
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 04/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE FEVEREIRO DO ANO D OIS 
MIL E OITO 

 
Aos vinte dias do mês de Fevereiro 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 trinta e cinco 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 Renato Gonçalves apresentou um Voto de Saudação ao 
Centro Cultural e Desportivo do Montijo e à Atleta Lina Antunes – “A 
Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita o Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo, agremiação de cultura e desporto sem fins lucrativos 
com sede social na Freguesia e Concelho de Montijo - dirigentes e titulares 
dos órgãos sociais, corpo técnico, atletas e respectivos familiares e, em 
especial, a atleta e praticante de Judo Lina Antunes em virtude de mais um 
êxito e feito desportivo em provas oficiais federadas de Judo, de âmbito 
nacional. Reportamo-nos ao facto da atleta Lina Antunes se ter sagrado e 
consagrado, no pretérito fim-de-semana, em Lisboa, no Estádio Universitá-
rio, Campeã Nacional de Esperanças na modalidade de Judo. Desejamos à 
atleta e à sua família, bem como aos seus treinadores no Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo, para além dos mais que merecidos parabéns, as 



 

 
 
 
 

maiores felicidades e sucessos pessoais e desportivos, esperando que pautem 
sempre a sua conduta desportiva pelo esforço, pela dedicação, pelo fair-play, 
com boa vontade e sentido de desportivismo. Esperamos igualmente, face ao 
êxito desportivo alcançado no Campeonato Nacional de Esperanças em Judo, 
que a atleta Lina Antunes consiga também sagrar-se Campeã Nacional de 
Juniores em Judo e desejamos ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo os 
maiores sucessos desportivos no Torneio Internacional de Judo na Punta 
Umbría em que vai participar proximamente. À Lina Antunes e ao Centro 
Cultural e Desportivo do Montijo, os nossos parabéns e o nosso obrigado.”-- 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou um Documento, cujo teor a 
seguir se transcreve: “A saúde, as urgências e o Hospital do Montijo - O 
país tem vivido em sobressalto nos últimos meses com as notícias e mesmo 
com as medidas concretas do governo relativamente ao Serviço Nacional de 
Saúde, encerrando urgências, SAP’s, deixando as populações desprotegidas 
de apoios fundamentais para a sobrevivência. Entretanto, o Ministro da 
Saúde acabou por ser demitido, mas o primeiro-ministro teve o desplante de 
esclarecer que a política na área da saúde era para manter, agora com outra 
pessoa responsável pelo ministério. Pensar-se-ia que como o ex-ministro 
Correia de Campos se tinha mostrado uma pessoa arrogante e intolerante, 
que esta mudança de ministro não seria apenas para modificar o estilo 
conservando a estratégia política. Durante largos meses praticamente todos 
os sectores políticos, até mesmo do interior do próprio partido socialista, a 
generalidade dos especialistas na área da saúde, autarcas, foram extrema-
mente críticos da forma como estavam a ser implementadas um conjunto de 
medidas, sem que fosse levado em linha de conta os reais interesses das 
populações mas unicamente a rentabilização de meios e a redução de custos. 
Este momento poderá ser mais uma oportunidade para que tudo seja 
repensado. O Partido Comunista Português tornou público desde o início que 
todo o processo deveria ser suspenso de modo a permitir uma discussão séria 
sobre a reestruturação da rede de urgências. Se tal medida tivesse sido 
aplicada muitos dos erros entretanto cometidos poderiam ter sido evitados. 
Vamos reafirmar que o bom senso deve prevalecer, e, para um futuro 
anunciado agora com um aeroporto internacional a ser construído neste 
território, que para o Hospital de Montijo seja encontrada uma solução que o 
valorize, aumente as suas valências e qualifique as urgências.”----------------- 
A Senhora Presidente disse que não existiu oportunidade para falar com a 
senhora Ministra da Saúde, mas os autarcas que têm compromissos com o 
Ministério da Saúde irão ter essa oportunidade. Disse ainda que a 
curto/médio prazo a constituição do Centro Hospitalar deve avançar, como 
sempre defenderam com a manutenção das urgências, porque os recursos 
existentes, os edifícios, os equipamentos, os recursos humanos, nas duas 



 

 
 
