
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 01/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL 
E OITO 

 
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e oito, 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: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

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 quarenta minutos com a presença da Técnica Superior 
de 2ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, Dra. Elsa Susana 
Nunes Sousa, a Senhora Presidente da Câmara assumiu a Presidência e 
ocuparam os seus lugares os respectivos membros presentes.-------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Serra da Graça leu uma Declaração de Pesar, cujo teor 
a seguir se transcreve: “Faleceu no dia 5 de Janeiro de 2008, o escritor e 
crítico literário Luiz Pacheco, crítico feroz e acutilante, de espírito irreveren-
te, polémico, corrosivo, satírico, mordaz, sarcástico, inclassificável, uma 
figura marcante do panorama literário português do século vinte. Da sua 
obra destaca-se “Comunidade”, “O Libertino Passeia por Braga, a Idolátri-
ca, o seu Esplendor” entre outros. Quis o seu destino que os últimos anos da 
sua vida fossem passados em Montijo onde veio a falecer aos 82 anos de 
idade.”------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente à declaração apresentada pelo 
Senhor Vereador Serra da Graça que partilhava do mesmo sentimento, 
porque o escritor Luiz Pacheco marcou uma época muito peculiar das letras 
portuguesas e da luta pela liberdade de expressão em Portugal.----------------- 



 

 
 
 
 

A Senhora Vereadora Lucília Ferra apresentou à Câmara vários assuntos: 
“1 – Saudou a senhora Presidente da Câmara, os senhores Vereadores, os 
senhores munícipes e os senhores jornalistas, desejando-lhes um ano de 
2008, cheio de sucessos pessoais, profissionais e políticos. 2 – Informou que 
também partilham da Declaração de Pesar, em homenagem ao escritor Luiz 
Pacheco apresentada pelo Senhor Vereador Serra da Graça. 3 – Saudou a 
Câmara pela elaboração do panfleto informativo de medidas de segurança, 
considerando-o bastante positivo. 4 – Questionou, a senhora Presidente e os 
senhores Vereadores sobre dois assuntos: a) Cheias no Montijo – numa 
última reunião de Câmara um grupo de moradores interveio no público 
preocupado com a questão das cheias no centro da cidade (Avenida dos 
Pescadores). No dia 2 de Janeiro voltou a acontecer cheias, pelo que 
perguntou: - como decorreram as operações de protecção/salvaguarda das 
habitações e limpeza das ruas; Como decorreu a prestação das forças de 
segurança (Protecção Civil, Bombeiros e PSP); Razões da cheia uma vez que 
já existe a obra na Zona Ribeirinha e esta, pressupostamente, impedia as 
situações descritas (inundações da cidade. “... o dique vai funcionar, também 
como bacia de retenção, minimizando o efeito das cheias...”). b) Hospital do 
Montijo – A reestruturação/requalificação dos serviços de Saúde no Montijo 
trata-se de um assunto que está presente na agenda política, recentemente 
tem vindo na comunicação social, nomeadamente nos jornais, notícias sobre 
o encerramento das urgências básicas, assim e uma vez que já decorreu 11 
meses após a celebração do Protocolo (assinado em 24 de Fevereiro de 
2007), é hora de fazerem o balanço e perguntar à Senhora Presidente, na 
qualidade de outorgante do mesmo, qual o grau de execução do Protocolo, 
designadamente: - Redefinição da missão do HDM no contexto da criação do 
Centro Hospitalar; - Cirurgia Ambulatório, especialidades de otorrino, 
oftalmologia e cirurgia geral; - Ambulância SIV sedeada no Montijo; - 
Serviços de Urgência Básicas manterão o seu funcionamento até à constitui-
ção do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo; - Centros de Saúde com horário 
de funcionamento nos dias úteis até às 22H e aos fins-de-semana e feriados 
das 9H às 15H. Gostariam de saber se já foram dados passos sólidos na 
concretização do Protocolo e o que se pode contar a curto, médio e longo 
prazo.”------------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente retribui os votos de um bom ano e que as coisas 
corram bem para todos. Relativamente às cheias a senhora Presidente 
informou que a situação mais crítica foi na Avenida dos Pescadores, mas a 
Protecção Civil e os Bombeiros desenvolveram os procedimentos necessários 
para minimizar o problema, no entanto não foi possível evitar algumas 
cheias, nomeadamente nos Serviços Técnicos da Câmara, na Rua Miguel 
Pais em que existiu mais água do que nas outras vezes. Informou ainda que 



 

 
 
 
 

estão a ser identificadas estas situações uma vez que a água não vem pelas 
condutas, mas sim pela superfície, e que na sua opinião existe muita água a 
vir pelo mesmo sentido, nas Novas Urbanizações das Janelas do Parque, a 
Zona da Urbanização do Moinho, vêm desaguar no mesmo sitio, e que na 
zona junto à Casa da Criança inundam com grande facilidade.------------------ 
O Senhor Vereador Nuno Canta informou que as cheias que existiram nos 
Serviços Técnicos foram devido ao facto das comportas da Zona Ribeirinha 
estarem fechadas, não existindo o escoamento da água para a caldeira. Disse 
ainda que a zona dos Pescadores e a zona da Rua Miguel Pais, são zonas 
influenciadas pela maré, dificultando o escoamento da água. Na Avenida dos 
Pescadores existe um emaranhado de colectores, e a solução passa por voltar 
um dos colectores para a caldeira do Moinho de Maré, de modo a que se 
possa ter também uma bacia de retenção, resolvendo assim o problema das 
cheias na Avenida dos Pescadores. Relativamente à Rua Miguel Pais o 
senhor Vereador informou que é de difícil resolução, uma vez que existem 
várias zonas da cidade a drenarem a água para essa rua, ou seja, vem da 
Rua José Joaquim Marques, da Praça da República, da Rua Almirante 
Cândido dos Reis, da Rua Sacadura Cabral e da Rua Gago Coutinho, bem 
como toda a água que vem do Parque Municipal. Disse ainda que uma das 
soluções encontrada prende-se com a intervenção que vai ser feita na Praça 
Gomes Freire de Andrade, em que irá ser feita uma intercepção nos 
colectores para que as águas desagúem para a caldeira que existe junto ao 
Mercado. Disse também que vai ser lançada uma empreitada para a 
construção de uma série de colectores superficiais, estão numa cota superior, 
que permitem um escoamento mais rápido das águas para o mar.--------------- 
A Senhora Presidente disse que estas questões não são políticas são de 
ordem técnica, e por esse facto cabe aos técnicos analisarem e estudarem as 
soluções. Disse ainda que existem duas questões que a preocupam. Uma é 
saber se os colectores têm o mesmo diâmetro e escoam normalmente, ou se 
existe diferenças de diâmetro; A outra consiste em encontrar locais finais de 
drenagem diferentes, para que não exista acumulação de água e a mesma 
possa escoar livremente. Quanto à questão da Área da Saúde, da Requalifica-
ção das Urgências e do Centro Hospitalar foi assumido um compromisso, 
sem reserva mental e de boa fé por ambas as partes. Disse ainda que lhe foi 
transmitido que o Centro Hospitalar entraria em funcionamento no primeiro 
trimestre de 2008, e que o mesmo trará um conjunto de valências para o 
Montijo e outras para o Barreiro, que será gerido por uma só Administração, 
uma melhoria na área da saúde, nos Centros de Saúde, a viatura medicaliza-
da e após um ano da sua constituição serão revistas as situações. Disse 
também que o Montijo está numa área de influência e a população está a 



