor das rendas que se vencerem.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
O estabelecido no presente CONTRATO só pode ser 
revogado, alterado ou aditado por acordo escrito das 
PARTES.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
1. Toda e qualquer comunicação entre os contraentes 
deverá sempre ser efectuada por documento escrito 
dirigido ao outro através de carta registada, telefax ou 
mensagem electrónica para os seguintes endereços, salvo 
quando qualquer das PARTES notifique previamente a 
outra, pela mesma forma, para fazê-lo para novo 
endereço: 
 
PRIMEIRA CONTRAENTE  
 
Morada: Rua Dr. João Santos, nº 6 e 6A – Loja 51 – 
Arroja – 2675 Odivelas  
e-mail: odivelasviva@sapo.pt  
 
SEGUNDO CONTRAENTE:  
 
Morada: Paços do Concelho – Quinta da Memória – Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – 2675-372 Odivelas  
Fax: 219344393  
e-mail: geral@cm-odivelas.pt  
 
2. Se algum dos contraentes não receber ou não levantar a 
correspondência que lhe for validamente endereçada para 
os endereços supra referidos, considera-se notificado para 
todos os efeitos, não podendo alegar o não recebimento 
da mesma.  

 
CLÁUSULA NONA 

 
1. As PARTES comprometem-se a envidar os seus 
melhores esforços no sentido de solucionar 
amigavelmente qualquer dúvida, controvérsia ou questão 
decorrente das obrigações assumidas pelas PARTES no 
presente CONTRATO.  
 
2. Não sendo possível alcançar uma solução amigável num 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que 
a PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 
registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 
presente CONTRATO serão resolvidos definitivamente de 
acordo com os Regulamentos do Centro de Arbitragem da 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, também 
designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três 
árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos. 
 

3. O tribunal arbitral terá os mais amplos poderes para 
fixar uma indemnização a pedido de uma das PARTES, no 
caso de a outra PARTE recorrer à arbitragem com a 
intenção de retardar qualquer pagamento ou o 
cumprimento de qualquer obrigação decorrente do 
presente CONTRATO.  
 
4. As PARTES comprometem-se a prestar toda a 
colaboração necessária aos árbitros e a submeter-se às 
regras do processo escolhidas pelos árbitros.  
 
5. A arbitragem terá lugar em Lisboa e o tribunal arbitral 
deverá proferir a sentença arbitral dentro de um prazo não 
superior a um ano a contar da data da sua constituição, i.e. 
da data em que o terceiro árbitro aceitou a sua designação.  
 
6. O tribunal arbitral poderá ser assistido pelos peritos 
técnicos que considere conveniente designar.  
 
7. A presente cláusula não impede qualquer das PARTES 
de recorrer aos tribunais judiciais a fim de serem 
decretadas providências cautelares.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
As PARTES obrigam-se a cumprir reciprocamente as 
obrigações assumidas no presente contrato, observando-
se no restante as disposições legais aplicáveis.  
 
Apresentado, nos termos do art.º 3º, nº 1, al. c), do 
Decreto-Lei nº 78/2006, de 4 de Abril, certificado de 
desempenho energético e da qualidade do ar interior nº 
CE50012412, emitido pela “Certificação Energética e Ar 
Interiores EDIFÍCIOS”, em 19/07/2011, com validade até 
19/07/2012.  
 
O presente contrato foi elaborado em triplicado, 
destinando-se uma das vias ao Serviço de Finanças 
competente, outra à ODIVELAS VIVA e outra ao 
MUNICÍPIO atribuindo todos os Contraentes valor de 
original a todas as vias.  

 
A PRIMEIRA CONTRAENTE 
__________________________ 
__________________________ 

 
O SEGUNDO CONTRAENTE 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

ANEXO I 
 

Ano 
Taxa de 

Actualização 
Anual 

Retribuição 
Anual 

2012  680.550,00 € 

2013 2,00% 694.161,00 € 

2014 2,00% 708.044,22 € 

2015 2,00% 722.205,10 € 
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2016 2,00% 736.649,21 € 

2017 2,00% 751.382,19 € 

2018 2,00% 766.409,83 € 

2019 2,00% 781.738,03 € 

2020 2, 0% 797.372,79 € 

2021 2,00% 813.320,25 € 

2022 2,00% 829.586,65 € 

2023 2,00% 846.178,39 € 

2024 2,00% 863.101,95 € 

2025 2,00% 880.363,99 € 

2026 2,00% 897.971,27 € 

2027 2,00% 915.930,70 € 

2028 2,00% 934.249,31 € 

2029 2,00% 952.934,30 € 

2030 2,00% 971.992,98 € 

2031 2,00% 991.432,84 € 

2032 2,00% 1.011.261,50 € 

2033 2,00% 1.031.486,73 € 

2034 2,00% 1.052.116,46 € 

2035 2,00% 1.073.158,79 € 

2036 2,00% 820.966,48 €” 
 
 
 

“CONTRATO DE ARRENDAMENTO A PRAZO CERTO 
PARA FINS NÃO HABITACIONAIS 

 
-Pavilhão Multiusos 

 
 

ENTRE,  
 
ODIVELAS VIVA – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, S.A., sociedade comercial anónima, com 
sede na Rua da Memória nº2, freguesia e concelho de 
Odivelas, com o capital social de € 50.000,00 (cinquenta 
mil euros), pessoa colectiva número 508 881 811, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, devidamente representada pelos seus 
Administradores, José Manuel Barroso Albuquerque 
Gonçalves, casado, portador do BI n.º 4717578, emitido a 
18 de Março de 2003 pelo SIC de Santarém, contribuinte 
n.º 118 490 486, residente em Rua Humberto Martinho, 
23, 2260-304 Tancos e José Eduardo Loureiro da Silva, 
casado, portador do BI n.º 2205153, emitido a 13 de Abril 
de 2004 pelo SIC da Guarda, contribuinte fiscal n.º 171 
398 050, residente na Avenida Primeiro de Maio, São 
Romão, em Seia, com os poderes necessários para o 
presente ato, doravante abreviadamente designada por 
“PRIMEIRA CONTRAENTE” ou “ODIVELAS VIVA”,  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 

Fernandes, Odivelas, devidamente representado pela 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana de Carvalho Amador, doravante abreviadamente 
designado por “SEGUNDO CONTRAENTE” ou 
“MUNICÍPIO”,  
 
CONJUNTAMENTE DESIGNADAS POR “PARTES”.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

I. A PRIMEIRA CONTRAENTE é titular do direito de 
superfície sobre o prédio urbano sito em Quinta 
do Porto Pinheiro, com a área total de 8379,43 m2 
na freguesia e concelho de Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob 
o número 4453, e inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Odivelas sob o nº 12546, onde foi 
implementado um equipamento designado como 
Pavilhão Multiusos, com licença de utilização nº 
244/2011, emitida em 25 de Outubro de 2011, 
pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal 
de Odivelas, adiante simplesmente designada por 
“EQUIPAMENTO”;  

 
II. Por deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, 

em 23 de junho de 2008 e da Assembleia 
Municipal, de 17 de julho, do mesmo ano, foi 
aprovado o lançamento de concurso público cujo 
objeto era a seleção de um parceiro privado para a 
constituição de sociedade comercial com capitais 
públicos e privados, para a conceção, construção, 
instalação, apetrechamento e conservação de uma 
escola do ensino básico e equipamento desportivo. 

 
III. Decorrida a tramitação processual, a escolha do 

parceiro privado recaiu na proposta apresentada 
pelo agrupamento de empresas constituído pelas 
sociedades “Manuel Rodrigues Gouveia, S.A.”, 
“EQUIPAV – Gestão de Equipamentos, Lda”, 
“ARSER – Areias da Serra da Estrela, Lda” e 
“Investrela – Sociedade de Investimentos da Serra 
da Estrela, SA”, com o qual foi constituída, em 25 
de Março de 2009, no Cartório de Odivelas, a 
sociedade “ODIVELAS VIVA – CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, S.A.”  