 
 

unidades hospitalares devem conjugar esforços para prestarem melhores 
serviços aos cidadãos. Disse também que defende um Serviço Nacional de 
Saúde com qualidade, implicando essa qualidade a existência de um conjunto 
de decisões, designadamente na área da gestão, das incompatibilidades, dos 
horários, ou seja, tem que existir uma série de procedimentos e de decisões 
administrativas que devem ser tomadas para que a gestão dos equipamentos 
seja responsável e responsabilizando quem se deve responsabilizar e não 
recair sobre o político que tutela a área. Porque uma coisa é a decisão 
política, e outra coisa é um conjunto de circunstâncias e de procedimentos 
que os gestores dos Hospitais, os Conselhos de Administração, os responsá-
veis dos Centros de Saúde, têm que prestar contas à população. Disse 
também que o Protocolo que a Câmara Municipal assumiu com a ARS é para 
cumprir num curto/médio prazo, reequacionando a longo prazo, 10 a 15 
anos, a construção de um outro equipamento hospitalar, implicando também 
uma reformulação geral da área da Saúde nesta região e na Península de 
Setúbal, pois é necessário ter consciência que não pode existir um Hospital 
em cada concelho.----------------------------------------------------------------------- 
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 4 e 15 de Fevereiro 
de 2008: - Licenças Administrativas: 4; - Autorizações Administrativas: 11; - 
Alterações: 3; - Informações Prévias: 5; - Propriedade Horizontal: 4; - 
Licenças de Utilização: 7; - Loteamentos: 2.---------------------------------------- 
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 03/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Pelas dezanove horas 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:---------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Helena Gomes informou que os problemas com os barulhos 
provocados pelo Café Tá-se Bem continuam, e que a sua saúde está-se a 
degradar cada vez mais e que os proprietários do café não a respeitam e que 
inclusive já a mandaram embora para a sua terra. Por esse facto solicitou à 
Câmara que actue de forma a resolver o problema.-------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que julgava que os problemas já tinham 
terminado, porque foram feitas as medições de ruído necessárias e as 
mesmas estavam dentro dos limites legais. Disse também que o facto da 
senhora Helena ser importunada, do ponto de vista do comportamento dos 
proprietários do Café, é inaceitável, mas as questões de ordem pessoal, de 
má educação, de agressão verbal ou até física resolvem-se nos Tribunais, as 
questões de ordem técnica e regulamentar a Câmara tem a obrigação de 
tratar. A Senhora Presidente informou que irá reiniciar o processo e solicitar 
à fiscalização para efectuar novas medições do ruído, uma vez que já 
decorreram quase dois anos desde as últimas medições. Informou ainda que 
se as medições de ruído estiverem dentro dos limites legais a Câmara não 
pode mandar encerrar o estabelecimento.------------------------------------------- 
A Senhora Isabel Araújo disse que é moradora no 2º andar do prédio do 
Café Tá-se Bem e que também já ouve o barulho na sua residência. Disse 
ainda que por motivos de tratar de um assunto de condomínio com a vizinha 
do 1º andar deparou-se com o barulho que existia na mesma, tendo-se 
deslocado ao Café para alertar os proprietários do mesmo.---------------------- 
A Senhora Presidente informou que tem conhecimento deste assunto há anos, 
mas como neste espaço de tempo dos dois anos, não existiu qualquer 
reclamação achou que o problema já estava resolvido.---------------------------- 
O Senhor Fernando Eusébio veio alertar a Câmara para várias situações 
existentes no Montijo: - Na Avenida Maestro Jorge Peixinho, na via que tem 
dois sentidos, com um separador central a passadeira já não está visível o 
que pode originar acidentes. Também há condutores que se chegam à via da 
esquerda e passam por “cima” do separador central e voltam para o sentido 
oposto. – Junto à cadeia existem vários cabos que pensa que são pertença da 
PT, e que estão todos caídos. – Junto ao “Esteves & Cardoso”, na Estrada 
do Seixalinho existe uma estrada de pedra que tem algum movimento, cerca 
de oito candeeiros existentes, têm luminosidade reduzida, e por vezes apare-
cem alguns carros suspeitos, mas quando a polícia aparece eles dispersam. – 
No terreno do senhor Garcia os problemas continuam, as construções de 
barracas são constantes, e apesar da polícia aparecer as construções não 
param.------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

