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C Â M A R A  M U N I C I PA L  D E  M O N T IJO  
 

ATA Nº. 20/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ 

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de 
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária, 
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------ 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

 LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 
 

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respetivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente, declarou aberto o 
período Antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves, no uso da palavra, leu uma 
informação, cujo teor a seguir se transcreve: “Informa a Exma. Câmara 
Municipal que, após a conclusão de obras, operações e trabalhos de 
manutenção, reparação e remodelação, a Piscina Municipal coberta de 
Montijo reabriu ao público no pretérito dia 11 de outubro. As obras, 
operações e trabalhos efetuados ascendem a € 28.166,38, valor com IVA 
incluído à taxa legal em vigor (21%), sublinhando-se, atenta a respetiva 
relevância, a substituição integral das respetivas canalizações dos balneários 
e da casa das máquinas cujo custo se situou em € 13.603,88. Saliento ainda 
que as novas canalizações foram montadas pelos canalizadores dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, não tendo havido lugar, nesta sede, 
à contratação externa de serviços e rentabilizando-se, deste modo, os 
recursos humanos municipais, o que permitiu poupar recursos financeiros ao 
erário público municipal. Pelo que, o custo indicado diz respeito, apenas e 
tão somente, à aquisição de tubos, canos e acessórios. A boa gestão pública 



municipal, na atual situação em que se encontram as finanças nacionais, 
exige, de todos, o pleno aproveitamento e a poupança dos recursos existentes.  
Montijo, 20 de outubro de 2010.” ---------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão, no uso da palavra, informou o seguinte: 
“Que muitos munícipes da zona este do concelho, nomeadamente nos núcleos 
mais urbanos das freguesias de Pegões e de Canha, não têm número de 
polícia nas suas casas. Esta situação causa muitas preocupações pois em 
caso de emergência, as populações não conseguem informar a polícia, os 
bombeiros ou outras entidades, em casos graves como os de saúde, de assalto 
ou de roubo. Urge que a Câmara tome as medidas adequadas para 
ultrapassar esta questão. Em relação às questões da educação, indagou qual 
o ponto da situação dos Centros Escolares de Santo Isidro e de Pegões, pois 
tanto quanto soube não tinham tido aprovação. Referiu, ainda, que chove nas 
escolas de Santo Isidro, o que é uma situação que não é aceitável nos dias de 
hoje. Sugeriu que seja marcada uma passadeira entre as escolas, pois o 
movimento de crianças e adultos assim o aconselha. ------------------------------ 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão, informou que em contacto com alguns 
deficientes do concelho estes referiram que há passeios cuja entrada está 
rebaixada mas que depois não existe uma saída dessa forma, o que obriga os 
deficientes em cadeira de rodas a ter de voltar para trás. Esta situação 
deverá ser corrigida, pois é irracional. ---------------------------------------------- 
Por fim, o Senhor Vereador Nuno Ferrão, perguntou o que a Câmara 
pretende fazer com a ligação elétrica abusiva que se encontra na Frente 
Ribeirinha, perto dos pontões para os barcos que o Município colocou, pois 
passado mais de um mês sobre o seu alerta noutra reunião de Câmara, tudo 
se mantém na mesma. Existem problemas de segurança, de arquitetura e de 
enquadramento, que não fazem sentido existirem numa zona da cidade que se 
quer nobre.” ----------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente, em resposta ao Senhor Vereador Nuno Ferrão, 
informou o seguinte: “Relativamente aos Centros Escolares tem no Plano e 
no Orçamento os Centros Escolares de Santo Isidro de Pegões e o Centro 
Escolar de Pegões. ---------------------------------------------------------------------- 
Aquando da construção do centro Escolar de Pegões, será encerrado todas 
as escolas da freguesia, designadamente das Craveiras, dos Afonsos, Pegões 
Cruzamento e Pegões gare, quer ao nível do pré-escolar quer ao nível do 
básico. Portanto primeiro irá ser elaborado um projeto de adaptação a esse 
espaço, candidatámo-nos ao QREN, mas a candidatura foi inviabilizada 
porque de facto não havia projeto de execução. Em Santo Isidro de Pegões há 
um terreno ao pé do campo de futebol, onde queremos construir um Centro 
Escolar, existe um estudo prévio e há que fazer um projeto de execução, 
também o Centro Escolar vai permitir o encerramento das escolas de Santo 
Isidro e das escolas  que chove lá dentro, estas escolas  são muito antigas e  
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pouco há a fazer, de verão são muito quentes e de inverno são muito frias, 
dado a sua estrutura é de difícil reparação. ----------------------------------------- 
Também vamos encerrar as escolas de Pegões, Foros do Trapo, Faias, quer 
ao nível do pré-escolar, quer ao nível do ensino básico, é um projeto que 
temos que desenvolver e que tem condições de ser executado, também houve 
candidatura ao QREN e ainda não tem o projeto de execução. ----------------- 
No próximo orçamento será elegido como prioridade a construção destes 
dois centros escolares e também a Escola nº4 do Afonsoeiro. ------------------ 
Relativamente aos números de polícia existem alguns que são os casais, no 
caso da Freguesia de Santo Isidro de Pegões.” ------------------------------------ 
 