 
IV. Com a constituição do direito de superfície, a 

sociedade “ODIVELAS VIVA”, segundo o artigo 
1524º do Código Civil, ficou com a faculdade de 
construir e manter, temporariamente, os 
equipamentos anteriormente descritos, 
comprometendo-se a dá-los de arrendamento, ou 
de cessão de exploração, logo que concluídas as 
respetivas obras.  

 
V. As PARTES celebraram entre si, em 10 de setembro 

de 2009, um contrato-promessa de arrendamento 
relativo ao bem imóvel supra referido;  
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VI. Os equipamentos, como objeto do contrato de 
parceria, encontram-se aptos ao desempenho da 
sua função, desde janeiro de 2012, tendo 
entretanto entrado na posse do município, pelo 
que urge dar-lhe sequência através da celebração 
dos contratos definitivos.  

 
VII. A minuta do presente contrato foi aprovada em 

sessão da Câmara Municipal realizada em […], nos 
termos do disposto na al. d) do n.º 1 e al. a) do n.º 
6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-
A/2002 de 11 de janeiro e em sessão da 
Assembleia Municipal de […], de acordo com o 
estipulado na al. i) do n.º 2, do artigo 53.º, do 
mesmo diploma legal e al. c) do artigo 6.º da Lei nº 
8/2012 de 21 de Fevereiro.  

 
VIII. As PARTES pretendem outorgar o contrato de 

arrendamento prometido, nos termos estipulados 
no contrato-promessa referido no CONSIDERANDO 
V e das minutas referidas no CONSIDERANDO 
anterior, com as necessárias adaptações.  

 
É livremente celebrado e de boa-fé reciprocamente aceite 
o presente contrato de arrendamento a prazo certo para 
fins não habitacionais, ao abrigo do disposto nos artigos 
1108.º e ss. do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 47344/66, de 25 de Novembro, com as alterações 
introduzidas até à aprovação da Lei n.º 23/2010, de 30/08 
(nomeadamente as alterações da Lei n.º 6/2006, de 27/02  
designada por NRAU) (“CONTRATO”), que se rege pelas 
seguintes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Pelo presente contrato, a PRIMEIRA CONTRAENTE dá de 
arrendamento ao SEGUNDO CONTRAENTE e este, por sua 
vez, toma de arrendamento o imóvel referido no 
CONSIDERANDO I).  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O arrendamento tem por objecto a utilização do Pavilhão 
Multiusos, pelo SEGUNDO CONTRAENTE, o qual a 
destinará exclusivamente à exploração de atividades 
compatíveis com a sua natureza e condições de utilização, 
reconhecendo este contraente que o bem realiza 
cabalmente o fim a que é destinado.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O contrato de arrendamento tem início no mês de janeiro 
de 2012 e termo em 17 de setembro de 2036, 
improrrogável.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1. De acordo com o artigo 1077º, n.º 1, do Código Civil, 
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, as PARTES acordam, desde já, em fixar os 
montantes mensais das rendas que vigorarão durante o 
período de duração inicial do arrendamento, nos seguintes 
termos: O SEGUNDO CONTRAENTE obriga-se a pagar à 
PRIMEIRA CONTRAENTE a renda mensal, no valor de 
€88.704,17 (oitenta oito mil setecentos e quatro euros e 
dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23% 
perfaz o valor mensal de €109.106,13 (cento e nove mil, 
cento e seis euros e treze cêntimos). 
 
2. As rendas mensais devidas ao abrigo do contrato de 
arrendamento vencer-se-ão no primeiro dia útil do mês a 
que disserem respeito, devendo ser pagas na sede da 
PRIMEIRA CONTRAENTE ou no local que esta indicar para 
esse efeito ou através de depósito ou transferência para a 
conta bancária com o NIB 0035.0686.0000.52031306.5, 
aberta em nome da PRIMEIRA CONTRAENTE na Caixa 
Geral de Depósitos, balcão Ramada.  
 
3. A renda será atualizada anualmente, de forma 
automática, com efeitos a partir de 1 de janeiro de cada 
ano e com início em 1 de janeiro de 2013, nos termos do 
Plano de Atualização de Rendas em anexo ao presente 
contrato (Anexo I).  
 
4. As partes prescindem do pagamento de caução, sem 
que tal dispensa seja limitativa da responsabilidade do 
arrendatário.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
No caso de alguma das PARTES violar alguma das 
obrigações por si assumidas no CONTRATO, 
designadamente a obrigação referente ao pagamento das 
retribuições estipuladas, e não sanar o respetivo 
incumprimento no prazo de trinta dias a contar da data do 
envio de uma notificação por carta registada com aviso de 
receção comunicando o incumprimento, terá a outra 
PARTE o direito de resolver o CONTRATO e de exigir à 
PARTE inadimplente o pagamento, a título de cláusula 
penal, de uma indemnização equivalente ao montante 
global das retribuições correspondentes a todo o período 
de duração inicial do contrato de arrendamento.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Sem prejuízo das garantias prestadas pelo empreiteiro e 
referentes à construção do EQUIPAMENTO a manutenção 
deste é da responsabilidade e corre por conta do 
PRIMEIRO CONTRAENTE com os limites e na medida do 
Anexo II, ficando toda a manutenção não identificada no 
Anexo II a cargo do SEGUNDO CONTRAENTE.  
 
2. Todas as outras despesas e encargos relativos ao 
EQUIPAMENTO são da responsabilidade do SEGUNDO 
CONTRAENTE nomeadamente e sem excluir outras:  
 
a) instalação e fornecimento de gás, água, eletricidade e 
telecomunicações;  
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b) respetivas licenças e consumos.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Quaisquer tipo de obras não contempladas na Cláusula 
anterior que se venham a revelar necessárias, 
nomeadamente de alteração, remodelação, ampliação, 
modernização ou inovação do EQUIPAMENTO, bem como 
as resultantes de imposições legais ou administrativas ou 
exigíveis pelo fim do contrato, cabem ao SEGUNDO 
CONTRAENTE.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
O estabelecido no presente CONTRATO só pode ser 
revogado, alterado ou aditado por acordo escrito das 
PARTES.  

 
CLÁUSULA NONA 

 
1. Toda e qualquer comunicação entre os contraentes 
deverá sempre ser efectuada por documento escrito 
dirigido ao outro através de carta registada, telefax ou 
mensagem electrónica para os seguintes endereços, salvo 
quando qualquer das PARTES notifique previamente a 
outra, pela mesma forma, para fazê-lo para novo 
endereço:  
 
PRIMEIRA CONTRAENTE  
 
Morada: Rua Dr. João Santos, nº 6 e 6A – Loja 51 – 
Arroja – 2675 Odivelas  
e-mail: odivelasviva@sapo.pt  
 
SEGUNDO CONTRAENTE:  
 
Morada: Paços do Concelho – Quinta da Memória – Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – 2675-372 Odivelas  
Fax: 219344393  
e-mail: geral@cm-odivelas.pt  
 
2. Se algum dos contraentes não receber ou não levantar a 
correspondência que lhe for validamente endereçada para 
os endereços supra referidos, considera-se notificado para 
todos os efeitos, não podendo alegar o não recebimento 
da mesma.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
1. As PARTES comprometem-se a envidar os seus 
melhores esforços no sentido de solucionar 
amigavelmente qualquer dúvida, controvérsia ou questão 
decorrente das obrigações assumidas pelas PARTES no 
presente CONTRATO.  
 
2. Não sendo possível alcançar uma solução amigável num 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que 
a PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 
registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 
presente CONTRATO serão resolvidos definitivamente de 
acordo com os Regulamentos do Centro de Arbitragem da 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, também 
designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três 
árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos.  
 