A Senhora Presidente disse que aquilo que o senhor Fernando acabou de 
relatar significa que a PSP está atenta e intervém. Quanto à questão do 
terreno do senhor Garcia, o julgamento foi em 2006, mas a decisão ainda 
não foi dada, e por esse facto o senhor Garcia não pode actuar, nem a 
Câmara Municipal pode intervir, porque seria uma intervenção ilegal. Disse 
ainda que a Câmara não irá proceder a realojamentos de pessoas que vivem 
em barracas, porque já o fez, e só em casos devidamente justificados o fará, 
portanto essas pessoas têm que entender que mais tarde ou mais cedo terão 
que ir embora. Disse também que enquanto não estiverem reunidas as 
condições para outro tipo de acção, há que minimizar a situação através das 
Autoridades Policiais. A fiscalização da Câmara também pode intervir, mas 
através de processos de contra-ordenação, mas depois as multas não são 
pagas, porque não têm emprego, nem têm rendimentos declarados.------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que relativamente à questão da 
Avenida Maestro Jorge Peixinho a situação já é conhecida, e que a solução 
passa pela colocação de alguns pilaretes, para que os automobilistas não 
possam voltar à esquerda uma vez que não está previsto, e se alguns o fazem 
estão em transgressão. Quanto à questão da iluminação na rua da Estrada do 
Seixalinho disse que já está prevista a substituição das lâmpadas.--------------- 
O Senhor Liberto Matos disse que quanto à questão do Café Tá-se Bem a 
senhora que reside no 2º andar frequenta o café todos os dias com a sua 
família, e a senhora do 1º andar tem canos rotos na sua habitação e que na 
altura em que explorava o café teve grandes prejuízos pois caia água do 
tecto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que é sempre importante ouvir as duas partes, 
mas que a Câmara irá actuar no quadro das suas competências e no quadro 
da lei e regulamentos no sentido de perceber o que é que se passa e tentar 
resolver. Disse ainda que na sua perspectiva o facto de existir uma situação 
incomodativa com a vizinhança, a mesma não é impeditiva de poder frequen-
tar o estabelecimento comercial. A senhora Presidente disse que pensava que 
o problema já estava resolvido porque a Câmara já gastou muitos recursos 
humanos, muitas deslocações e muitas horas pagas para tentar verificar a 
situação e tomar uma posição justa e legal.----------------------------------------- 
O Senhor Sérgio Paixão em representação dos moradores da Rua dos 
Operários, disse que ao fundo da rua existem uns armazéns onde funciona 
uma empresa de eventos, e que por esse facto todos os dias circulam na rua 
camiões para descarregarem a mercadoria. Disse ainda que a Rua dos 
Operários tem cerca de três metros e meio de largura e que a passagem dos 
camiões é feita com extrema dificuldade existindo danos, tanto nas viaturas 
próprias como em postes de telefone e inclusive o alcatrão já está a sentir os 
efeitos dessa constante passagem. Temos ainda conhecimento de que alguém 



 

 
 
 
 

se dirigiu à Câmara e solicitou a proibição do estacionamento na rua, facto 
que nós não concordamos, porque precisamos de estacionar à porta de casa, 
os nossos familiares e visitas e ficámos proibidos de o fazer. Disse ainda que 
teve conhecimento de alguns anos atrás ter sido dado pelos moradores de um 
lado da rua três metros de estrada, mas que o senhor do outro lado se recu-
sou. Pelo facto solicitam à Câmara que ponderem a proibição de estaciona-
mento na rua, uma vez que não condenam que a actividade comercial se 
exerça, mas têm que encontrar uma solução para a rua.-------------------------- 
O Senhor Marcelino Silva morador na Rua dos Operários informou que já 
foram riscadas várias viaturas, originadas pela dificuldade da entrada dos 
camiões na rua. Questionou ainda onde irão estacionar as suas viaturas.------ 
A Senhora Carla Reis também moradora na Rua dos Operários disse que os 
camiões passam a qualquer hora do dia e da noite, fazendo bastante barulho, 
bem como já presenciou o facto de um camião não conseguir entrar na rua 
tendo a mercadoria sido descarregada com um empilhador, que se desloca 
pela rua. Disse ainda que os moradores sentem-se inseguros.-------------------- 
A Senhora Presidente disse que à Câmara cabe, por um lado saber se a 
actividade é legal e por outro compatibilizar aquilo que é a circulação dos 
moradores com a actividade económica, e que irão averiguar e perceber a 
situação para tentar resolver. A senhora Presidente perguntou ao senhor 
Sérgio Paixão à quanto tempo é que esta situação existe, uma vez que nunca 
foi feita nenhuma reclamação por escrito.------------------------------------------- 
O Senhor Sérgio Paixão disse que a situação mantém-se à cerca de 3 meses, 
mas a passagem dos camiões trata-se de uma situação recente.------------------ 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que a Rua dos Operários tem algumas 
dificuldades, porque tem a ver com um Bairro de génese ilegal, não estando 
devidamente ordenado. Disse ainda que esta rua sempre teve acesso a estes 
armazéns, onde já funcionou durante alguns anos uma fábrica de cortiça, 
onde também passavam camiões. Disse também que o senhor da fábrica 
apresentou uma reclamação porque os camiões tinham dificuldades em 
entrar na rua devido à maneira como os moradores estacionavam os carros, 
e após uma avaliação técnica verificou-se que a melhor solução seria colocar 
o sinal de proibição de estacionamento do lado das vivendas, que dispõem de 
um quintal que permite aos moradores colocarem lá as suas viaturas. O 
senhor Vereador informou ainda que na altura de se proceder ao asfalta-
mento da rua foi solicitado ao proprietário que está do lado contrário ao das 
vivendas a possibilidade de entrar em acordo com a Câmara para ceder 1 a 2 
metros para se proceder ao alargamento da rua, o mesmo não se verificou 
uma vez que o proprietário recusou qualquer tipo de acordo.-------------------- 
 