O Senhor Vereador Nuno Canta, começou por informar a Câmara que 
relativamente as escolas da Freguesia de Santo Isidro de Pegões encontram-
se em perfeito estado de conservação. Contudo, no inicio do inverno, com o 
inicio das chuvas, começam as infiltrações nas escolas parabólicas. Estas 
infiltrações devem-se a microfissuras na cobertura e que têm de ser 
reparadas pelos serviços de construção civil, todos os anos, com materiais 
isolantes. Portanto, o problema das infiltrações levantado é conhecido e é 
resolvido com o início das chuvas. No entanto, deve acrescentar-se que, o 
problema só será resolvido definitivamente com a construção dos centros 
escolares, os quais permitem uma melhoria clara das infraestruturas 
educativas nas freguesias rurais. Relativamente aos números de polícia, 
informo que apesar de ser um assunto relacionado com a administração 
urbanística também está relacionado com a toponímia. Os números de 
polícia apenas são utilizados nas áreas urbanas. Só para os espaços urbanos 
são designadas ruas, avenidas e praças, bem como os respetivos números de 
polícia, ímpares e pares. Quando falamos de estradas e caminhos rurais os 
pontos de identificação são os quilómetros e os lugares, e não os números de 
polícia. Contudo, existe uma exceção, que se aproxima dos números de 
polícia por razões históricas, mas que na realidade não são números de 
polícia. Estamos a falar do Colonato de Pegões, onde por razões de 
organização foi atribuído um número a cada Casal. Como facilmente se 
alcança, o espaço rural organiza-se de outra forma, nomeadamente, com a 
designação estradas municipais e caminhos municipais, e também há os 
lugares, normalmente com menos população e dispersa. Os lugares são os 
pontos de referência, para orientar a circulação nas áreas rurais. Portanto, é 
despropositado pensar que nas zonas agrícolas a orientação se faz pelos 
números de polícia, atendendo à dispersão da população. O local do 
concelho onde existem alguns problemas com os números de polícia é na Vila 
de Canha. O problema reside no facto de muitos dos números não serem 
sequenciais, mas alternados. A situação deve-se à antiguidade da vila e á 
rigidez dos registos prediais. Facto que torna muito problemático e difícil a 