3. O tribunal arbitral terá os mais amplos poderes para 
fixar uma indemnização a pedido de uma das PARTES, no 
caso de a outra PARTE recorrer à arbitragem com a 
intenção de retardar qualquer pagamento ou o 
cumprimento de qualquer obrigação decorrente do 
presente CONTRATO.  
 
4. As PARTES comprometem-se a prestar toda a 
colaboração necessária aos árbitros e a submeter-se às 
regras do processo escolhidas pelos árbitros.  
 
5. A arbitragem terá lugar em Lisboa e o tribunal arbitral 
deverá proferir a sentença arbitral dentro de um prazo não 
superior a um ano a contar da data da sua constituição, i.e. 
da data em que o terceiro árbitro aceitou a sua designação.  
 
6. O tribunal arbitral poderá ser assistido pelos peritos 
técnicos que considere conveniente designar.  
 
7. A presente cláusula não impede qualquer das PARTES de 
recorrer aos tribunais judiciais a fim de serem decretadas 
providências cautelares. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
As PARTES obrigam-se a cumprir reciprocamente as 
obrigações assumidas no presente contrato, observando-
se no restante as disposições legais aplicáveis.  
 
Apresentado, nos termos do art.º 3º, nº 1, al. c), do 
Decreto-Lei nº 78/2006, de 4 de Abril, certificado de 
desempenho energético e da qualidade do ar interior nº 
CE50343722, emitido pela “Certificação Energética e Ar 
Interiores EDIFÍCIOS”, em 19/07/2011, com validade até 
19/07/2014.  
 
O presente contrato foi elaborado em triplicado, 
destinando-se uma das vias ao Serviço de Finanças 
competente, outra à ODIVELAS VIVA e outra ao 
MUNICÍPIO atribuindo todos os Contraentes valor de 
original a todas as vias.  

 
A PRIMEIRA CONTRAENTE 
_____________________ 
_____________________ 

 
O SEGUNDO CONTRAENTE 
_____________________ 
_____________________ 
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ANEXO I 
 

Ano 
Taxa de 

Actualização 
Anual 

Retribuição Anual 

2012  1.064.450,04 € 

2013 2,00% 1.085.739,04 € 

2014 2,00% 1.107.453,82 € 

2015 2,00% 1.129.602,90 € 

2016 2,00% 1.152.194,96 € 

2017 2,00% 1.175.238,86 € 

2018 2,00% 1.198.743,63 € 

2019 2,00% 1.222.718,50 € 

2020 2,00% 1.247.172,87 € 

2021 2,00% 1.272.116,33 € 

2022 2,00% 1.297.558,66 € 

2023 2,00% 1.323.509,83 € 

2024 2,00% 1.349.980,03 € 

2025 2,00% 1.376.979,63 € 

2026 2,00% 1.404.519,22 € 

2027 2,00% 1.432.609,61 € 

2028 2,00% 1.461.261,80 € 

2029 2,00% 1.490.487,03 € 

2030 2,00% 1.520.296,78 € 

2031 2,00% 1.550.702,71 € 

2032 2,00% 1.581.716,77 € 

2033 2,00% 1.613.351,10 € 

2034 2,00% 1.645.618,12 € 

2035 2,00% 1.678.530,48 € 

2036 2,00% 1.284.075,82 € 
 
Acresce o IVA à Taxa legal em vigor. 

 
 
 

ANEXO II 
 

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ITENS A 
CONSERVAR 

 
Reparação/pintura das fachadas exteriores do edifício  
 
Avaliação/reparação dos sistemas de impermeabilização 
da cobertura  
 
Avaliação/reparação das redes elétricas e de gás, de águas, 
de esgotos e de climatização  
 
Reparação/pintura das paredes interiores  
 
Reparação/reposição das condições normais de utilização 
dos pisos  
 

Manutenção/reposição de mobiliário e equipamento  
 
Reparação e manutenção dos mecanismos/ferragens dos 
vão de alumínio” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

INSTALAÇÕES DA ESQUADRA DE TRÂNSITO DA PSP 
NA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Adenda ao protocolo celebrado entre o Município de 
Odivelas, a Direção-Geral de Infra-Estruturas e 
Equipamentos do Ministério da Administração Interna e a 
Polícia de Segurança Pública, aprovado na 10.ª reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 24 de 
maio de 2011 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2011, de 7 de junho, página 7), para a 
modificação da duração do comodato de 10 anos para 30 
anos, bem como a alteração e aditamento às cláusulas 5ª e 
6ª aos n.ºs 2 e 3 e 2 a 6, respetivamente, conforme o 
deliberado na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 13 de junho de 2012, (presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
12/2012, de 26 de junho, página 9),de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/5612, de 2012-
05-31. 

 
 

MINUTA 
 

"ADENDA 
AO PROTOCOLO 

 
ENTRE 

 
A DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E 

EQUIPAMENTOS DO 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

E 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E 
A POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Entre: 
 
A Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos, 
entidade titular do NIPC 600082512, com endereço na 
Rua Martens Ferrão, nº11 – 1050-159 Lisboa, 
representada neste ato pelo Diretor-Geral, Professor 
Doutor João Alberto Correia, adiante designada por 
DGIE; e 
 
O Município de Odivelas, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
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Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, adiante designado por Município; e  
 
A Polícia de Segurança Pública, entidade titular do NIPC 
600006662, com endereço no Largo da Penha de França, 
nº 1, em Lisboa, representada neste ato pelo Diretor 
Nacional, Superintendente Paulo Valente Gomes, adiante 
designada por PSP; 
 
É celebrada a Presente ADENDA ao PROTOCOLO 
outorgado em 19 de Maio de 2011, alterando-se e 
aditando-se à clausula 5ª e 6ª os nºs 2 e 3, e, 2 a 6, 
respetivamente, que passarão a ter a seguinte redação: 
 

Cláusula 5ª 
 
1. Para efeitos de execução do disposto na Cláusula 
anterior, o Município de Odivelas só poderá iniciar o 
procedimento respeitante à empreitada de remodelação e 
adaptação, bem como proceder à sua adjudicação, após 
informação expressa da DGIE em como foi efetuado 
cabimento e o compromisso orçamental, respetivamente. 
 
2. Os pagamentos ao empreiteiro serão reembolsados ao 
Município de Odivelas, contra a apresentação de autos de 
medição (aprovados pelo Município e cujos trabalhos 
sejam sujeitos a uma prévia fiscalização da DGIE), bem 
como das respetivas faturas e recibos comprovativos dos 
pagamentos efetuados. 
 
3. As obras respeitantes à empreitada de remodelação e 
adaptação ficam a fazer parte integrante do imóvel, 
identificado na cláusula primeira, renunciando a Primeira e 
Segunda Outorgante a toda e qualquer indemnização ou 
retenção pelas obras. 
 

Cláusula 6ª 
 
1. Durante o período de 30 (trinta) anos, a contar da data 
da conclusão da empreitada, referida na cláusula 2ª, a 
ocupação do imóvel será feita em regime de comodato, de 
acordo com os números seguintes. 
 
2. O imóvel comodatado destina-se única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições da Polícia de 
Segurança Pública. 
 
3. A comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação do imóvel comodatado. 
 
4. As despesas de funcionamento, designadamente água, 
eletricidade, comunicações, são da responsabilidade da 
Comodatária. 
 
5. Findo o contrato de comodato a Comodatária renuncia 
a qualquer indemnização à Comodante respeitante às 
benfeitorias necessárias e úteis que realize no imóvel 
identificado na cláusula primeira. 
 

6. Após a cessação do contrato de comodato será 
renegociada a ocupação, ponderando-se a celebração de 
um contrato de arrendamento entre o Município e a PSP. 
 