 

 
 
 
 

aumentar, quer no Montijo, em Alcochete, no Pinhal Novo e que por esse 
facto sustenta a necessidade da constituição do Centro Hospitalar.------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão apresentou vários assuntos, cujo teor a 
seguir se transcreve: “1 – Boa realização da receita em 2007 por via da 
exclusiva cobrança de impostos directos e indirectos, pagos pelos contribuin-
tes do concelho. O saldo foi próximo de € 4 milhões, superior ao de 2006. 2 – 
Solicitou comprovativo à Senhora Presidente sobre a forma como calculou a 
variável da Derrama, no valor de - 23%, caso fosse aplicada a mesma 
fórmula de cálculo da Derrama no ano passado. 3 – Reforço o pedido à 
Senhora Presidente do processo/dossier sobre a Iluminação de Natal. 4 – 
Mais uma vez a Transtejo não cumpriu o prometido para com os passageiros 
do Montijo, pois as obras no Terreiro do Paço deviam estar concluídas em 
Maio de 2007, antes da abertura da nova estação do Metro, e, ainda agora, 
em Janeiro de 2008, o Metro não sabe quando a estação vai abrir, 
continuando os passageiros do Montijo a desembarcarem no Cais do Sodré, 
prejudicando também a duração da viagem.”--------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que iria fazer chegar ao senhor Vereador Nuno 
Ferrão o dossier sobre a Iluminação de Natal, bem como facultar os dados 
que sustentaram as afirmações relativamente à Derrama. Disse ainda que a 
execução orçamental de 2007 foi superior à do ano 2006, porque transitou 
com um saldo superior, com menos encargos, o que significou que estimaram 
bem, com uma margem de erro muito reduzida. Informou que foram 
executando ao longo do ano em função da receita, não contraindo emprésti-
mos, e com uma capacidade de endividamento que permite ter segurança num 
eventual contrato de empréstimo para projectos que consideram importantes. 
Disse também que é sua convicção que não é só a arrecadação da receita, é 
também onde se aplica a receita, tendo consciência que a aplicaram bem e 
que se quiserem continuar numa senda de progressos e qualidade, na opinião 
do Partido Socialista, não têm condições para baixar as taxas, por duas 
razões: Primeira, porque em relação ao IMI e à Derrama não existem dados 
que permitam saber qual a receita em determinado tempo, nem se ao baixar 
qual a receita que seria obtida; Segunda, porque as transferências provenien-
tes da Administração Central foram menos de 5% e em 2008 serão ainda 
menos, e por esse facto não se pode prescindir deste quadro de taxas. Disse 
ainda que os senhores Vereadores têm que reconhecer que houve tempos 
difíceis, antes de 2002 e depois de 2002, com as alterações e com as reduções 
que existiram devido à questão do défice, e que a linha de pensamento é que 
têm que ser rigorosos, ter uma missão e saber gastar aquilo que têm.----------- 
 
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 24 de Dezembro de 
2007 e 4 de Janeiro de 2008: - Projecto de Arquitectura – Proposta nº. 
4037/01: 1; - Certidões: 4; - Licenças de Utilização: 6.--------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves apresentou os Despachos proferidos 
ao abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 25/07, tendo sido aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 876/08 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
USO PRIVATIVO PARA A EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE SHALOM, SITO NA 
AVENIDA DR. PAULINO GOMES, EM MONTIJO – O contrato de Concessão de 
Uso Privativo para a exploração do quiosque Shalom, sito na Avenida Dr. 
Paulino Gomes, em que são concessionários Hugo Manuel Garcia de 
Oliveira e Maria Cândida da Silva Terra Macedo, dispõe na cláusula sete, o 
seguinte: “A concessionária pagará a renda mensal de vinte mil escudos, a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, actualizável anualmente de 
acordo com a percentagem que for fixada por Portaria, devendo o pagamento 
ser efectuado nos primeiros oito dias do mês a que disser respeito”. Os 
concessionários deixaram de pagar a renda mensal a que estão obrigados 
desde Fevereiro de 2007, até à presente data, num total de 11 meses. O 
montante global em dívida é presentemente de 1672,59 €. O devedor cumpre 
a obrigação quando realiza a prestação a que está vinculado. O quiosque, 
que se encontra implantado num espaço pertença do domínio público, 
encontra-se encerrado há já largos meses, não estando os concessionários a 
prosseguir com a finalidade que justificou a sua criação, o que também 



 

 
 
 
 

constitui incumprimento contratual. O incumprimento contratual é causa de 
resolução do negócio jurídico. Notificados para efeito de Audiência Prévia, 
de acordo com os artigos 100º e 101º do CPA, os interessados nada disseram. 
Para além de ilegal, é lesivo para o interesse público que a autarquia 
representa, por ofender nomeadamente os princípios da igualdade e equida-
de, manter esta situação de privilégio, que consiste em alguém estar a fruir 
um bem público sem qualquer contrapartida, ou simplesmente a não fruir 
algo que também foi criado com a finalidade de satisfazer necessidades do 
público. Assim, proponho que o Executivo Municipal delibere a resolução do 
Contrato de Concessão de Uso Privativo para a Exploração do Quiosque 
Shalom, sito na Avenida Dr. Paulino Gomes, em Montijo. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 877/08 – RATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO Nº. 3 DO ARTIGO 
68º DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, DA APRESENTAÇÃO DA 
CANDIDATURA À CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM JULGADO DE PAZ NO 
MUNICÍPIO DO MONTIJO, PARA O ANO 2008 – Tendo como objectivo a 
satisfação da necessidade de aproximar o Cidadão da Justiça, tornando-a 
acessível e compreensível a todos quantos procuram a solução para questões 
jurídicas, através de meios de simplificação processual, a custos moderados, 
a Presidente da Câmara apresentou a Candidatura à criação e instalação de 
um Julgado de Paz no Município do Montijo, em parceria com o Ministério 
da Justiça, para o ano de 2008, conforme Protocolo, em anexo. Em virtude de 
o prazo para apresentação das candidaturas ter terminado no dia 31 de 
Dezembro de 2007, não foi possível agendar atempadamente o assunto para 
a última reunião de Câmara. Assim, considerando a situação como circuns-
tância excepcional e urgente, proponho que o Executivo Municipal delibere 
ratificar a competência para apresentação da referida candidatura, ao 
abrigo do nº. 3 do artigo 68º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
Pelas dezanove horas e doze minutos foi interrompida a ordem de trabalhos 
para dar início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, foram pelos munícipes abaixo identificados 
colocadas as seguintes questões: ----------------------------------------------------- 
O Senhor Joaquim da Maia desejou um bom ano a todo o Executivo. Disse 
que vinha falar sobre o Hospital do Montijo, porque como esteve internado 
mais de um mês, teve conhecimento que o Serviço de Cirurgia irá fechar em 
Agosto para obras e os médicos e enfermeiros irão ser espalhados pelos 
Hospitais do Barreiro e Almada. O Serviço da Medicina irá fechar em 



 

 
 
 
 