sua correção, uma vez que, a mudança de número de polícia exige uma 
alteração em todos os documentos relacionados com a vida das pessoas. Não 
é uma situação de fácil resolução. ---------------------------------------------------- 
Em relação à passadeira mencionada, e que deduzo seja entre as duas 
escolas parabólicas, é a primeira vez que tomamos conhecimento do assunto. 
No entanto, vamos em conjunto com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Santo Isidro procurar analisar e estudar a melhor solução para o local. --- 
Relativamente ao rebaixamento de lancis junto às passadeiras informamos 
que temos vindo a concretizar um plano visa tornar o espaço público 
acessível a todos os cidadãos. Uma das principais metas deste plano foi a 
criação de percursos acessíveis entre os vários serviços públicos do centro da 
cidade. Neste processo, o procedimento tem sido o rebaixamento dos lancis 
nos dois passeios. Pelo que, para melhor compreender o exposto pelo Sr. 
Vereador do PSD, teremos de saber concretamente os locais onde é 
necessário intervir.---------------------------------------------------------------------- 
Quanto à última questão colocada, o abastecimento ilegal de eletricidade às 
caravanas comerciais, informo novamente que é um problema que só pode 
ser resolvido pela EDP. No local, existem armários de abastecimento de 
energia elétrica aos pontões da frente ribeirinha, armários geridos pela EDP. 
O Assunto já foi comunicado à EDP e o Município aguarda a resolução do 
problama para breve.” ----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Ata número 19/2010, tendo sido aprovada 
com seis votos a favor e uma abstenção da senhora vereadora Lucília Ferra, 
por não ter estado presente na reunião. --------------------------------------------- 
 

A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi- 
dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao 
pelouro de que é titular no período compreendido entre 04 de outubro de 
2010 e 15 de outubro de 2010: - Autorizações Administrativas: 1; - Licenças 
Administrativas: 2; - Comunicações Prévias: 1; - Alterações: 3; - Autoriza-
ções de Utilização: 3; ------------------------------------------------------------------- 
 

Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS DE AUTARQUIA 
1 – PROPOSTA N.º 338/10 – RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DO MONTIJO E O MUNICÍPIO DE SVOGUE DA 
REPÚBLICA DA BULGÁRIA - Considerando a importância da coesão 
económica e social no seio da União Europeia, as tradicionais relações de 
amizade entre a República da Bulgária e Portugal e o papel determinante dos 
municípios para a criação de uma cidadania europeia plena, pela 
representação da riqueza e do humanismo europeu, no espírito do Tratado de  
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Lisboa; Considerando ainda que a cooperação entre Montijo e Svogue 
poderá traduzir-se no intercâmbio de experiências nos domínios empresarial, 
do ensino, do turismo e do desporto e na divulgação e conhecimento 
recíproco da historia, do património cultural e das tradições locais; A 
Câmara Municipal do Montijo celebra o presente Acordo de Cooperação 
com o Município de Svogue, nos termos da alínea b) do nº 4, do artigo 64º da 
Lei das Autarquias Locais, com as alterações introduzidas pela Lei nº5-A/02 
de 11 de janeiro; PROPONHO que o executivo municipal delibere 
favoravelmente a ratificação do referido Acordo de Cooperação celebrado 
entre o Município do Montijo e o Município de Svogue que se junta e cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente) -------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unamidade. --------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 339/10 – SUBSÍDIO PARA APOIO À RECONSTITUIÇÃO 
HISTÓRICA DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA EM ALDEIA GALEGA, À 
ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO, ESCOLA SECUNDÁRIA POETA 
JOAQUIM SERRA E ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO - No âmbito das 
Comemorações do Centenário da República no Montijo, a Escola Secundária 
Jorge Peixinho, a Escola Secundária Poeta Joaquim Serra e a Escola 
Profissional do Montijo, decidiram organizar, em conjunto com a Câmara 
Municipal do Montijo, uma reconstituição histórica da Implantação da 
República em Aldeia Galega. Nesse sentido, decorreu, no passado dia 4 de 
outubro de 2010, na Praça da República, uma atividade que incluiu a 
reconstituição de um conjunto de cenas baseadas nos factos históricos 
ocorridos há 100 anos, e que envolveu centenas de alunos e professores das 
diversas escolas, as respetivas famílias e outros cidadãos que contribuíram 
graciosamente, num esforço coletivo, para a concretização desta ação. Para 
que a reconstituição fosse possível foi necessária a aquisição de diversos 
adereços, o aluguer de fatos e a compra de tecidos que contribuíram para 
conferir maior autenticidade à representação histórica. Considerando o 
interesse cultural desta atividade, pela divulgação junto das escolas e da 
comunidade em geral de aspetos da história de Aldeia Galega do Ribatejo, 
aquando da Implantação da República em Portugal. Nos termos do nº4 do 
art.º 64 do Decreto-lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei nº 5ª/ 
2002, PROPONHO: 1. Conceder um subsídio às escolas envolvidas (no 
montante de 403,85€ à Escola Secundária Jorge Peixinho; 90€ à Escola 
Secundária Poeta Joaquim Serra e 90€ à Escola Profissional do Montijo), 
perfazendo um total de 583,85€ para apoiar despesas de preparação da 
Reconstituição Histórica ao abrigo do disposto no art.º 64, nº4, alínea b, da 
Lei das Autarquias Locais, na redação que lhe foi dada pela Lei nº5-A/2002, 
de 11 de janeiro. 2. Que o presente apoio conste da relação a publicar 
editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no art.º 2, n.º 