 

 
 
 
 

Pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 955/08 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO “CIDADE DE 
MONTIJO” – ANO LECTIVO 2007/2008 – Durante o período de candidatura às 
Bolsas de Estudo “Cidade de Montijo” referentes ao ano lectivo de 2007/ 
2008, apresentaram-se a concurso 40 aluno(a)s, dos quais 20 foram 
proponentes às Bolsas para o Ensino Secundário e 20 foram proponentes às 
Bolsas para o Ensino Superior. Destes, dois proponentes a Bolsas para o 
Ensino Superior foram excluídos por não cumprirem o exigido na alínea b) 
do artigo 4º do Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo “Cidade de 
Montijo”, nomeadamente os alunos Eduardo Santos de Moura e Miguel 
Francisco Nunes Esteves. Com base no artigo 7º do Regulamento de 
Atribuição de Bolsas, segundo o qual “... a selecção basear-se-á nos seguin-
tes critérios: a) Menor rendimento per capita do agregado familiar; b) Em 
circunstância de igualdade de rendimento per capita, classificação escolar no 
ano lectivo anterior mais elevada”, procedeu-se à elaboração, para cada 
nível de ensino (Secundário e Superior), de uma lista ordenada provisória de 
candidatos. Conforme previsto no artigo 9º do Regulamento, as duas listas 
estiveram afixadas no edifício dos Paços do Concelho durante 10 dias, para 
eventuais reclamações. Verificaram-se duas reclamações, uma apresentada 
por um proponente a Bolsa para o Ensino Secundário e outra por uma 
proponente a Bolsa para o Ensino Superior. Após análise das duas 
reclamações, verificou-se a conformidade do cálculo dos rendimentos per 
capita (motivo subjacente às mesmas) com o previsto no Regulamento anteri-
ormente mencionado, pelo que não foi produzida qualquer alteração às listas 
afixadas. Face ao exposto, PROPONHO a V. Exas. que: 1. No caso do ENSINO 
SECUNDÁRIO, sejam contemplados com Bolsa de Estudo os seguintes alunos: 
- Daniela Cristina Tavares Soares; - Jerónimo Henriques Ramos; - Rui 
Daniel Rolo Ribeiro; - Carla Lais Fernandes Veríssimo; - Magda Sofia 
Gaspar Silva; - Ana Carina de Sousa Candeias; - Daniel Filipe Estradas 
Cananão; - Stefanie Marques Magalhães; - Katherine Marques Magalhães; - 
Rute Marina Santos Ricardo. E excluídos os seguintes alunos: Melissa 
Andreia Santos Fernandes; - Nélia Joana Marques Viegas Cardoso; - Carlos 
Manuel Sousa Máximo; - Marta Sofia Pires Ribeiro; - Ana Raquel Pereira 
Marinheiro; - Ana David Barreto Borges; - Patrícia Alexandra Paixão 



 

 
 
 
 

Soares; - Emanuel Ricardo Outeiro Carvalho; - Fábio Alexandre dos Santos 
Cavaco Pires; - Ângela Marisa Borges. 2. No caso do ENSINO SUPERIOR, 
sejam contemplados com Bolsa de Estudo os seguintes alunos: Maria Luísa 
Martinez Gómez; - Catarina de Jesus Fernandes; - Engrácio do Sacramento 
Soares da Graça; - André Filipe Simões dos Santos; - Francisco Manuel 
Melo; - Maria de Fátima Lopes Vieira Barreto. E excluídos os seguintes 
alunos: - Luís Filipe Gonçalves Rosa Neves; - Patrícia Isabel Henriques 
Ferreira; - Nadine Raquel Jesus Silva; - João Miguel Monteiro Camejo; - 
Ana Rita Pereira Marinheiro; - Ana Luís Rodrigues Monteiro; - Denise 
Marina Outeiro Carvalho; - André Mafra Rodrigues; - Tânia Patrícia Rodri-
gues Costa; - Ricardo Miguel Valadeiro Ferreira; - Mara Sofia Maricato 
Espada; - Vânia Isabel Sousa Galhofa. Deverá assim ser atribuído o valor de 
350 euros a cada um dos dez bolseiros do Ensino Secundário e de 550 euros 
a cada um dos seis bolseiros do Ensino Superior. Conforme previsto na 
Adenda ao Regulamento relativa ao presente ano lectivo, a atribuição das 
Bolsas, deveria ser efectuada em 2 prestações, nos meses de Janeiro e Abril 
de 2008. No entanto, uma vez que existiu necessidade de analisar as 
reclamações existentes, o desenvolvimento do processo sofreu um ligeiro 
atraso, não sendo possível cumprir o prazo de pagamento estabelecido para 
a 1ª prestação. Face ao exposto, propõe-se a atribuição das Bolsas em 2 
prestações, nos meses de Março e Abril de 2008. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 956/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES PARA APOIO À IMPLE-
MENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES, RELATIVO AO ANO 
LECTIVO 2007/2008 – No âmbito do apoio à implementação dos projectos 
educativos dos Agrupamentos de Escolas (no que concerne à educação pré-
escolar e ao 1º ciclo do ensino básico) e após análise do Plano Anual de 
Actividades do Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 
referente ao ano lectivo de 2007/2008, PROPONHO a V. Exas. a atribuição, 
em 3 prestações, do subsídio que adiante se discrimina ao referido Agrupa-
mento de Escolas. Relembro V. Exas. que a análise do supracitado Plano de 
Actividades foi efectuada com base nos critérios definidos no Programa de 
Apoio aos Planos Anuais de Actividades dos Agrupamentos de Escolas (cf. 
documento, aprovado pelo Executivo Camarário em Reunião realizada em 
26/09/2007).------------------------------------------------------------------------------ 
Agrupamento 