Março, e as urgências vão fechar a partir da meia-noite. Disse também que 
as últimas cheias que aconteceram no Montijo provocaram danos dentro da 
sua habitação, nomeadamente na sala-de-jantar e que por isso gostaria de 
saber quem vai pagar os prejuízos. Informou também que existem problemas 
de trânsito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, a partir do nº. 80 em 
direcção à Avenida Corregedor Rodrigo Dias, existem carros estacionados 
nos dois lados da rua e como a rua é de dois sentidos, não dá para passar 
dois carros ao lado um do outro. Na rua José Joaquim Marques os carros 
continuam a estacionar em cima dos passeios, o que dificulta a passagem dos 
peões. Disse ainda que a passadeira que se encontra em frente à sua 
habitação não está devidamente assinalada, tendo provocado atropelamento 
de pessoas. Por último, deu os parabéns à Câmara pela obra da Zona 
Ribeirinha.-------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente retribuiu os votos de um bom ano, bem como a 
recuperação rápida do Senhor Joaquim da Maia. Disse que em relação ao 
assunto do Hospital e da Saúde, o mesmo já tinha sido falado no início da 
reunião e que não valeria a pena continuar a discutir o assunto. Quanto à 
questão dos danos sofridos na habitação do Senhor Joaquim da Maia 
informou que o mesmo deverá remeter uma carta dirigida à Presidente da 
Câmara com a avaliação dos prejuízos e quais foram os obstáculos que 
levaram à entrada da água dentro da habitação, por forma a se saber se a 
responsabilidade foi da Câmara.------------------------------------------------------ 
O Senhor Carlos Farrim disse que gostaria de saber se os cais de 
embarque/pontões que estão na zona Ribeirinha são para todas as pessoas 
utilizarem ou são restritos, porque já foi colocada uma corrente num e 
noutro, foi colocado uma matrícula de um barco.---------------------------------- 
A Senhora Presidente informou que a zona Ribeirinha é um espaço público 
para utilização de todos os cidadãos, mas também concorda que exista algum 
tipo de resguardo em relação aos cais de embarque porque qualquer pessoa 
pode ter acesso aos barcos que se encontram atracados. Disse ainda que 
concorda que exista uma entidade que faça a gestão dos cais.------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta informou que estão a pensar criar uma 
linha de poutas, ou seja, uma bóia flutuante para amarrem os barcos. Disse 
ainda que estão a pensar estabelecer uma relação com o Clube Atlético do 
Montijo para a gestão dos cais de embarque.--------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que deveria ser celebrado um Protocolo com o 
Clube Atlético do Montijo para a gestão daquele espaço, e para a rentabiliza-
ção do mesmo.---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Avelino Antunes questionou a Senhora Presidente se as urgências 
do Hospital do Montijo não estarão em risco de fechar, parcialmente ou 



 

 
 
 
 

totalmente, um ano após a entrada em funcionamento do Centro Hospitalar, 
de acordo com o Protocolo assinado.------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que um ano após o funcionamento do Centro 
Hospitalar será reavaliada a situação, não implicando com isso o encerra-
mento das urgências do Hospital do Montijo. Disse ainda que acredita nas 
virtualidades do Protocolo, em termos da melhoria das condições de saúde 
dos cidadãos do Montijo.--------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e vinte e nove minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 878/08 – RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO EN-
TRE JOÃO LAGOS SPORTS – GESTÃO DE EVENTOS, S.A. E O MUNICÍPIO DE 
MONTIJO – Foi celebrado entre João Lagos Sports – Gestão de Eventos, 
S.A. e o Município de Montijo o Protocolo de Colaboração no âmbito do 
evento LISBOA-DAKAR 2008 considerando que: - o DAKAR é considerado nos 
nossos dias o maior evento motorizado do Mundo, criando oportunidades de 
fomentar o turismo e gerar impactos directos na economia das cidades que o 
acolhem; - revestia todo o interesse definir os termos de uma colaboração 
entre a empresa responsável pela organização e o município; - compete à 
Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividade de interesse municipal 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 
outra (cfr. Artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações subsequentes); - a celebração de protocolo constituía 
factor determinante para a formalização dos termos de uma colaboração 
mútua; - a última reunião de Câmara teve lugar dia 19 de Dezembro de 
2007; - o evento iria ter lugar dia 5 de Janeiro de 2008 e que sempre que o 
exijam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir 
extraordinariamente a Câmara, o presidente pode praticar quaisquer actos 
da competência da câmara sendo que tais actos ficam, sob pena de 
anulabilidade, sujeitos a ratificação, na primeira reunião realizada após a 
sua prática (cfr. artigo 68º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações subsequentes). Pelo exposto, propõe-se que o Executivo Municipal 
delibere: 1. Ratificar o Protocolo celebrado entre João Lagos Sports – 
Gestão de Eventos, S.A. e o Município de Montijo, que se anexa e aqui se dá 
por integralmente reproduzido fazendo parte integrante desta proposta. 2. 
Notificar a sociedade João Lagos Sports – Gestão de Eventos, S.A. do 
conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 



 

 
 
 
 

1 – PROPOSTA Nº. 879/08 – CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO, NO 
MONTANTE DE € 500,00 – De acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.11. do 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção do Decreto-Lei nº. 
315/2000, de 2 de Dezembro, e alínea a) nº. 7 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, este 
Executivo Municipal aprovou, na sua reunião de 31.07.2002 o Regulamento 
de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio. Considerando o 
disposto no artigo 1º daquele Regulamento, e atendendo à necessidade de 
recurso a fundo de maneio para fazer face a pequenas despesas urgentes e 
inadiáveis; Propõe-se que este Executivo Municipal delibere favoravelmente 
a constituição do seguinte fundo de maneio:----------------------------------------- 

Montante Responsável Substituto Legal 
 

500 € 
Chefe de Secção de Contabilidade 
– Julia Santana 

Técnica Profissional Principal 
– Paula Ramalho 

(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 880/08 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURI-
ANUAL DE INVESTIMENTOS 2008-2011 – Nos termos do disposto no nº. 
8.3.1.2. do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos 
princípios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de 
revisões e de alterações, tantas quantas as que se reputem necessárias.” 
Dispõe o nº. 8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para 
anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer 
projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas 
modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de 
efectuar a 1ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 
para 2008-2011, constante do documento anexo, que aqui se dá por 
reproduzido, propõe-se: Que este Executivo Municipal delibere favorável-
mente a 1ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 
2008-2011, ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei nº. 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador Serra da Graça da Coligação Democrática 
Unitária, tendo apresentado uma Declaração de Voto cujo teor a seguir se 
transcreve: “É inaceitável que na primeira semana do ano a Câmara esteja a 
aprovar a primeira alteração orçamental, para que seja possível iniciar duas 
obras importantes cujas verbas não estavam definidas no orçamento inicial. 