1, 2 e 3 da Lei n.º26/94 de 19 de agosto. Código Orçamental: 
01.06/04.07.01.99 (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) --------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor 
Vereador Nuno Ferrão. ---------------------------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA N.º 340/10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE MONTIJO E A EMPRESA CÓDIGO 365 – PRODUÇÃO E SERVIÇOS, LDA., 
RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EVENTO ECONÓMICO DE INTERESSE 
MUNICIPAL E AO APROFUNDAMENTO DA CIDADANIA E DA RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  - A empresa Código 365 – Produção de 
Serviços, Lda., pretende realizar e levar a efeito no Parque de Exposições de 
Montijo a Expocasamento – Feira de Serviços e Preparativos para o 
Casamento, nos dias 13 e 14 de novembro de 2010. Para além de stands 
expositores, a Feira integra um programa de atividades constituído por desfiles 
de vestidos de noiva, animação, degustação de espumantes e sorteio, estando 
associada à mesma a revista oficial “Casar em Portugal”. Estarão 
representados os seguintes setores de atividade económica comercial: vestidos 
de noiva; catering; Quintas; Hotéis; brindes e convites; fotografia e vídeo; listas 
de casamento; imprensa; fatos de noivo; joalharia; animação, pirotecnia; 
aluguer de viaturas; cosmética; gabinetes de estética; pastelaria e confeitaria; 
sapatarias; mobiliário e decoração para casamentos; e agências de viagem e 
turismo. Trata-se de um evento económico de interesse municipal, já realizado 
noutras cidades do País, nomeadamente Coimbra, Penafiel e Guimarães e 
também no Montijo em 2008 e 2009 bem como no Pavilhão da AERSET em 
Azeitão, com relevância do ponto de vista do turismo e da economia local em 
função da atração de um número significativo de visitantes e turistas ao 
concelho. No próximo dia 6 de dezembro de 2010 vai ter lugar e desenvolver-se 
na Freguesia de Canha a sexta edição do evento desportivo “Maratona BTT 
Canha”, na respetiva modalidade. A Maratona BTT Canha 2010 irá integrar 
dois percursos alternativos, um de 40 km e outro de 100 km, estimando-se a 
presença e participação de cerca de 500 atletas e praticantes da modalidade. 
Trata-se de um evento desportivo dotado de relevante e significativo interesse 
público municipal, sublinhando-se a dimensão e a projeção nacional do mesmo 
no contexto global das iniciativas e ações de BTT. A Maratona de BTT Canha 
2010 será promovida e organizada pela Associação Amigos do Campo e 
Aventura, associação desportiva sem fins lucrativos com sede social na 
Freguesia de Pegões, com o apoio e cooperação da Câmara Municipal, da 
Junta de Freguesia de Canha, da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canha, da Associação Canha – Aventura e Desporto e bem 
assim do Grupo Desportivo e Recreativo Canhense. Na sociedade atual, 
caracterizada pela competição económica e pela elevada concorrência, a 
cidadania e a responsabilidade social empresarial devem ser incentivadas, 
podendo a mesma operar e efetivarectivar-se mediante o estabelecimento de 
parcerias público-privadas e bem assim através do apoio ao associativismo sem 
finalidade lucrativa, mormente de índole desportiva. As empresas socialmente  
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responsáveis promovem a sua imagem junto das comunidades, garantindo a 
sustentabilidade dos seus negócios e acrescentando valor à sua atividade, ao 
demonstrarem sensibilidade para os problemas sociais e para a cultura e sua 
importância, bem como para o Desporto e sua relevância, o que sucede no caso 
vertente. Conforme o disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
compete à Câmara Municipal, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, 
promover e apoiar a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal, estipulando a alínea a) do n.º 4 do mesmo 
normativo legal que compete igualmente à Câmara Municipal, no âmbito do 
apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal. Compete aos órgãos 
municipais apoiar atividades desportivas e recreativas que revistam interesse 
público municipal, conforme estatui a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 
159/99, de 14/09. Resulta ademais do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, competir à Câmara Municipal 
“apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza --- desportiva ---“, estabelecendo o artigo 67.º 
do suprareferido diploma normativo, em sede de “protocolos de colaboração 
com entidades terceiras” que, “as competências previstas nas alíneas --- b) --- 
do n.º 4 do artigo 64.º podem ser objeto de protocolo de colaboração, a celebrar 
com instituições públicas, particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua 
atividade na área do Município, em termos que protejam cabalmente os direitos 
e deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos 
equipamentos”. Sublinha-se igualmente que, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 4º do Regulamento Administrativo Municipal e Tabela de Tarifas, “por 
deliberação da Câmara Municipal do Montijo, devidamente fundamentada, 
podem ser criadas novas isenções”. Assim, e com os fundamentos de facto e de 
direito acima enunciados, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar 
o Protocolo de Colaboração em anexo. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves) ------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III - DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA N.º 341/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - PROCESSO PR-18/10 - 
Na sequência do meu despacho de 11/08/10 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua Cidade de Évora, nº 66 – 4º Dto., em Montijo, de que é 
proprietário Emídio Nuno Oliveira Mendes, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a 
administração do condomínio, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código 