de  
Escolas 

Financiamento 
para 

Actividades 
Curriculares 

Financiamento 
para 

Actividades de 
Apoio à 

Família Pré-
Escolar 

Financiamento 
para 

Actividades 
Enriquecimento 

Curricular 

Valor 
Total  
do 

Subsídio 

1ª 
Prestação 

(40%) 

2ª 
Prestação 

(40%) 



 

 
 
 
 

Agrupamento 
de Escolas 

de 
Afonsoeiro e 

Sarilhos 
Grandes 

 
 

7.655,13€  

 
 

3.051,40€ 

 
 

3.732,30€ 

 
 

14.438,83€ 

 
 

5.775,32€ 

 
 

5.775,32€ 

Relativamente à calendarização de pagamento das três prestações dos 
subsídios constantes no quadro supra apresentado, PROPONHO a V. Exas. o 
seguinte: - Pagamento imediato da 1ª prestação; - Pagamento da 2ª presta-
ção em Abril/2008. Conforme previsto na alínea c) do ponto 12 do referido 
Programa, o pagamento da 3ª Prestação será efectuado mediante a apresen-
tação de uma nova Proposta a este Executivo Camarário, após a análise do 
Relatório Final de Execução do Plano Anual de Actividades e dos documen-
tos comprovativos das despesas efectuadas, os quais serão enviados a esta 
Edilidade pelo Agrupamento de Escolas, no final do presente ano lectivo. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 957/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL DE 
SÃO PEDRO DO AFONSOEIRO NO VALOR DE € 1.664,00 – Considerando que é 
atribuição das autarquias locais tudo o que diga respeito aos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações respectivas, designadamente 
nas áreas de intervenção previstas na Lei das Autarquias Locais, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - 
Considerando que o Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, vocacio-
nada para apoiar idosos, desenvolver acções de apoio à infância, juventude, 
família e comunidade; - Considerando que o Centro Social de São Pedro do 
Afonsoeiro possui um Equipamento Social, de Serviço de Apoio Domiciliá-
rio, que tem vindo a prestar um serviço diurno de apoio à população idosa e 
tendo a necessidade prioritária de renovar e adquirir o equipamento 
utilizado na distribuição das refeições diárias aos utentes destes serviços; - 
Considerando o trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal 
de Montijo em estreita colaboração com o referido Centro, no apoio à 
população idosa e às crianças, bem como à comunidade em geral em 
articulação com o Gabinete de Saúde e Acção Social; - Tendo em conta a 
necessidade de abranger toda a população do Concelho de Montijo, 
considerando que cabe à Câmara Municipal de Montijo apoiar ou comparti-
cipar pelos meios adequados no apoio a actividades de interesse municipal, 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; - Assim, tendo 
em vista apoiar a manutenção dos equipamentos do Centro Social de São 
Pedro do Afonsoeiro e considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) 
da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-



 

 
 
 
 