Os signatários concordam com os termos desta Adenda 
ao Protocolo celebrado em 19 de Maio de 2011, que 
depois de lida vai ser assinada em triplicado pelas três 
entidades, ficando cada uma com um exemplar. 
 
Lisboa, _____ de ____________ de 2012 

 
 

Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos 
do Ministério da Administração Interna 

 
____________________________________ 

João Alberto Correia 
(Diretor-Geral da DGIE) 

 
 

Município de Odivelas 
 

_____________________________________ 
Susana de Fátima Carvalho Amador 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 

Polícia de Segurança Pública 
 

_____________________________________ 
Paulo Valente Gomes 

(Diretor Nacional da PSP)" 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 

PISCINAS DE ODIVELAS, PARA A ÉPOCA LETIVA 2011/2012 

 
 

REGULAMENTO INTERNO DO PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 

PISCINAS DE ODIVELAS, PARA A ÉPOCA LETIVA 2011/2012 

 
 

TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 

PISCINAS DE ODIVELAS, PARA A ÉPOCA LETIVA 2011/2012 
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MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO PLANO DE ÁGUA DO 

COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DE ODIVELAS 

PARA A ÉPOCA 2012/13 
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PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES DA  
ÁREA DESPORTIVA 

 
ÉPOCA 2012/2013 
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PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES DA  
ÁREA SAÚDE E BEM-ESTAR 

 
ÉPOCA 2012/2013 
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Regulamento Interno do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas 

 

Preâmbulo 

O presente documento é elaborado de acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto regulado pela Lei n.º 5/2007 de 

16 de janeiro, o Regime Jurídico das Instalações Desportivas de Uso Público, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de 

junho, bem como o Regime Jurídico da Responsabilidade Técnica pela Direção das Atividades Físicas e Desportivas Desenvolvidas 

nas Instalações Desportivas, regulado pelo Decreto-lei n.º 271/2009 de 1 de outubro. Tem, ainda, em consideração o preceituado na 

Diretiva do Conselho Nacional da Qualidade CNQ 23/93, o Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas de Hidroterapia e com Fins 

Terapêuticos e a Circular Normativa n.º 14/DA de 21 de agosto de 2009 da Direção Geral da Saúde.   

  

Capitulo I - Disposições Gerais  

 

Artigo 1º 

Âmbito e Objeto 

1.  O presente Regulamento estabelece as normas e condições de funcionamento e frequência do Complexo Municipal das Piscinas 

de Odivelas, adiante designado por Piscinas. 

2. O presente Regulamento aplica-se a qualquer pessoa que tenha acesso às instalações das Piscinas, nomeadamente, utilizadores, 

visitantes e colaboradores. 

 

Artigo 2º 

Propriedade e Gestão 

1.  As Piscinas situam-se na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, em Odivelas, e integram o património do Município de 

Odivelas. 

2.   A gestão das Piscinas encontra-se afeta à Municipália - Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, adiante 

designada por Municipália, EM. 

 

Artigo 3º 

Finalidade 

1.  As Piscinas são um equipamento destinado à prática desportiva e a atividades de saúde e bem-estar. 

2. No âmbito da prática desportiva, são desenvolvidas atividades aquáticas, mormente, natação para bebés, adaptação ao meio 

aquático, aprendizagem e aperfeiçoamento em natação, hidroginástica, hidrobike e outras atividades desportivas e de manutenção 

da condição física. 

3. No âmbito da saúde e bem-estar são desenvolvidas sessões de hidroterapia, nomeadamente, hidrocinésioterapia corretiva 

postural, reabilitação, hidrocinésioterapia pré-parto/ pós-parto, atividades aquáticas adaptadas, terapias e sessões de gabinete. 

4. Qualquer outra utilização das Piscinas, não prevista no presente Regulamento, bem como a dinamização de novas atividades, 

carecerá sempre de deliberação do Conselho de Administração. 

5. Os valores a praticar nas situações a que se refere o número anterior são fixados por deliberação do Conselho de Administração.  

 

Artigo 4º 

Destinatários 

1. As atividades desenvolvidas nas Piscinas destinam-se a qualquer pessoa, singular ou coletiva, que preencha os requisitos 

necessários para a frequência de cada atividade desenvolvida. 

2. A Municipália, EM pode estabelecer Acordos de Cooperação com entidades várias, através dos quais são instituídas condições 

específicas de acesso às atividades desenvolvidas nas Piscinas, em consonância com a Tabela de Preços aplicável. 
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Capitulo II - Funcionamento 

 

Artigo 5º 

Período de Funcionamento 

As Piscinas encerram durante o mês de Agosto, nos feriados nacionais, no sábado de aleluia, no feriado municipal e nos dias 24 e 31 

de dezembro. 

 

Artigo 6º 

Horário das Atividades 

Os horários das atividades praticadas nas Piscinas constam em documento autónomo, aprovado pelo Conselho de Administração, 

podendo, no entanto, sofrer alterações sempre que necessidades de funcionamento interno assim o justifiquem. 

 

Artigo 7º 

Inscrição 

1. A inscrição em qualquer atividade desenvolvida nas Piscinas é realizada na secretaria, no horário e dias de funcionamento 

afixados nas instalações. 

2. O direito de acesso às atividades desenvolvidas nas Piscinas é adquirido mediante inscrição, cujo respetivo pagamento inclui a 

obtenção do Cartão de Utilizador. 

3. A inscrição é válida por um ano, considerando-se renovação, a frequência da mesma atividade por período superior a 12 meses 

após a data da inscrição.  

4. Para a inscrição é necessário apresentar os seguintes elementos: 

a) Uma Foto tipo passe; 

b) Cartão de identificação; 

c) Número de Contribuinte; 

d) Autorização do encarregado de educação caso o utilizador seja menor de idade; 

e) Documento de identificação do representante legal ou de quem seja por este mandatado, caso o utilizador seja menor ou 

com necessidades especiais. 

5. A inscrição só é válida com a aceitação do Regulamento Interno e das normas de funcionamento da atividade frequentada. 

 

Artigo 8º 

Pagamentos 

1. Os valores cobrados pela frequência das atividades existentes nas Piscinas encontram-se definidos na Tabela de Preços em vigor. 

2. O utilizador pode proceder ao pagamento: 

a) Presencialmente; 

b) Por débito direto; 

c) Por transferência bancária, mediante a exibição do respetivo comprovativo.  

3. A validade do pagamento efetuado por transferência bancária está dependente da exibição do respetivo comprovativo. 

4. Ao utilizador que se inscreva em mais do que uma atividade caberá apenas o pagamento do valor referente a uma 

inscrição/renovação.  

5. O pagamento das mensalidades do utilizador individual é realizado até ao dia 10 (inclusive) do mês a que diga respeito. 

6. Quando o último dia de pagamento coincida com feriado ou com dia em que as instalações se encontrem encerradas, a data 

limite é diferida para o primeiro dia útil seguinte. 

7. Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado fora do prazo, só podendo concretizar-se nos seguintes 

termos: 
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a) Agravamento de 5% caso o pagamento seja feito nos 7 dias seguintes; 

b) Agravamento de 20% caso o pagamento seja feito a partir do 8º dia. 

8. Nas atividades que pela sua natureza pressuponham continuidade, a mensalidade de julho é paga de forma repartida no 2º e no 

4º mês de frequência, sendo a mensalidade de setembro, previamente, cobrada no mês de julho. 

9. É considerada desistência por parte do utilizador individual, o não pagamento da mensalidade até ao final do mês a que diga 

respeito, o que implica a perda da respetiva vaga e a sujeição a nova inscrição caso pretenda retomar a frequência da atividade.  

10. O pagamento das mensalidades dos grupos é realizado mediante a emissão da respetiva fatura, no início de cada mês, a qual 

tem que ser liquidada até ao final do mês a que diga respeito. 

11. Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado fora do prazo, só podendo concretizar-se nos 10 dias 

subsequentes, com o agravamento de 20%. 

12. É considerada desistência por parte do grupo, o não pagamento da mensalidade até ao final do período no número anterior, o 

que implica a perda do direito ao espaço reservado e a sujeição a nova inscrição caso pretenda retomar a frequência da atividade. 

13. O pagamento das sessões ocasionais, realizadas em gabinete (terapia ocupacional, massagem para bebé, cinesioterapia 

respiratória, antisstress, terapêutica, shiatsu, osteopatia, massagem geotermal e drenagem linfática) e de Terapia Personalizada, é 

feito no ato da marcação das mesmas. 

 

Artigo 9º 

Benefícios 

1. São aplicados os seguintes descontos ao agregado familiar do utilizador: 

 a) Isenção do valor da inscrição a partir da frequência nas Piscinas do 2º elemento do agregado familiar; 

b) Desconto de 5% nas mensalidades dos descendentes, desde que o agregado familiar tenha mais que 2 elementos inscritos. 

2. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se elementos do agregado familiar, os cônjuges ou com quem estes vivam em 

situação análoga à de cônjuge, bem como os respetivos descendentes ou afins, em primeiro grau da linha reta. 

3. Aos valores previstos na Tabela de Preços aplicável, são aplicados os seguintes descontos: 

a) Pagamento Trimestral – 5% de desconto; 

b) Pagamento Semestral ou anual – 10% de desconto. 

4. É atribuído um desconto de 30%: 

a) Aos utilizadores com idade igual ou superior a 65 anos, mediante a exibição de documento de identificação; 

b) Pessoas com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60% mediante a exibição de certidão multiusos; 

c) Aos agregados familiares constituídos por 5 ou mais elementos mediante a exibição de nota de liquidação do IRS ou, de 

certidão emitida pela Junta de Freguesia da área de residência, relativa à constituição do agregado familiar. 

5. Não são cumuláveis entre si os benefícios previstos no presente Regulamento, nem com os previstos nos Acordos de Cooperação 

e nos Contratos de Utilização celebrados com a Municipália, EM.  

 

Artigo 10º 

Acesso e permanência 

Sem prejuízo do disposto em legislação especial pode ser impedido o acesso ou permanência nas instalações desportivas a quem se 

recuse, sem causa legítima, pagar os serviços utilizados ou consumidos, não se comporte de modo adequado, provoque distúrbios 

ou pratique atos de furto ou de violência. 

 

Artigo 11º 

Cartão de Utilizador 

1. O cartão de utilizador é pessoal e intransmissível e permite o acesso às instalações das Piscinas, dentro da respetiva classe e 

horário, desde que se encontre regularizado o pagamento dos serviços prestados.  
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3. O acesso às instalações é limitado a 15 minutos antes do início da aula e a 30 minutos após o seu término. 

4. O pedido de segunda via do cartão de utilizador implica o pagamento antecipado de uma quantia, definida na Tabela de Preços 

em vigor, como reposição do elemento extraviado. 

 
Artigo 12º 

Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais 

1. Todos os utilizadores das Piscinas estão abrangidos pela apólice de seguros, realizada pela empresa, que cobre os riscos de 

acidentes pessoais e sinistros ocorridos nas instalações, com as seguintes coberturas: 

a) Morte por acidente: 25.350,00€; 

b) Morte simultânea da pessoa segura e cônjuge: 15.000,00€; 

c) Invalidez Permanente por acidente: 25.350,00€; 

d) Despesas médicas e Tratamentos: 4060,00€; 

e) Despesas com operações salvamento, busca, transporte de sinistrado: 1.000,00€; 

d ) Despesas de Funeral: 5.000,00€; 

2. Em caso de acidente e desde que não seja necessário recorrer aos serviços do INEM, o sinistrado pode optar por qualquer 

unidade de saúde para que lhe seja prestada a assistência médica necessária. 

3. As despesas relacionadas com a assistência médica prestada são apresentadas pelo sinistrado junto da respetiva Entidade 

Seguradora. 

4. A Municipália, EM declina qualquer responsabilidade pelos resultados da assistência prestada aos utilizadores das Piscinas. 

 

Artigo 13º 

Créditos  

1. Não há lugar a reembolsos ou à realização de sessões de compensação, para além das situações expressamente previstas no 

presente regulamento. 

2. Não há lugar a sessões de compensação de Terapia Personalizada Ocasional, pelo que, sempre que o utilizador preveja a sua não 

comparência na sessão, deve avisar os serviços com 24h de antecedência, para que se proceda ao desconto da referida sessão. 

 
Artigo 14º 

Ausências por motivo de doença 

1. A apresentação do atestado médico justifica a ausência do utilizador, mas não o isenta de efetuar o pagamento devido, 

salvaguardando-se as seguintes situações: 

a) No caso de impedimento por doença, devidamente comprovada por declaração médica, que expressamente refira a 

impossibilidade, ou grave inconveniência de prática da atividade por um período de tempo consecutivo de 30 a 60 dias, o 

utilizador usufruirá de um crédito de 50% nos pagamentos subsequentes pelo número de meses a que se refira o atestado; 

b) No caso do impedimento por doença, devidamente comprovada por declaração médica, que expressamente refira a 

impossibilidade, ou grave inconveniência de prática da atividade por um período superior a 60 dias, a inscrição é suspensa 

automaticamente, dentro da validade da mesma e implica a perda da vaga. 

3. Em qualquer situação de impossibilidade de frequência da atividade, por doença, o utilizador tem que apresentar comprovativo 

médico de que se encontra restabelecido e apto para retomar a respetiva prática, independentemente da regularidade do 

pagamento devido. 
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Artigo 15º 

Interrupção das Atividades das Piscinas 

1. A Municipália, EM reserva-se no direito de: 

a) Alterar o período e dias de funcionamento sempre que tal se mostre conveniente ou, a isso seja forçada, por motivos técnicos 

ou outros devidamente fundamentados; 

b) Interromper ou mesmo suspender a atividade das Piscinas para a realização de obras de beneficiação no equipamento, 

mediante a comunicação prévia, com a antecedência mínima de 5 dias úteis, através da afixação de aviso nos locais próprios, 

havendo, neste caso, lugar à realização de sessões de substituição; 

c) Alterar ou mesmo suspender os horários das atividades realizadas nas Piscinas, até seis dias por ano, para a realização de 

provas desportivas ou outros eventos, havendo, também neste caso, lugar à realização de sessões de substituição. 

2. Para além das situações referidas no número anterior, as atividades das Piscinas podem ser, ainda, interrompidas quando haja 

contaminação da água das cubas, por vómito, fezes, sangue ou, por outra causa imprevisível e à qual a Municipália, EM seja alheia, 

determinando-se a interdição imediata da respetiva cuba a qualquer utilização, situações em que não há lugar à realização de 

sessões de substituição. 

3. Quando a interrupção referida no número anterior ocorra por motivos imputáveis à Municipália, EM, realizam-se sessões de 

substituição, de acordo com os horários e vagas disponíveis. 

 

Artigo 16º 

Obrigações do utilizador 

1. Os utilizadores das Piscinas ficam sujeitos ao cumprimento do presente regulamento, bem como às normas de funcionamento da 

atividade que frequentam.  