 

 
 
 
 

Como são duas obras importantes e a alteração diz respeito apenas a essas 
obras, abstenho-me na votação da Proposta nº. 880/08.”------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 881/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS CARENCIA-
DAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) DURANTE OS 2º E 3º PERÍODOS 
LECTIVOS DO ANO 2007/2008 –Em Reunião de Câmara de 14/03/2007, este 
Executivo aprovou por unanimidade a Proposta nº. 526/07 referente às 
Normas Orientadoras do Estudo Sócio-Económico da População Pré-Escolar 
e Escolar e do Processo de Atribuição de Auxílios Económicos, referentes ao 
ano lectivo 2007/2008. Posteriormente em Reunião de Câmara de 16/08/07 
foi aprovada a Proposta nº. 716/07 referente à atribuição aos Agrupamentos 
de Escolas de subsídio para suplemento alimentar das crianças carenciadas 
(educação pré-escolar e 1º ciclo) durante o 1º período lectivo do ano 
2007/2008. É neste âmbito que, de acordo com o ponto 3 das Normas de 
Atribuição de Auxílios Económicos, PROPONHO a V. EXas. a atribuição aos 
Agrupamentos de Escolas dos valores que se discriminam no quadro 
seguinte, os quais se referem ao subsídio para suplemento alimentar das 
crianças economicamente carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico, durante os 2º/3º períodos do presente ano lectivo.------------ 

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
 2ª Prestação 3ª Prestação 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 3.172,50 € 3.489,75 €
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 1.800,00 € 1.980,00 €
Agrupamento de Escolas de Montijo 6.772,50 € 7.449,75 €
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 3.465,00 € 3.811,50 €

O pagamento dos valores acima discriminados deverá obedecer à seguinte 
calendarização: - Pagamento imediato dos valores referentes à 2ª prestação; 
- Pagamento em Março dos valores referentes à 3ª prestação. Os valores 
apresentados no quadro foram estimados tendo em conta o número de 
crianças sócio-economicamente carenciadas existentes em cada Agrupamen-
to de Escolas e o valor de suplemento definido pela Câmara Municipal para 
o presente ano lectivo (0,45€/dia/criança). No final do presente ano lectivo, 
após apuramento do número de suplementos efectivamente servidas aos 
alunos carenciados, proceder-se-á à realização dos acertos necessários ao 
valor do subsídio estimado agora proposto. Código Orçamental: 
06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 882/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA ALIMENTAÇÃO EM REFEITÓRIO ESCOLAR DAS CRIAN-
ÇAS CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) DURANTE OS 2º E 
3º PERÍODOS LECTIVOS DO ANO 2007/2008 – Em Reunião de Câmara de 
14/03/2007, este Executivo aprovou por unanimidade a Proposta nº. 526/07 



 

 
 
 
 

referente às  Normas Orientadoras do Estudo Sócio-económico da População 
Pré-Escolar e Escolar e do Processo de Atribuição de Auxílios Económicos, 
referentes ao ano lectivo 2007/2008. Posteriormente em Reunião de Câmara 
de 16/08/07 foi aprovada a Proposta nº. 714/07 referente à atribuição aos 
Agrupamentos de Escolas de subsídio para alimentação em refeitório escolar 
das crianças carenciadas (educação pré-escolar e 1º ciclo) durante o 1º 
período lectivo do ano 2007/2008. É neste âmbito que, de acordo com o 
ponto 3. das Normas de Atribuição de Auxílios Económicos, PROPONHO a V. 
Exas. a atribuição aos Agrupamentos de Escolas dos valores que se 
discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao subsídio para 
alimentação em refeitório escolar das crianças economicamente carenciadas 
da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, durante os 2º/3º 
períodos do presente ano lectivo.------------------------------------------------------ 

Agrupamentos de Escolas Valor  a atribuir 
 2ª Prestação 3ª Prestação 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 9.656,00 € 10.621,60 €
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 5.360,50 € 5.896,55 €
Agrupamento de Escolas de Montijo 19.915,50 € 21.907,05 €
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 10.650,00 € 11.715,00 €

O pagamento dos valores acima discriminados deverá obedecer à seguinte 
calendarização: - Pagamento imediato dos valores referentes à 2ª prestação; 
- Pagamento em Março dos valores referentes à 3ª prestação. Os valores 
apresentados no quadro foram estimados tendo em conta o número de 
crianças sócio-economicamente carenciadas existentes em cada Agrupamen-
to de Escolas e o preço da refeição para os alunos definido pelo Ministério 
da Educação para o presente ano lectivo (1,42€/dia/criança). No final do 
presente ano lectivo, após apuramento do número de refeições efectivamente 
servidas aos alunos carenciados, proceder-se-á à realização dos acertos 
necessários ao valor do subsídio estimado agora proposto. Código Orçamen-
tal: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 883/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO, AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE JARDIENSE, NO ÂMBITO 
DO APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSOCIATIVA, DESTINADO À 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS DOTADA DE 9 
LUGARES, NO VALOR DE € 3.600,00 – O União Futebol Clube Jardiense, 
agremiação desportiva sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia do 
Alto-Estanqueiro/Jardia, promove, organiza, dinamiza e desenvolve activida-
des desportivas regulares no âmbito das modalidades de futebol clássico e de 
ar livre, integrando as competições distritais e regionais do INATEL, contando 
com cerca de trinta e dois atletas do sexo masculino, com idades 



 

 
 
 
 

compreendidas entre os 18 e os 34 anos, de chinquilho, com catorze 
praticantes do sexo masculino, com idades entre os 45 e os 63 anos, de pesca 
desportiva, com vinte e seis praticantes de ambos os sexos e idades 
compreendidas entre os 8 e os 61 anos bem como de Muaythai, com 
praticantes masculinos e femininos com idades entre os 15 e os 38 anos. A 
colectividade desportiva em causa possui instalações sociais próprias, 
nomeadamente um campo de futebol de 11 de terra batida, em solo 
estabilizado, dotado de iluminação e de balneários. A alínea b) do nº. 4 do 
artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara Municipal competência material 
para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades 
desportivas que revistam interesse público municipal, em conformidade com 
o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos municipais “apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”. O Capítulo IV 
do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de Assembleia 
Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o programa 
desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia associativa, 
estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo reportado ao apoio 
à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de equipamentos 
próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comunidade.” Preceitua 
igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regulamento Municipal acima 
referido que as candidaturas a apresentar pelas associações desportivas no 
âmbito e ao abrigo do programa em causa poderão enquadrar-se no pedido 
de “(...) de apoio para a aquisição de viatura para transporte de atletas”. O 
União Futebol Jardiense adquiriu, por compra e venda, e com recurso ao 
crédito automóvel, uma viatura ligeira de passageiros, dotada de nove 
lugares, da marca Mercedes, modelo Vito 110 CDI, cujo preço de aquisição, 
incluídos todos os encargos inerentes à compra, é de €16.800,00. Para o 
efeito, a agremiação desportiva ajustou e celebrou com uma entidade 
bancária um contrato de financiamento para aquisição a crédito, mostrando-
se, em função do mesmo, obrigada ao integral e pontual pagamento de 
prestações mensais iguais e sucessivas no valor de € 530,06 cada uma, 
durante 36 meses, constituindo este o prazo de reembolso do capital mutuado 
e respectivos juros, sendo o total do montante a financiar de € 17.095,61. A 
aquisição do veículo ligeiro automóvel de nove lugares em causa é 
necessária, útil, prioritária, urgente e muito relevante para o clube pois que o 
mesmo mantém actualmente uma equipa de futebol de 11 a disputar as 
competições do INATEL, o que obriga a colectividade a promover e levar a 
efeito deslocações aos fins-de-semana, em ordem ao transporte dos 