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
favoravelmente o seguinte: Atribuir um subsídio ao Centro Social de São 
Pedro do Afonsoeiro no valor de € 1.664,00 Euros. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 958/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MAESTRO JORJE PEIXINHO, AFONSOEIRO E 
SARILHOS GRANDES E DE MONTIJO PARA AS DESPESAS INERENTES À 
REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES 
CARNAVALESCOS” – Como é do conhecimento de V. Exas., esta Câmara 
Municipal promoveu a organização do momento de animação designado “AS 
ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS”. Mais uma vez, esta 
iniciativa decorreu de forma descentralizada, tendo sido realizados, na 
manhã do dia 01 de Fevereiro, Desfiles Carnavalescos de Escolas em vários 
locais do Concelho – Montijo, Atalaia, Alto Estanqueiro, Jardia, Afonsoeiro e 
Sarilhos Grandes – nos quais estiveram envolvidas cerca de 2440 crianças. 
Com a descentralização desta iniciativa pretende-se contribuir para uma 
maior ligação das escolas às comunidades educativas em que estão inseridas 
e para um maior envolvimento destas nas actividades de animação. A 
organização dos Desfiles foi da responsabilidade dos Agrupamentos de 
Escolas, os quais contaram, para o efeito, com os apoios desta Edilidade e 
das Juntas de Freguesia, entre outros. É neste âmbito que PROPONHO a V. 
Exas. a atribuição de um subsídio financeiro, para efeitos de comparticipa-
ção nas despesas relacionadas com a organização desta iniciativa – material 
de desgaste para confecção de fatos e adereços aos seguintes Agrupamentos 
de Escolas: - Agrupamento de Escolas de Montijo – 6.776,25 € (seis mil 
setecentos e setenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos); - Agrupamento de 
Escolas Maestro Jorge Peixinho – 1.162,50 € (mil cento e sessenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos); - Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e 
Sarilhos Grandes – 1.211,25 € (mil duzentos e onze euros e vinte e cinco 
cêntimos). Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 959/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO FUTEBOL CLUBE 
DO AREIAS, NO MONTANTE DE € 3.790,00 PARA OBRAS E TRABALHOS NO 
CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO AREIAS – O Futebol Clube do Areias, 
associação desportiva sem fins lucrativos, com sede na Freguesia de Montijo, 
promove, organiza, dinamiza e desenvolve na época desportiva de 2007/2008 
um conjunto de actividades desportivas regulares, nomeadamente o nível do 
futebol, no âmbito dos escalões de formação, actividades essas direccionadas 
ou vocacionadas e em que participam crianças entre os 5 e os 12 anos de 



 

 
 
 
 

idade. Tais actividades mostram-se enquadradas na Escola Desportiva do 
Futebol Clube do Areias, denominada “Escola Crescer a Jogar”, para crian-
ças dos 5 aos 12 anos, a qual integra os escalões de pré-escolas, escolas e 
infantis. Na época desportiva de 2007/2008, o Futebol Clube do Areias 
participa, nos escalões de “Infantis” e de “Escolas” da mencionada “Escola 
Crescer a Jogar”, em provas oficiais federadas, nomeadamente no Cam-
peonato Distrital de Futebol de 7 da Associação de Futebol de Setúbal, na 
qual se mostra integrada e é associado. Tal participação, em competição 
federada de infantis e de escolas, suscita e pressupõe a utilização do Campo 
Municipal de Futebol de 11 do Areias, usado pela colectividade desportiva 
em regime e a título de comodato há já muitos anos, onde também realiza os 
treinos preparatórios. O Campo Municipal de Futebol de 11 do Areias é 
igualmente utilizado pelo Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, ao nível dos 
escalões de formação e pelo Clube Olímpico do Montijo, no âmbito dos 
escalões de formação e do escalão sénior, quer em sede de treinos quer em 
sede de jogos oficiais. Na qualidade de comodatário da infra-estrutura 
desportiva em apreço, o Futebol Clube do Areias, promoveu, levou a efeito e 
executou um conjunto de obras e trabalhos de beneficiação, reparação e 
melhoramento do Campo de Futebol em apreço, os quais dizem respeito e 
reportam-se à implantação de duas cabines de campo ou bancos de suplentes 
e à edificação de uma enfermaria. Para o efeito, o Futebol Clube do Areias 
apresentou um pedido de apoio financeiro ao abrigo do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal 
em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, tendo apresentado 
a competente candidatura ao abrigo do aludido diploma regulamentar. A 
candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes Programas: - 
Programa de Apoio a Infra-Estruturas Desportivas, conforme o disposto nos 
artigos 7º e 8º, alínea a) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro ao Futebol Clube do Areias, na modalidade de subsídio e no valor 
de € 3.790,00 (três mil setecentos e noventa euros), a conceder nos termos 
do protocolo em anexo, montante este correspondente à totalidade do 
valor pecuniário das obras e trabalhos de beneficiação, reparação e 
melhoramento do Campo Municipal de Futebol de 11 do Areias já 
desenvolvidas e realizadas pelo Clube, atinentes à implantação de duas 
cabines de campo ou banco de suplentes e à edificação de uma enferma-
ria. A deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com 
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 
no preceituado pelos artigos 5º, nº. 2, 6º, nº. 1 e nº. 2, alínea a) e 46º, nº. 
1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro, 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. (Pro-
posta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 960/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00, AO CLUBE DE 
TÉNIS DI MONTIJO, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN-
TO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E ÀS INFRA-ESTRUTURAS 
DESPORTIVAS – O Clube de Ténis do Montijo, associação desportiva sem 
fins lucrativos, filiada na Associação de Ténis de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Ténis, promove, organiza, desenvolve e dinamiza no decurso 
da época desportiva de 2007/2008 actividade desportiva regular ao nível da 
modalidade de Ténis de campo, utilizando para o efeito, a título e em regime 
de direito real de superfície, o complexo municipal de Ténis sito na Freguesia 
de Montijo. O clube desportivo em apreço promove e desenvolve neste 
momento uma escola de formação em Ténis de campo, participada e 
frequentada por cerca de 45 praticantes ao nível dos escalões de formação e 
por cerca de 10 atletas ao nível dos escalões sénior e de veteranos, 
independentemente da actividade dinamizada no âmbito do Ténis informal e 
de recreação. A mencionada escola de formação funciona em horário 
nocturno, a partir das 18 horas. Salientando-se ainda o desenvolvimento de 
um projecto de Mini-Ténis nas Escolas Básicas e Jardins de Infância do 
Agrupamento de Escolas do Montijo, em parceria com o referido Agrupa-
mento e a Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do 
Montijo, o qual conta com o apoio da Câmara Municipal. O Clube de Ténis 
do Montijo está igualmente a colaborar com a Escola Básica 2 D. Pedro 
Varela no âmbito de um projecto de ensino – aprendizagem da modalidade de 
Ténis de Campo, destinado aos alunos daquele estabelecimento de ensino da 
Freguesia de Montijo inscritos na modalidade. Tal actividade mostra-se 
enquadrada no Desporto Escolar, decorrendo às Terças e Quintas – Feiras, 
entre as 10 horas e as 11 horas e 30 minutos, nos courts de ténis cuja gestão, 
exploração e manutenção incumbe ao Clube de Ténis do Montijo, os quais 
são objecto de cedência à mencionada Escola a título gratuito. A referida 
cedência gera e importa para o clube um conjunto de despesas relativas e 
associadas ao consumo de água e energia e bem assim à limpeza e 
manutenção dos campos, cujo custeio cabe ao Clube de Ténis do Montijo, 