do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não apresentou 
qualquer alegação. Considerando que compete à Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto nos artigos 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, na 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03, ordenar, precedendo 
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 
1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada 
ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por 
consequência a execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele 
indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela 
apenso seja notificada a administração do condomínio. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 342/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – PROCESSO PR-19/10 - 
Na sequência do meu despacho de 11/08/10 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Travessa Miguel Pais, nº 1 – 2º Frente letra E e 3º Frente letra 
E, em Montijo, de que são proprietários respetivamente Bebiana Isabel Rijo 
da Silva e David Batista, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário do 3º Frente 
letra E, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para audiência prévia, não apresentou qualquer alegação. 
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos  89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e 
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara 
Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos 
normativos legais supracitados, determinando por consequência a execução 
das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a 
presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada à administração do condomínio. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
3 – PROPOSTA N.º 343/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – 
PROCESSO PR-20/10 - Na sequência do meu despacho de 25/08/10 a Comissão 
de Vistorias nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Rua António Fortunato de Sousa, nº 125 – r/c Dto. 
e 1º Esq., em Montijo, de que são proprietários respetivamente Adelino 
Manuel Rebelo Gomes e António Salsa, conforme auto que se anexa e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. Sendo sido notificado o 
proprietário do 1º Esq., nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não apresentou qual- 



 Liv. 19 
                                                                                                                                                        Fls 171 

 
quer alegação. Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nos artigos 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03, ordenar, precedendo vistoria, 
a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada ao proprietário do 1º Esq. para realizar obras na sua fração, 
conforme ponto 1; à administração do condomínio para realizar as obras do 
ponto 2. Devem também as partes acima referidas realizar, no âmbito do 
direito privado, as obras dos pontos 3 e 4. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
4 – PROPOSTA N.º 344/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO PROCESSO PO-20/10 - Na sequência do 
meu despacho de 09/08/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua das Flores 
– Lançada, em Montijo, de que é proprietário Jorge Manuel Vivas Justino, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do 
Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não 
apresentou qualquer alegação. Considerando que compete à Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 
de 16/12, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03, ordenar, 
precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. 
PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de 
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, determi-
nando por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de 
Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA N.º 345/10 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) A 
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 



dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto nos nºs. 1 e 3 do  artigo 10º  do  citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efetivo exercício 
de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade de 
acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em 
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica- 
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 
forma de paralisar a atividade económica do Concelho neste domínio de 
atividade, entendeu-se privilegiar o objetivo de responder, de forma célere e 
em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também 
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter 
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de 
preferência subscritas pela Senhora Presidente, no período compreendido 
entre 02 de outubro de 2010 e 18 de outubro de 2010, tudo de acordo com o 
disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 19/2008, conforme listagem 
que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. Proponho: 
Que a Câmara Municipal ratifique todas as declarações de renúncia ao 
direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente da Câmara, no 
período compreendido entre 02 de outubro de 2010 e 18 de outubro de 2010, 
conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1– PROPOSTA N.º 346/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA 
“ARRANJOS EXTERIORES NO POLIDESPORTIVO DA CANEIRA” – PROCESSO 
Nº F-16/2003 - Considerando que: A vistoria efetuada no dia 01 de outubro de 
2010 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebidos 
Definitivamente. Proponho: A ratificação do auto de Receção Definitiva da 
obra “Arranjos Exteriores no Polidesportivo da Caneira”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2– PROPOSTA N.º 347/10 – CONCESSÃO DE UMA PRORROGAÇÃO GRACIOSA 
“PARQUE URBANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS - MONTIJO” – PROCESSO Nº 
F-02/2008 - Considerando que: A empreitada referente ao "Parque Urbano 
das Piscinas Municipais - Montijo”, foi adjudicada à firma Vibeiras – 
Sociedade Comercial de Plantas, S.A. e Mota-Engil – Engenharia e 
Construção, S.A. (Consórcio), por deliberação de Câmara de 07-01-2009, 
pelo valor de Euros: 1.022.757,72 (um milhão, vinte e dois mil, setecentos e 
cinquenta  e sete euros e setenta e  dois cêntimos), acrescido  de IVA à  taxa  
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legal em vigor e por um prazo de execução de 365 dias. A adjudicação foi 
efetuada no âmbito do D. L. N.º 59/99, de 02 de março. A consignação dos 
trabalhos foi assinada em 08-09-2009. Existiram atrasos por parte de alguns 
fornecedores devido à época das férias que recentemente se atravessou e que 
coincidiu com o terminus do prazo contratual. Alguns trabalhos se 
arrastaram mais que o previsto, nomeadamente a execução do furo para a 
rega e a execução dos pavimentos dos campos desportivos. O pedido de 
prorrogação graciosa do prazo da empreitada solicitado pelo empreiteiro. 
Proponho: A concessão de uma prorrogação graciosa de prazo por 30 dias.  
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3– PROPOSTA N.º 348/10 – EXUMAÇÃO DE CADÁVERES INUMADOS NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO – MONTIJO - Considerando que: A 
informação do responsável pelo Setor de Cemitérios de 2010-09-30, que 
anexa uma listagem das ossadas existentes nas sepulturas do Talhão P do 
Cemitério de S. Sebastião, documento que aqui se dá como integralmente 
reproduzido: Que nos termos do artigo 33º do Regulamento dos Cemitérios é 
da competência da Câmara proceder à exumação dos cadáveres passados 3 
(três) anos sobre a data da inumação, o que é o caso. Propõe-se que este 
Executivo Municipal delibere: 1. Proceder à exumação dos cadáveres 
inumados, constantes da listagem anexa. 2. Que seja publicado o respetivo 
edital de forma a tornar pública a intenção desta Câmara Municipal. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
 

Finda a Ordem de Trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e 
trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------- 
 

Pelas dezanove horas foi retomada a sessão para dar início à intervenção do 
público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------- 
Não tendo havido munícipes para intervir, e não havendo mais nada a tratar 
foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião eram dezanove horas e 
cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada.--------- 
 

E eu,                                                                       Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 
A Presidente da Câmara 

 
Maria Amélia Antunes 

 
NOTA: A presente ata foi elaborada em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigor. 