 

 
 
 
 

respectivos atletas para os respectivos jogos, designadamente nos distritos de 
Setúbal e Lisboa. Deste modo, a aquisição de uma viatura automóvel de nove 
lugares permitirá naturalmente ao clube minimizar as dificuldades actuais 
em matéria de transportes, propiciando a sua modernização, conferindo-lhe 
maior autonomia e contribuindo para a prestação de um melhor serviço aos 
atletas da modalidade. O União Futebol Clube Jardiense apresentou o 
competente pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal relativo à 
aquisição do veículo automóvel em apreço, ao abrigo do disposto nos artigos 
9º e 10º, alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo. Neste sentido e face ao que fica exposto, tendo em conta a 
actividade desportiva socialmente relevante que o clube tem vindo a 
desenvolver desde o seu surgimento, considerando o contributo notável que a 
associação desportiva beneficiária tem vindo a prestar para o 
desenvolvimento desportivo da Freguesia do Alto-Estanqueiro/Jardia, parti-
cularmente no que concerne à área geográfica da Jardia, onde desempenha 
igualmente uma função social meritória e tendo igualmente em conta que a 
aquisição de uma viatura automóvel de nove lugares para transporte de 
atletas irá permitir uma maior autonomia do clube em matéria de 
transportes, contribuindo ademais para a sua modernização, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição ao União Futebol Clube 
Jardiense de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no montante 
de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros), a conceder e a disponibilizar nos 
termos e nas condições e em conformidade com o protocolo em anexo. A 
deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no 
disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e 
bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o 
valor das tranches do apoio financeiro concedido na modalidade de subsídio, 
efectivamente disponibilizadas e pagas, deverá constar da relação a publicar 
em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e 
no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio financeiro ora 
deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no 
Programa de Apoio à Modernização e Autonomia Associativa, previsto e 
regulado nos artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Munici-
pal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, achando-se 
ademais devidamente inscrito e contemplado quer em sede de Grandes 
Opções do Plano quer em sede de Plano de Actividades Municipais 2008-
2011. Código Orçamental: 06.01/08.07.01. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 884/07 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO À ACADEMIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL DO 
BAIRRO DO MIRANDA, NO ÂMBITO DO APOIO À MODERNIZAÇÃO E À 
AUTONOMIA ASSOCIATIVA E NO MONTANTE DE € 960,00 – A Academia 
Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, agremiação desportiva 
sem fins lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na 
Federação Portuguesa de Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza 
um conjunto de actividades desportivas regulares no âmbito da modalidade 
de futsal e nos escalões de pré-escolas, escolas, infantis, iniciados, juvenis e 
juniores, envolvendo atletas e praticantes de ambos os sexos. A alínea b) do 
nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara Municipal competência 
material para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades 
desportivas que revistam interesse público municipal, em conformidade com 
o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos municipais “apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”. O Capítulo IV 
do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de Assembleia 
Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o programa 
desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia associativa, 
estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo reportado ao apoio 
à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de equipamentos 
próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comunidade”. Preceitua 
igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regulamento Municipal acima 
referido que as candidaturas a apresentar pelas associações desportivas no 
âmbito e ao abrigo do programa em causa poderão enquadrar-se no pedido 
de “(...) de apoio para a aquisição de viatura para transporte de atletas”. A 
Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda adquiriu, 
através do recurso ao crédito bancário na modalidade de crédito automóvel, 
uma viatura automóvel ligeira de passageiros, dotada de nove lugares, de 
marca Fiat, modelo Ducato 1.9 TD, com matrícula de 1999, para transporte 
de atletas e praticantes. A aquisição do veículo automóvel em apreço revelou-
se necessária, útil, prioritária, urgente e muito relevante para o clube pois 
que o mesmo disputa os campeonatos oficiais federados distritais de futsal o 
que implica a realização de várias deslocações e viagens pelo Distrito. Sendo 
certo que a associação desportiva em causa não possuía qualquer automóvel 
de nove lugares. A Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do 
Miranda apresentou a competente candidatura com vista à atribuição de 
apoio financeiro por parte da Câmara Municipal relativo à aquisição do 
veículo automóvel em apreço, ao abrigo do disposto nos artigos 9º e 10º, 



 

 
 
 
 

alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, tendo ademais solicitado que o subsídio a conceder se reportasse ao 
apoio ao pagamento, por parte do clube, das prestações mensais típicas do 
contrato de crédito automóvel que a Associação celebrará em ordem à 
aquisição da viatura, prestações essas a cuja satisfação se obrigou de forma 
pontual e integral. Neste sentido e face ao que fica exposto, tendo em conta a 
actividade desportiva socialmente relevante que o clube tem vindo a 
desenvolver desde o seu surgimento, considerando o contributo notável que a 
associação desportiva beneficiária tem vindo a prestar para o desenvolvi-
mento desportivo do concelho no domínio do futsal e tendo igualmente em 
conta que a aquisição de uma nova viatura automóvel de nove lugares para 
transporte de atletas permitiu uma maior autonomia do clube em matéria de 
transportes, contribuindo ademais para a sua modernização, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição à Academia Desportiva 
Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda de um apoio financeiro, na 
modalidade de subsídio e no montante de € 960,00 (novecentos e sessenta 
euros), a conceder e a disponibilizar nos termos e nas condições e em 
conformidade com o protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada 
ao abrigo e com esteio e fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea 
b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 
64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o valor das tranches do apoio 
financeiro concedido na modalidade de subsídio, efectivamente disponibiliza-
das e pagas em cada ano, deverá constar da relação a publicar em edital e 
em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, 
nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio financeiro ora deliberado 
aprovar mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no Programa de 
Apoio à Modernização e Autonomia Associativa, previsto e regulado nos 
artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, achando-se ademais devida-
mente inscrito e contemplado quer em sede de Grandes Opções do Plano 
2008-2011 quer em sede de Plano de Actividades Municipal 2008-2011. O 
montante do subsídio ora concedido diz respeito a metade do valor total das 
prestações a suportar pelo clube no decurso do presente ano, atinentes ao 
contrato de crédito automóvel, pactuado para aquisição da viatura. Código 
Orçamental: 06.01/08.07.01. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 885/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO, AO FUTEBOL CLUBE DO AREIAS, NO ÂMBITO 



 

 
 
 
 