 

 
 
 
 

prolongando-se tal cedência entre Janeiro e Junho do ano em curso. O Clube 
de Ténis do Montijo necessita igualmente de, com urgência, promover obras 
de reparação e beneficiação das canalizações prediais de água do complexo 
municipal de ténis, cujo pagamento lhe incumbe em função do contrato 
constitutivo de direito de superfície pactuado com o Município, obras essas 
atinentes à instalação de novas canalizações de água fria em PPR, desde o 
local do contador até à entrada ou início do abastecimento das instalações do 
Clube de Ténis do Montijo e à colocação de uma torneira de serviço no 
exterior das ditas instalações. Tais obras prendem-se e ficam-se a dever às 
fugas e rupturas nas canalizações de água, as quais têm reflexos muito 
negativos nas facturas/recibos emitidas pelos SMAS e cuja liquidação cabe ao 
Clube. O Clube de Ténis do Montijo apresentou pedidos de apoio financeiro 
à Câmara Municipal quer relativamente às obras acima referenciadas quer 
no que concerne à cedência a título gratuito dos campos de ténis à Escola 
Básica 2 D. Pedro Varela supra referida. Tais pedidos de apoio inserem-se 
no âmbito dos seguintes programas: - Programa de Apoio à Manutenção e ao 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, nos termos e ao 
abrigo do preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea d) do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo; - Programa de Apoio a Infra-Estruturas Desportivas, conforme o 
preceituado e estatuído nos artigos 7º e 8º, alínea a) do Regulamento supra 
identificado. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Clube de Ténis do Montijo, na modalidade de subsídio e no valor de € 
1.000,00 (mil euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A 
deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com 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 5º, nº. 2, 6º, nº. 1 e nº. 2, 
alíneas a) e b) e 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro, assim como 
nos artigos 5º, 6º, alínea d), 7º e 8º, alínea a) do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, sendo que o 
apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 961/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00 AO ALDEGALEN-
SE ANDEBOL CLUBE, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN-
TO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Aldegalense Andebol 



 

 
 
 
 