2. Constituem, ainda, obrigações dos utilizadores: 

a)  A apresentação do comprovativo referido na al. c) do n.º 2 do art. 8 do presente Regulamento; 

b)  O uso do chuveiro e o atravessamento do lava-pés sempre que se pretenda entrar na zona das Piscinas; 

c)   O uso de touca de borracha, silicone ou de conforto, em todas as atividades aquáticas, à exceção daquelas que pelas suas 

especificidades impliquem o uso de outro tipo de toucas; 

d) O uso de chinelos nos balneários e recinto das Piscinas; 

e)  A utilização de calções e/ou fatos de banho em lycra adequados à atividade e que não sejam suscetíveis de adulterar a 

qualidade da água. 

f) Tratar com respeito e urbanidade o pessoal de serviço e os demais utilizadores das Piscinas; 

g) Assegurar, previamente, que não têm quaisquer contra-indicações para a prática da atividade para a qual se inscrevem;  

h) Requisitar a cadeira de banho na rouparia, para que seja possível o acesso às Piscinas, bem como a passagem pelo chuveiro 

antes de iniciar a sessão, quando o utilizador se desloque em cadeira de rodas. 

3. Os alunos com idade inferior a 4 anos ou com necessidades especiais, que assim o exijam, só podem frequentar as Piscinas desde 

que acompanhados pelo representante legal ou por quem seja por este mandatado. 

4. O disposto no número anterior aplica-se, ainda, às situações em que, pela natureza da atividade desenvolvida e de acordo com o 

grau de dependência individual, o utilizador necessite de apoio de 3ª pessoa que o acompanhe no decorrer da sessão. 

 

Artigo 17º 

Proibições 

1. É expressamente proibido: 

a) Provocar ou participar em desordens ou altercações; 

b) Praticar atos ofensivos aos bons costumes;  

c) Correr nas instalações das Piscinas, saltar ou entrar na água sem expressa indicação do técnico responsável ou do nadador 

salvador; 

d) Adotar qualquer outro comportamento que ponha em causa a integridade física dos demais utilizadores; 

e) Danificar o equipamento e bens disponibilizados pela empresa, ressalvando-se o desgaste pelo seu normal uso; 
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f) Utilizar o equipamento disponibilizado sem autorização do responsável técnico; 

g) Escrever nas paredes, bancos e outros móveis; 

h) Lançar para o chão ou para as cubas, papéis ou outros objetos; 

i) Fazer-se acompanhar de animais à exceção do previsto no Decreto-Lei n.º 74/2007 de 27 de Março; 

l) Circular nos balneários do sexo oposto, exceto quando tal seja autorizado pelo responsável; 

m)  Aceder ou permanecer nos locais cujo acesso seja interdito ao público; 

n) Entrar na água sem previamente eliminar da pele, cremes, óleos, maquilhagem ou outros produtos suscetíveis de adulterar a 

qualidade da água; 

o) Aceder à zona envolvente dos tanques e balneários, quando o destino imediato não seja o da normal utilização do 

equipamento; 

p) Frequentar as Piscinas com doença e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, de acordo com o 

legalmente previsto; 

q) Comer e beber fora das zonas devidamente identificadas para o efeito; 

r) A recolha de imagens através de fotografia e/ou vídeo, sem que esteja devidamente autorizado para o efeito e desde que 

nenhum utilizador ou acompanhante se oponha. 

 

Artigo 18º 

Responsabilidade dos Utilizadores 

1. O utilizador é responsável pelos danos resultantes da violação de qualquer uma das alíneas do número anterior. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a violação de qualquer disposição do presente regulamento, sempre que se 

traduza numa situação gravosa, é avaliada pelo Conselho de Administração da Municipália, EM, mediante participação. 

3. Quando tal se justifique, as situações referidas no número anterior serão sujeitas a um inquérito sumário, podendo o Conselho de 

Administração impedir o acesso temporário ou definitivo às atividades pelo utilizador em causa, sem direito a qualquer reembolso 

e/ou indemnização. 

 

Artigo 19º 

Acesso aos Balneários/Vestiário/Rouparia 

1. São disponibilizados balneários diferenciados para o sexo masculino e para o sexo feminino, bem como para pessoas com 

deficiência, que devem ser usados durante o tempo estritamente necessário para a atividade desenvolvida, nos termos do previsto 

no artigo 12º n.º 3 do presente Regulamento. 

2. A utilização das cabinas individuais dos balneários e dos vestiários é atribuída, prioritariamente, a pessoas com prescrição para tal 

por parte do Técnico Especializado.  

3. A utilização dos balneários adaptados é atribuída de acordo com a incapacidade do utilizador e após a prescrição do Técnico. 

4. Os utilizadores de idade inferior a 10 anos ou com necessidades especiais que, independentemente da idade, assim o exijam, 

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

5. Os utilizadores devem depositar os seus pertences no Vestiário/Rouparia existente nas instalações, mediante a entrega de um 

elemento de identificação do respetivo cabide, não se responsabilizando a Municipália, EM pelos objetos que não sejam 

depositados na rouparia. 

6. No caso de extravio do elemento de identificação referido no número anterior, os objetos depositados na rouparia só podem ser 

levantados com a apresentação de identificação pessoal ou mediante prova da respetiva propriedade, para além do pagamento da 

quantia definida na Tabela de Preços. 
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Artigo 20º 

Obrigações da Municipália, EM 

1. Na prestação dos serviços previstos no presente Regulamento, a Municipália, EM fica obrigada a: 

a) Cumprir com a legislação aplicável; 

b) Fornecer um Regulamento a cada utilizador no ato da inscrição, bem como as normas de frequência da atividade na qual o 

utilizador se inscreve; 

c) Tratar com respeito e urbanidade os utilizadores das Piscinas; 

d) Disponibilizar folhetos para reclamações/sugestões, para além do Livro de Reclamações, legalmente previsto; 

e) Garantir, durante todo o período de funcionamento da Área Desportiva a permanência do Diretor Técnico, ou responsável 

devidamente identificados; 

f) Garantir, durante todo o período de funcionamento da Área de Saúde e Bem-Estar a permanência de um responsável 

devidamente identificado; 

g) Responsabilizar-se pelos bens e equipamentos devida e comprovadamente depositados e declarados na Rouparia; 

h) Efetuar análises regulares à água e ar das Piscinas, divulgando e afixando os resultados em local visível, nos termos da Lei; 

i) Cumprir com as normas sanitárias de funcionamento das Piscinas, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários 

que possam ter origem em utilizadores que não cumpram as regras estabelecidas no presente Regulamento; 

j) Manter o nível de qualidade dos serviços prestados, bem como da manutenção e conservação das instalações. 

 

Artigo 21º 

Listas de Espera 

1. Sempre que se justifique são criadas listas de espera por cada classe, elaboradas por ordem de inscrição regularmente analisada, 

no sentido de integrar as vagas existentes nas respetivas atividades. 

2. As pessoas que se encontram em lista de espera são contactadas sempre que surja uma vaga. 

3. No preenchimento das vagas é dada prioridade às transferências internas propostas pelos Técnicos. 

4. Quando seja necessário realizam-se sessões experimentais, para avaliar o enquadramento técnico do utilizador que seja chamado 

para integrar uma vaga. 

 

Capitulo III- Área Desportiva 

 

Artigo 22º 

Enquadramento Técnico 

1. Para a prestação dos serviços na Área Desportiva, a Municipália, EM mantém ao seu serviço: 

a) Uma Equipa Técnica composta por um Diretor Técnico e Técnicos licenciados na área do desporto e/ou profissionais 

acreditados pelo Instituto do Desporto de Portugal;  

b) Nadadores Salvadores. 

2. Ao Diretor Técnico cabe a direção e a responsabilidade pelas atividades físicas e desportivas que decorrem nas instalações, 

devendo, ainda, garantir que tais atividades decorram num ambiente de qualidade e segurança. 

3. A Equipa Técnica efetua o enquadramento técnico-pedagógico das atividades desenvolvidas. 

4. A transferência de nível de aprendizagem é um ato de natureza técnica e da responsabilidade da Direção Técnica, que depende 

das competências desenvolvidas e demonstradas, sem correspondência com fatores de carácter temporal, podendo ocorrer em 

qualquer altura. 