DO APOIO A EVENTO DESPORTIVO PONTUAL, NO MONTANTE DE € 500,00 – 
O Futebol Clube do Areias, agremiação desportiva sem fins lucrativos e sede 
social na Freguesia de Montijo, promoveu, organizou, dinamizou e 
desenvolveu no pretérito Sábado dia 5 de Janeiro de 2008 o Grande Prémio 
dos Reis em Atletismo, com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de 
Freguesia de Montijo e dos Bombeiros Voluntários de Montijo. Tratou-se de 
um evento desportivo informal e recreativo, realizado a partir das 15 horas, o 
qual abrangeu os escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, 
Juniores, Seniores e Veteranos, integrando atletas de ambos os sexos. O 
Futebol Clube do Areias apresentou uma candidatura própria ao abrigo do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, em vigor no concelho de Montijo, aprovado pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 
2004, tendo solicitado através da mesma apoio financeiro para a aquisição 
de taças, troféus, medalhas e medalhões, aluguer de sistema de som e 
aquisição de material desportivo. A candidatura efectuada insere-se no 
âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio a Eventos Desportivos 
Pontuais, conforme o disposto nos artigos 11º e 12º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Futebol 
Clube do Areias, na modalidade de subsídio e no valor de € 500,00 
(quinhentos euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A 
deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e fundamento no 
disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f), e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos artigos 11º e 12º do Regulamento 
Administrativo Municipal acima referido, sendo que o apoio concedido 
deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, 
conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1, e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 
26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 886/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO, AO ALDEGALENSE ANDEBOL CLUBE, NO ÂMBITO DO 
APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSOCIATIVA, DESTINADO À 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS DOTADA DE 9 
LUGARES, NO VALOR DE € 3.600,00 – O Aldegalense Andebol Clube, associa-
ção desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de Andebol de 
Setúbal e na Federação Portuguesa de Andebol, promove, organiza, desen-
volve e dinamiza actividades desportivas regulares no âmbito da modalidade 
de andebol, ao nível dos escalões de formação, designadamente de bambis, 



 

 
 
 
 

minis e infantis, e no quadro da competição oficial federada. A actividade do 
clube no âmbito do andebol envolve pois crianças com idades compreendidas 
entre os 5 e os 12 anos, de ambos os sexos, notando-se, porém, um peso 
especial e significativo de atletas de sexo feminino. Salientando-se, ademais, 
que a colectividade desportiva em apreço disputa o campeonato oficial 
federado de andebol inter-regional em infantis femininos, o qual abrange os 
distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal. Os treinos e a formação desportiva 
em andebol são desenvolvidos no Pavilhão Desportivo Municipal nº. 2 
(Esteval) e bem assim no Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2 D. Pedro 
Varela. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara 
Municipal competência material para apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, actividades desportivas que revistam interesse público municipal, 
em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos 
municipais “apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse munici-
pal”. O Capítulo IV do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de 
Assembleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o 
programa desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia 
associativa, estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo 
reportado ao apoio à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de 
equipamentos próprios para a melhoria dos serviços a prestar à 
comunidade”. Preceitua igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regula-
mento Municipal acima referido que as candidaturas a apresentar pelas 
associações desportivas no âmbito e ao abrigo do programa em causa 
poderão enquadrar-se no pedido de “(...) de apoio para a aquisição de 
viatura para transporte de atletas”. O Aldegalense Andebol Clube pretende e 
vai adquirir, através do recurso ao crédito e na modalidade de crédito 
automóvel, uma viatura automóvel ligeira de passageiros, dotada de nove 
lugares, de marca Citroen, modelo Jumper, com ar condicionado, para 
transporte de atletas e praticantes. O preço de venda ao público da citada 
viatura é de € 15.200,00, sendo o montante a financiar mediante o recurso ao 
contrato de crédito automóvel de € 15.475,91, a pagar em quarenta e oito 
prestações mensais iguais e sucessivas no valor de € 400,52 cada uma, 
abrangendo o supra aludido montante total igualmente as respectivas 
despesas de dossier. A aquisição do veículo ligeiro automóvel de nove 
lugares em causa é necessária, útil, prioritária, urgente e muito relevante 
para o clube pois que o mesmo mantém actualmente duas equipas federadas 
de andebol a disputar campeonatos oficiais federados da modalidade, o que 
obriga a colectividade a promover e levar a efeito deslocações nos distritos 



 

 
 
 
 

de Setúbal, Lisboa e Santarém aos fins-de-semana, em ordem ao transporte 
dos atletas para os respectivos jogos. Nota-se também que os atletas do 
clube, todos integrados em escalões de formação, frequentam escolas 
diferentes e residem em várias Freguesias do Concelho, nomeadamente 
Montijo, Afonsoeiro, Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia, não possuindo 
actualmente a agremiação desportiva qualquer viatura automóvel para o 
transporte dos praticantes de andebol. Deste modo, a aquisição de uma 
viatura automóvel de nove lugares permitirá naturalmente ao clube 
minimizar as dificuldades actuais em matéria de transportes, propiciando a 
sua modernização, conferindo-lhe maior autonomia e contribuindo para a 
prestação de um melhor serviço aos atletas da modalidade. O Aldegalense 
Andebol Clube apresentou a competente candidatura com vista à atribuição 
de apoio financeiro por parte da Câmara Municipal relativo à aquisição de 
veículo automóvel em apreço, ao abrigo do disposto nos artigos 9º e 10º, 
alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. Neste sentido e face ao que fica exposto, tendo em conta a actividade 
desportiva socialmente relevante que o clube tem vindo a desenvolver desde o 
seu surgimento, considerando o contributo notável que a associação 
desportiva beneficiária tem vindo a prestar para o desenvolvimento desporti-
vo do concelho no domínio do andebol e tendo igualmente em conta que a 
aquisição de uma nova viatura automóvel de nove lugares para transporte de 
atletas irá permitir uma maior autonomia do clube em matéria de 
transportes, contribuindo ademais para a sua modernização, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição ao Aldegalense Andebol 
Clube de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no montante de € 
3.600,00 (três mil e seiscentos euros), a conceder e a disponibilizar nos 
termos e nas condições e em conformidade com o protocolo em anexo. A 
deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no 
disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e 
bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o 
valor das tranches do apoio financeiro concedido na modalidade de subsídio, 
efectivamente disponibilizadas e pagas em cada ano, deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio 
financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e 
enquadrado no Programa de Apoio à Modernização e Autonomia 
Associativa, previsto e regulado nos artigos 9º e 10º do Regulamento Munici-
pal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 
2004, mostrando-se devidamente inscrito e contemplado quer em sede de 



 

 
 
 
 

Grandes Opções do Plano 2008-2011 quer em sede de Plano de Actividades 
Municipal para 2008-2011. Código Orçamental: 06.01/08.07.01. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 887/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO, AO MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBITO DO 
APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSOCIATIVA E NO MONTANTE 
DE € 6.981,00 – O Montijo Basket Associação, associação desportiva sem fins 
lucrativos, filiada na Associação de Basquetebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Basquetebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um 
conjunto de actividades desportivas regulares no decurso da época 
desportiva de 2006/2007, no âmbito da modalidade de basquetebol e nos 
escalões de iniciados, cadetes, juniores, seniores e veteranos, sublinhando-se 
ainda o desenvolvimento de uma escola desportiva de minibasquetebol, vulgo 
minibasket, para a formação de crianças nesta modalidade, a qual integra os 
escalões A, B e de Bambis. O Montijo Basket Associação é a única associa-
ção desportiva do Concelho a promover e a desenvolver o basquetebol ao 
nível da competição federada, com especial e particular incidência nos vários 
escalões de formação, onde tem vindo a desempenhar uma actividade 
desportiva bastante relevante do ponto de vista social, assinalando-se ainda 
os sucessos desportivos obtidos por esta associação no domínio do 
basquetebol, em competições oficiais federadas da modalidade. Na época 
desportiva de 2006/2007 em curso, praticam basquetebol no clube cerca de 
200 atletas, sendo 120 do sexo masculino e 80 de sexo feminino, tendo sido 
considerando um dos nove principais clubes portugueses nesta modalidade, 
com equipas masculinas e femininas em todos os escalões e igualmente 
reconhecido como um dos melhores clubes nacionais na área da formação 
em basquetebol. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara 
Municipal competência material para apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, actividades desportivas que revistam interesse público municipal, 
em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos 
municipais “apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse munici-
pal”. O Capítulo IV do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de 
Assembleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o 
programa desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia 
associativa, estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo 
reportado ao apoio à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de 
equipamentos próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comuni-