5. A falta de pontualidade ou assiduidade pode determinar regressões na aprendizagem e ocasionar a transferência para níveis de 

aprendizagem inferiores. 

6. Sempre que considere adequado, a Equipa Técnica faz avaliações internas aos utilizadores com vista à homogeneidade das 

classes, podendo promover uma estruturação diferente nas mesmas. 

7. Por indicação da Direção Técnica podem existir situações de acumulação de níveis em determinadas aulas, desde que não seja 

posta em causa a qualidade técnica-pedagógica das mesmas. 

8. Por proposta da Direção Técnica podem ser encerradas ou alteradas atividades durante o ano letivo, sempre que tal se justifique. 
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Artigo 23º  

Funcionamento da Sessão 

1. O Técnico é responsável pela condução da sessão e pela prescrição das tarefas adequadas ao utilizador, que as deverá respeitar, 

salvaguardando-se situações de contraindicação médica que devem ser, previamente, comunicadas ao Técnico. 

2. O utilizador deve ter uma conduta adequada ao desenvolvimento da sessão, não prejudicando o seu normal funcionamento, caso 

contrário, pode o Técnico propor a suspensão da sua frequência.  

 

Capitulo IV- Área de Saúde e Bem-Estar 

 

Artigo 24º 

Enquadramento Técnico 

1. Para a prestação dos serviços de Saúde e Bem-Estar, a Municipália, EM mantém ao seu serviço: 

a) Uma Equipa Técnica composta por um Coordenador responsável e Técnicos devidamente credenciados; 

b) Nadadores Salvadores. 

2. Ao Coordenador Responsável cabe a direção e a responsabilidade pelas atividades de Saúde e Bem-Estar que decorrem nas 

instalações. 

3. A Equipa Técnica efetua o enquadramento terapêutico das atividades desenvolvidas.   

 

Artigo 25º 

Condições de Frequência 

1. Os utilizadores que se inscrevam nas sessões de Hidroterapia, para além da avaliação obrigatória a realizar com o Técnico, devem 

apresentar declaração médica que prescreva o tipo de atividade a desenvolver, assim como possíveis contraindicações. 

2. Os utilizadores podem beneficiar de Pack’s constituídos por sessão de água e de gabinete, prescritos pelo Técnico, a quem 

competirá, ainda, avaliar o cancelamento de tal prescrição. 

3. As sessões de Hidroterapia têm carácter temporário, cabendo ao Técnico prescrever a respetiva alta, podendo os utilizadores ser 

transferidos para outras atividades, por indicação daquele e mediante concordância do utilizador. 

 

Capitulo V- Outras Utilizações das Piscinas 

 

Artigo 26º 

Reserva de Espaço 

1. A reserva de espaços destina-se a grupos ou a pessoas singulares que pretendam utilizar um espaço de água sob a sua inteira 

responsabilidade.  

2. A reserva de espaço é realizada em articulação com a Direção Técnica. 

3. Os utilizadores das Piscinas, neste regime, ficam sujeitos ao cumprimento do presente Regulamento, bem como das normas de 

funcionamento da reserva de espaços. 

 

Artigo 27º  

Festas de Aniversário 

1. As Festas de Aniversário são compostas por atividades lúdicas nas Piscinas e dirigidas a grupos de utilizadores organizados.  

2. É da responsabilidade da Equipa Técnica a dinamização das referidas atividades. 

3. Os utilizadores das Piscinas, neste regime, ficam sujeitos ao cumprimento do presente Regulamento, bem como das regras de 

funcionamento das Festas de Aniversário.  
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4. No ato de marcação da festa de aniversário o utilizador efetua o pagamento do valor previsto na tabela de preços, sendo que, em 

caso de desistência não há lugar à devolução do mesmo. 

 

Capitulo VI- Especificações Técnicas 

 

Artigo 28º 

Temperatura dos Tanques de Água 

1. É efetuado o controlo diário da água das Piscinas relativamente aos elementos qualitativos referidos no programa de vigilância 

sanitária de piscinas, em consonância com condições de segurança, higieno-sanitárias, técnicas e funcionais a observar nas Piscinas 

de uso público, cujos resultados são afixados em local visível para consulta dos utilizadores. 

2. A temperatura dos Tanques existentes nas Piscinas é definida no ponto 10.1 da Diretiva do Conselho Nacional da Qualidade CNQ 

23/93: 

a) Tanque Desportivo: entre os 24º e os 26º; 

b) Tanque de Aprendizagem e Recreio: entre os 26º e os 28º. 

3. A temperatura da Piscina de Hidroterapia deve oscilar entre os 30º e 36º conforme consta no Programa de Vigilância Sanitária das 

Piscinas de Hidroterapia. 

 

Artigo 29º 

Orientações da Autoridade de Saúde 

1. Em complemento aos diplomas legais referentes às piscinas de uso público, têm aplicação as orientações emanadas pela 

Autoridade de Saúde de Agrupamento de Centros de Saúde de Odivelas, conforme o Edital emitido pela Autoridade de Saúde com 

data de 1 de junho de 2000 que se transcreve: “Todos os utilizadores da Piscina Municipal de Odivelas que apresentem lesões na 

pele (borbulhas, verrugas, pontos brancos, feridas, crostas ou outros problemas) devem suspender imediatamente a frequência às 

aulas de natação. Só poderão regressar depois de observados pelo médico de clínica geral ou dermatologia e apresentarem 

declaração médica comprovativa em como não são portadores de doença contagiosa. 

Não esquecer que todos devem cumprir: regras básicas de higiene; usar touca e chinelos; não partilhar objetos pessoais, 

nomeadamente pentes, escovas, sabonetes e toalhas.” 

 

Capitulo VII- Disposições Finais 

  

Artigo 30º 

Assistência às Atividades 

1. É permitida a assistência às atividades desenvolvidas nas Piscinas, desde que não perturbe o normal funcionamento das mesmas. 

2. Durante os meses de maio e junho a assistência às atividades poderá ser condicionada pelo Conselho de Administração sob 

proposta da Direção Técnica, para preparação e ensaio de eventos. 

3. Fica, desde já, salvaguardado o direito de interdição do recinto sempre que tal comprometa a segurança das instalações e das 

pessoas. 

4. Ao público que pretenda assistir às atividades desenvolvidas nas Piscinas, tem aplicação o previsto na alínea r) do artigo 17º. 

 

Artigo 31º 

Casos Omissos 

Os casos omissos no presente Regulamento são analisados pelo Conselho de Administração da Municipália EM, a quem compete 

deliberar sobre os mesmos. 
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TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE ÁGUA DO 

COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DE ODIVELAS, 

PARA A ÉPOCA LETIVA 2011/2012 
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a) Não se aplicam às Sessões de Bem-Estar, Terapias Individuais e Sessões de Tratamento

A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO NAS 

PISCINAS, BENEFICIAM DA ISENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO

A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO NAS 

PISCINAS, OS DESCENDENTES OU AFINS 

BENEFICIAM DE 5% DE DESCONTO NAS 

MENSALIDADES

30% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

10% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

 48,30 €  58,40 €  68,50 € 

2x 

Semana

3x 

Semana

4x 

Semana

5x 

Semana

                  CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABIDE
 4,00 € 

                  INSCRIÇÃO

                  RENOVAÇÃO

 10,00 € 

  TABELA DE PREÇOS ÉPOCA 2012/2013                          
(Os valores apresentados incluem o IVA calculado à taxa legal em vigor)

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO

                UTILIZADORES DOS 4 AOS 14 ANOS  24,80 €  33,10 €  41,40 €  49,10 € 

 30,00 € 

 17,50 € 

                  2ª VIA DO CARTÃO

                  AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA
 10,00 € 

NATAÇÃO 

BENEFÍCIOS a)

UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 

ANOS

 57,60 € 

Pagamento Mensal

1x 

Semana

               UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 15 ANOS
 28,90 €  38,00 € 

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 3 OU 

MAIS ELEMENTOS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM GRAU DE 

INCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60%

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 5 OU 

MAIS ELEMENTOS

ACORDOS DE COOPERAÇÃO
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Pagamento Mensal

  

b) Aplica-se esta tabela à conjugação de 

Hidrobike com outra modalidade desportiva

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

               UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 15 ANOS             
 28,90 € 

HIDROGINÁSTICA

 38,00 €  48,30 € 

SESSÃO PONTUAL (sessão de 45 minutos)

Pagamento Mensal

HIDROBIKE b) 

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

          SESSÃO PONTUAL (SESSÃO DE 45 

MINUTOS) 
 10,00 € 

               UTILIZADORES DOS 15 AOS 64 ANOS              34,00 € 

4x 

Semana

5x 

Semana

 63,70 €  73,60 €  43,90 €  53,80 € 

Pagamento Mensal

4x 

Semana

5x 

Semana

 58,40 €  68,50 € 

 8,50 € 

               BEBÉS DOS 6 AOS 48 MESES  36,20 €  46,20 € 

NATAÇÃO  (APERFEIÇOAMENTO)

                UTILIZADORES DOS 7 AOS 14 ANOS  41,40 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

               UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 15 ANOS
 48,30 € 

PAGAMENTO MENSAL

NATAÇÃO PARA BEBÉS
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 20,00 € 

AQUATRELAX (Duração máxima de 30 minutos)
 20,00 € 

DRENAGEM LINFÁTICA 1ª VEZ (Duração máxima de 60 minutos)
 40,00 € 

MASSAGEM FACIAL (Duração máxima de 20 minutos)
 12,50 € 

DRENAGEM LINFÁTICA (Duração máxima de 45 minutos)

ANTI-STRESS (Duração máxima de 30 minutos)

 36,20 €  46,20 €  56,20 € 

 30,00 € 

MASSAGEM PARA BEBÉS (Duração máxima de 30 minutos)
 15,00 € 

 46,00 €  61,00 € 

SESSÕES DE BEM-ESTAR 

Pagamento

 HIDROCINESIOTERAPIA CORRETIVA POSTURAL

NATAÇÃO ADAPTADA TEREPÊUTICA

 50,00 € 

 3,00 € 

30,00 €

    VERTENTE NATAÇÃO (Sessão de 45 minutos)

     CARREGAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE CARTÃO

     MOMENTOS DE FAMÍLIA (sessão de 45 minutos) 5,00 €

HIDROTERAPIA

4x 

Semana

5x 

Semana

 77,00 €  92,00 € 

 77,00 € 

3x 

Semana

REABILITAÇÃO  46,00 €  61,00 € 

Pagamento Mensal

1x 

Semana

 31,00 € 

 31,00 €  92,00 € 

2x 

Semana

MASSAGEM GEOTERMAL (Duração máxima de 90 minutos)

SHIATSU (Duração máxima de 60 minutos)
 35,00 € 

UTILIZAÇÃO LIVRE 

OSTEOPATIA 1ª VEZ (Duração máxima de 60 minutos)
 50,00 € 

OSTEOPATIA (Duração máxima de 60 minutos)
 40,00 € 

5,00 €UTILIZAÇÃO LIVRE PONTUAL (sessão de 45 minutos) 
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 70,00 € 

 100,00 € 

 170,00 € 

CURSO TEÓRICO HIDROCINESIOTERAPIA (INCLUI 4 SESSÕES DE 

GABINETE DE PRÉ-PARTO + OFERTA DE 1 SESSÃO DE GABINETE PÓS-

PARTO)

CURSO TEÓRICO HIDROCINESIOTERAPIA PÓS-PARTO (INCLUI 4 

SESSÕES DE GABINETE PÓS-PARTO+ 1 SESSÃO AQUÁTICA PÓS-

PARTO)

CURSO AQUÁTICO DE HIDROCINESIOTERAPIA PÓS-PARTO (INCLUI 

10 SESSÕES EM ÁGUA)

SESSÃO AQUÁTICA PONTUAL DE HIDROCINESIOTERAPIA PRÉ/PÓS-

PARTO

CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (Duração máxima de 30 minutos)

PERSONALIZADA MENSAL (1 vez por semana com duração máxima 

de 30 minutos)
 60,00 € 

TERAPIAS INDIVIDUAIS E SESSÕES DE TRATAMENTO

Pagamento

 20,00 € 

PERSONALIZADA OCASIONAL (Duração máxima de 30 minutos)
 20,00 € 

Pagamento

 20,00 € 

CURSOS DE HIDROCINESIOTERAPIA PRÉ E PÓS-PARTO

OCUPACIONAL DE TRATAMENTO (Duração máxima de 30 minutos)
 20,00 € 

TERAPÊUTICA OCASIONAL (Duração máxima de 30 minutos)

TERAPÊUTICA MENSAL (1 vez por semana com duração máxima de 

30 minutos)       /      c)
 60,00 € 

c) os utilizadores que usufruam deste tipo de sessões, se o fizerem 

associado a outra actividade aquática beneficiam de um desconto de 25%

CURSO COMPLETO DE HIDROCINESIOTERAPIA PRÉ-PARTO (INCLUI 

10 SESSÕES EM ÁGUA+4 SESSÕES DE GABINETE PRÉ-PARTO+OFERTA 

DE 1 SESSÃO DE DRENAGEM LINFÁTICA)

CURSO COMPLETO DE HIDROCINESIOTERAPIA PÓS-PARTO (INCLUI 

10 SESSÕES EM ÁGUA+4 SESSÕES DE GABINETE PÓS-

PARTO+OFERTA DE 4 SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA)

CURSO AQUÁTICO DE HIDROCINESIOTERAPIA PRÉ-PARTO (INCLUI 

10 SESSÕES EM ÁGUA)

 15,00 € 
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 23,10 € 

          DE 25 a 40 UTILIZADORES  15,00 €  22,10 € 

          MAIS DE 40 UTILIZADORES  14,00 €  20,10 € 

      PISCINA DE 16 METROS (MÍNIMO 10 

CRIANÇAS)

POR FESTA

COM LANCHE SEM LANCHE

120,00 € 60,00 €

          DE 25 a 40 UTILIZADORES  14,50 €  21,50 € 

Pagamento Mensal

 40,00 € 

       PISCINAS DE 16 METROS   (MÁXIMO 8 

UTILIZADORES)
 30,00 €                        23,00 € 

       PISCINA DE 25 METROS   (MÁXIMO 14 

UTILIZADORES)

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

RESERVA DE ESPAÇO

RESERVA PONTUAL 

(45 MINUTOS)

10 RESERVAS OU 

MAIS (45 MINUTOS)

                       30,00 € 

 24,50 € 

 19,50 € 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - IPSS

INSCRIÇÕES EM GRUPO - COLÉGIOS/ INSTITUIÇÕES

 15,50 €  22,50 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

          MAIS DE 40 UTILIZADORES  13,50 € 

 16,50 € 

Pagamento Mensal

1x 

Semana

2x 

Semana

          ATÉ 15 UTILIZADORES

          ATÉ 15 UTILIZADORES

          DE 16 A 25 UTILIZADORES

 17,00 €  25,10 € 

          DE 16 A 25 UTILIZADORES  16,00 € 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 12 – 26 de junho de 2012 - Anexo 

7 
 

 
 
 
 

OURO    4 SESSÕES

PRATA    3 SESSÕES

BRONZE    2 SESSÕES

DESCONTO DE 15% SOBRE O 

PREÇO FINAL

DESCONTO DE 10% SOBRE O 

PREÇO FINAL

DESCONTO DE 5% SOBRE O 

PREÇO FINAL

CARTÕES BEM-ESTAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