 

 
 
 
 

dade”. Preceitua igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regulamento 
Municipal acima referido que as candidaturas a apresentar pelas associações 
desportivas no âmbito e ao abrigo do programa em causa poderão 
enquadrar-se no pedido de “(...) de apoio a aquisição de viatura para 
transporte de atletas”. O Montijo Basket Associação adquiriu, através do 
recurso ao crédito em regime de aluguer financeiro de longa duração, uma 
viatura automóvel ligeira de passageiros, dotada de nove lugares, de marca 
Renault, modelo Trafic, para transporte de atletas e praticantes. A aquisição 
do veículo automóvel em apreço revelou-se necessária, útil, prioritária, 
urgente e muito relevante para o clube pois que o mesmo mantém actual-
mente dez equipas a disputar os campeonatos oficiais federados distritais e 
nacionais de basquetebol e bem assim três equipas de minibasket, situação 
esta que obriga a várias deslocações no país em todos os fins-de-semana que 
integram a época desportiva, envolvendo aquelas cerca de 60 atletas. Sendo 
certo que a associação desportiva em causa apenas possuía uma viatura 
automóvel de nove lugares, insusceptível, pois, de satisfazer as necessidades 
do clube em matéria de transportes, face ao supra exposto. A aquisição de 
uma nova viatura automóvel de nove lugares permite naturalmente minimizar 
tais dificuldades apontadas no que ao transporte de atletas diz respeito. O 
Montijo Basket Associação apresentou a competente candidatura com vista à 
atribuição de apoio financeiro por parte da Câmara Municipal relativo à 
aquisição do veículo automóvel em apreço, ao abrigo do disposto nos artigos 
9º e 10º, alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo, tendo ademais solicitado que o subsídio a conceder se reportasse 
ao apoio ao pagamento, por parte do clube, das prestações mensais típicas 
do contrato de aluguer financeiro de longa duração que a Associação 
celebrou em ordem à aquisição da viatura, prestações essas a cuja satisfação 
se obrigou de forma pontual e integral. Neste sentido e face ao que fica 
exposto, tendo em conta a actividade desportiva socialmente relevante que o 
clube tem vindo a desenvolver desde o seu surgimento, considerando o 
contributo notável que a associação desportiva beneficiária tem vindo a 
prestar para o desenvolvimento desportivo do concelho no domínio do 
basquetebol e tendo igualmente em conta que a aquisição de uma nova 
viatura automóvel de nove lugares para transporte de atletas irá permitir 
uma maior autonomia do clube em matéria de transportes, contribuindo 
ademais para a sua modernização, proponho que a Câmara Municipal 
delibere aprovar a atribuição ao Montijo Basket Associação de um apoio 
financeiro, na modalidade de subsídio e no montante de € 6.981,00 (seis mil 
novecentos e oitenta e um euros), a conceder e a disponibilizar nos termos e 
nas condições e em conformidade com o protocolo em anexo. A deliberação 
em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no disposto no 



 

 
 
 
 

artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim 
no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o valor 
das tranches do apoio financeiro concedido na modalidade de subsídio, 
efectivamente disponibilizadas e pagas em cada ano, deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio 
financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e 
enquadrado no Programa de Apoio à Modernização e Autonomia Associa-
tiva, previsto e regulado nos artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assem-
bleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, 
achando-se ademais devidamente inscrito e contemplado quer em sede de 
Grandes Opções do Plano 2008-2011 quer em sede de Plano de Actividades 
Municipal 2008-2011. Código Orçamental: 06.01/08.07.01. (Proposta subs-
crita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou uma Declaração de Voto, 
cujo teor a seguir se transcreve: “Voto favoravelmente a Proposta nº. 877/08, 
apesar de considerar que em matéria de justiça, nomeadamente a criação de 
condições para julgamento e decisão de certos processos judiciais, não se 
trata de competência e responsabilidade das Autarquias mas do respectivo 
Ministério”.------------------------------------------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 888/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO, AO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE, NO 
VALOR DE € 5.000,00, NO ÂMBITO DO APOIO A INFRA-ESTRUTURAS 
DESPORTIVAS – O Juventude Futebol Clube Sarilhense, agremiação despor-
tiva sem fins lucrativos e sede social na Freguesia de Sarilhos Grandes, 
promoveu e levou a efeito obras de recuperação, remodelação e beneficiação 
do seu edifício sede, cujo orçamento total ascendeu a € 98.832,00. Para o 
efeito, obteve o apoio financeiro da Administração Central do Estado através 
de dotação incluída no PIDDAC, apoio esse correspondente a 65% do valor 
do investimento total, portanto no montante de € 64.240,80. A agremiação 
desportiva solicitou à Autarquia a atribuição de comparticipação financeira 
relativa à composição da sua contrapartida própria nas supra aludidas 
obras, no montante total de € 34.591,20, notando-se que a candidatura a 
financiamento do sub-programa 2 do PIDDAC foi elaborada com o apoio e 
colaboração dos serviços da Câmara Municipal. O clube promove e 
desenvolve actividade desportiva regular no âmbito do futebol de 11, clássico 
e de ar livre, ao nível do escalão júnior e do escalão sénior. Conforme o 
disposto nas alíneas b) e c) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 



 

 
 
 
 

Setembro, pertence à competência dos órgãos municipais apoiar actividades 
desportivas e recreativas de interesse municipal e bem assim apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de 
âmbito local. Dispõem as alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, que compete à Câmara 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 bem como apoiar os comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de índole desportiva que revistam interesse público 
municipal. Estipula o artigo 7º do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado mediante 
deliberação da Assembleia Municipal de 28/09/2004, que o programa de 
apoio a infra-estruturas desportivas reporta-se ao apoio a entidades na 
implementação e valorização dos seus espaços sociais e desportivos, sendo 
que, e de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 8º do mesmo diploma 
regulamentar, o supramencionado programa enquadra apoios financeiros no 
âmbito do custeio de obras de beneficiação e melhoramentos em instalações 
sociais e desportivas. Assim, e face ao supra exposto, proponho a atribuição 
de um apoio financeiro ao Juventude Futebol Clube Sarilhense, na 
modalidade de subsídio e no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), nos termos e com os fundamentos legais e regulamentares acima 
expressos. O subsídio ora deliberado atribuir deverá constar da relação a 
publicar em edital e em jornal regional, em conformidade com o preceituado 
pelo artigo 1º, nº. 1 e pelo artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 889/08 – APROVAÇÃO DAS RENDAS TÉCNICAS A VIGORAR 
NOS FOGOS A ATRIBUIR DURANTE O ANO 2008 – Nos termos do nº. 1 do 
artigo 4º do Decreto-Lei nº. 166/93, de 7 de Maio, conjugado com o nº. 2 do 
artigo 1º do Decreto-Lei nº. 329-A/2000, de 22 de Dezembro e Portaria nº. 
1425-B/2007, de 31 de Outubro, proponho a aprovação das seguintes rendas 
técnicas dos fogos propriedade da Câmara Municipal de Montijo para 
vigorar durante o ano de 2008:-------------------------------------------------------- 

BAIRRO DO ESTEVAL 
 Área Útil Renda Técnica 

T1 51,40 205,34 € 
T2 62,53 249,81 € 

 63,50 253,68 €  
 63,87 255,16 € 
 64,80 258,87 € 



 

 
 
 
 

 64,90 259,27 € 
 65,50 261,67 € 

T3 77,70 310,41 € 
 78,20 312,41 € 
 79,00 315,60 € 
 79,50 317,60 € 

T4 90,65 362,14 € 
 91,25 364,54 € 

BAIRRO DA LANÇADA 
 Área Útil Renda Técnica 

T2 60,72 278,94 € 
T3 72,81 334,49 € 

BAIRRO DA ATALAIA 
 Área Útil Renda Técnica 

T2 60,72 283,29 € 
T3 72,81 339,69 € 

BAIRRO DO AFONSOEIRO 
 Área Útil Renda Técnica 

T2 54,50 242,33 € 
T3 65,90 293,02 € 

 68,20 303,24 € 
T4 79,90 355,27 € 

BAIRRO DA CANEIRA 
 Área Útil Renda Técnica 

T1 49,08 231,27 € 
T2 60,72 283,29 € 
T3 72,81 339,69 € 
T4 85,62 399,46 € 

RUA IVONE SILVA, Nº. 240 
 Área Útil Renda Técnica 

T2 73,41 347,74 € 
 78,06 369,77 € 

T3 86,22 408,42 € 
T4 94,86 449,35 € 

BAIRRO NOVO DO ESTEVAL 
 Área Útil Renda Técnica 

T0 35,76 194,80 € 
 35,80 195,02 € 

T1 45,40 225,81 € 
 45,62 226,91 € 
 46,24 227,80 € 
 46,49 229,03 € 
 50,66 239,98 € 
 50,72 240,26 € 
 53,76 254,66 € 
 54,02 255,89 € 



 

 
 
 
 

 54,41 257,74 € 
T2 62,72 297,11 € 

 62,83 297,63 € 
 64,12 303,74 € 
 64,65 306,25 € 
 64,87 307,29 € 

T3 77,84 368,73 € 
 78,19 370,39 € 
 78,81 373,32 € 
 80,45 381,09 €  

T4 89,54 424,15 € 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 890/08 – SUBSTITUIÇÃO DE AGREGADO FAMILIAR – 
PROHABITA – Considerando: Que na reunião de Câmara de 10/10/2007 foi 
aprovado o realojamento do agregado familiar da Sra. D. Natália Patrício 
Silva, no âmbito do PROHABITA (Decreto-Lei nº. 135/2004); Que contactado 
o agregado familiar a fim de se proceder ao seu realojamento, este declarou 
já não estar a residir na mesma habitação; Que se torna necessário proceder 
à substituição deste agregado familiar; Que o agregado familiar constituído 
pela D. Brígida Cristina de Oliveira Neves com 23 anos, actualmente 
empregada na Cercima (local onde frequentou a Unidade de Formação 
Profissional por apresentar um atraso global no seu desenvolvimento, 
conforme relatório daquela instituição) pela mãe D. Maria Celeste Cardoso 
de Oliveira, com 55 anos doméstica, e pelo pai Sr. José Gaspar das Neves 
com 65 anos, reformado, está a residir numa barraca de alvenaria com 
graves deficiências de solidez, segurança e salubridade. Que este agregado 
tem processo de pedido de habitação desde o ano de 2000, e não possui 
recursos económicos para resolução da sua situação. Proponho: A 
substituição do agregado familiar da Sra. D. Natália Patrício Silva, pelo da 
Sra. D. Brígida Cristina de Oliveira Neves. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 891/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO CAMINHO DAS CRAVEIRAS SUL E 
ESTRADAS ADJACENTES”. PROCESSO F-36/2001 – Considerando que: A 
vistoria efectuada no dia 2007.12.04 que considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do 
Auto de Recepção Definitiva da Empreitada “Reabilitação do Caminho das 
Craveiras Sul e Estradas Adjacentes”. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 892/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA “EMPREITADA DE TRABALHOS DIVERSOS/2005”. PROCESSO F-
41/2005 – Considerando que: - A vistoria efectuada no dia 2007.11.14 que 
considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebidos 
provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisória 
da “Empreitada de Trabalhos Diversos/2005”. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 893/08 – APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE 
PRAZO REFERENTE À EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 
DAS FAIAS – SANTO ISIDRO DE PEGÕES”. PROCESSO F-18/06 – Considerando 
que: - A empreitada referente à “Recuperação do Polidesportivo das Faias – 
Santo Isidro de Pegões”, foi adjudicada à firma José Marques Gomes Galo, 
S.A., por deliberação de Câmara de 20.06.2007, pelo valor de Euros: 
49.148,16 (quarenta e nove mil cento e quarenta e oito euros e dezasseis 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de 
execução de 120 dias. – A adjudicação foi efectuada no âmbito do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consignação dos trabalhos foi assinada em 
07.08.2007. – Apesar do atraso inicial dos trabalhos, devidos ao empreiteiro, 
verifica-se a necessidade de efectuar alguns trabalhos não previstos e as 
condições climatéricas têm de alguma forma dificultado o normal 
desenvolvimento da empreitada. – O pedido de prorrogação do empreiteiro. 
Proponho: A concessão de uma prorrogação graciosa de prazo até 08 de 
Fevereiro de 2008. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.------------ 
4 – PROPOSTA Nº. 894/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO ANÚNCIO, DO PROJECTO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PROGRAMA 
DE CONCURSO E DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À 
EMPREITADA DE “PARQUE URBANO DAS PISICNAS MUNICIPAIS – MONTI-
JO”. PROCESSO F-02/2008 – Considerando que: - O Saldanha constitui 
presentemente um núcleo urbano consolidado e com grande densidade 
populacional; - Este arranjo paisagístico que a Autarquia pretende realizar 
tem por objectivo embelezar e dinamizar o referido espaço a fim de dar 
resposta às necessidades mais actuais de estar, lazer e estéticas. – Que a 
obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 05.02/07.01.04.05. e o 
código/ano do projecto acção 01/2003/43; - Que o valor base para concurso 
está estimado em 1.377.126,00 € (um milhão trezentos e setenta e sete mil 
cento e vinte e seis euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de  
Concurso Público para a empreitada de “Parque Urbano das Piscinas 



 

 
 
 
 

Municipais – Montijo”, nos termos do nº. 2, do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro, pelo 
Decreto-Lei nº. 159/00, de 27 de Julho e pela Lei nº. 13/2002, de 19 de 
Fevereiro. 2. A aprovação do Projecto, do Anúncio, do Caderno de Encargos, 
do Programa de Concurso e do Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
referida em epígrafe. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e três minutos da qual se lavrou a presente acta que 
vai ser assinada.------------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                              Técnica Superior de 2ª 
Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 
subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 
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Maria Amélia Antunes 