Clube, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de 
Andebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Andebol, promove e 
organiza, desenvolve e dinamiza no decurso da época desportiva de 2007/ 
2008 actividade desportiva regular ao nível da modalidade do andebol, no 
âmbito dos escalões de formação. O clube desportivo encontra-se igualmente 
a promover, organizar, desenvolver e dinamizar em estreita parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Montijo e a Associação para a Formação Profis-
sional e Desenvolvimento do Montijo um projecto de introdução ao andebol, 
denominado de “Mini-andebol”, o qual conta com o apoio da Câmara 
Municipal. Tal projecto, integrado no âmbito das actividades de enriqueci-
mento curricular, ao nível da actividade física e da actividade desportiva, 
destina-se a crianças entre os 5 e os 10 anos e está a decorrer nas várias 
escolas básicas do Agrupamento de Escolas de Montijo, envolvendo igual-
mente os Jardins de Infância incluídos no dito Agrupamento. A associação 
em apreço está igualmente a levar a efeito e a dinamizar o projecto “Escola 
Brincar ao Andebol”, o qual visa desenvolver a modalidade, para crianças 
entre os 5 e os 7 anos, masculinos e femininos, projecto esse igualmente 
aberto a crianças que não sejam atletas do clube e que no mesmo pretendam 
participar, independentemente da prática regular da modalidade e da 
inserção em competição federada. O mencionado projecto, em desenvolvi-
mento no Pavilhão Desportivo do Esteval, prossegue a dinamização e tem em 
vista o desenvolvimento do andebol através de jogos lúdicos e/ou educativos. 
Para o efeito, o clube apresentou candidaturas, solicitando através das 
mesmas apoio técnico, logístico e financeiro. As candidaturas inserem-se no 
âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto 
nos artigos 5º e 6º, alíneas a) a f) do Regulamento Administrativo Municipal 
de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, propo-
nho a atribuição de um apoio financeiro ao Aldegalense Andebol Clube, na 
modalidade de subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil euros), a conceder nos 
termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada 
ao abrigo e com 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 5º ,nº. 
2, alíneas b) e c) e 46º, nº. 1 todos da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro assim 
como nos artigos 5º e 6º 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 Gon-
çalves)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 962/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO GINÁSIO CLUBE DO MONTIJO, NO MONTAN-
TE DE € 2.500,00 PARA APOIO À REPARAÇÃO GERAL DO MOTOR DO 
AUTOCARRO – O Ginásio Clube do Montijo promove, organiza, desenvolve e 
dinamiza actividades desportivas regulares no decurso da época desportiva 
de 2007/2008, em várias modalidades e escalões, abrangendo quer os 
escalões de formação quer o escalão sénior, em ambos os sexos. O clube 
desportivo em apreço promove e leva a efeito actividade desportiva nas 
seguintes áreas e modalidades: actividade livre “sem stress”, ginástica e 
fitness; projecto multiactividades; hip hop; ritmos; pilates; capoeira; volei-
bol; esgrima; natação; futebol; futsal; trampolins; tiro com arco em 
múltiplas vertentes (indoor, outodoor e caça) e badmington. No desenvolvi-
mento das actividades desportivas acima referidas, o Ginásio Clube de 
Montijo utiliza para o efeito os seguintes espaços desportivos: o Pavilhão 
Desportivo Municipal nº. 2 do Esteval, o Ginásio da Escola Secundária Jorge 
Peixinho; a Piscina Municipal e um Pavilhão no Parque de Exposições de 
Montijo, vulgo Montiagri. Em 2007, o Ginásio Clube do Montijo logrou 
adquirir um autocarro de 28 lugares destinado ao transporte de atletas e 
praticantes, no montante de € 10.000,00, tendo, para o efeito, apresentado 
junto da Câmara Municipal uma candidatura tendente à obtenção de apoio 
financeiro com vista à comparticipação camarária na despesa de aquisição 
da viatura automóvel pesada de passageiros acima indicada, ao abrigo do 
Regulamento em vigor. Mediante a Proposta nº. 501/07 submetida a delibera-
ção camarária em 14/02/07, a agremiação desportiva foi apoiada através da 
atribuição de um subsídio de € 3.000,00, ao abrigo do programa regula-
mentar de apoio à modernização e autonomia associativa. Após a aquisição 
por compra e venda, o autocarro em causa dotado de 28 lugares foi objecto 
de uma reparação geral do respectivo motor, no montante total de € 
4.343,90, conforme factura junta ao processo de candidatura para comparti-
cipação financeira entretanto apresentado neste âmbito, já paga, atento o 
teor do recibo também anexado ao aludido processo. Através de predita 
candidatura o clube requereu portanto apoio monetário à Câmara Municipal 
ao nível do custeio da citada reparação. 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 Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo prevê 
e regula o Programa Desportivo Municipal de Apoio à Modernização e à 
Autonomia Associativa, reportando o seu objecto, nos termos do respectivo 
artigo 9º, ao apoio à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de 
equipamentos próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comunida-
de”. Estabelece a alínea b) do artigo 10º do supramencionado regulamento 
que “a candidatura deverá enquadrar-se nos seguintes apoios ... apoio para 
aquisição de viatura para transporte de atletas”. Cumprindo igualmente 
fazer menção ao estatuído e preceituado nos artigos 5º, nº. 2, 6º, nº. 1 e nº. 2, 
alínea b) bem como 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de 
Bases da Actividade Física e do Desporto). A aquisição e a posterior 
reparação geral do motor do autocarro de marca Toyota, dotado da 
matrícula SQ-42-67, por parte do clube, revelou-se muito útil, porque 
necessária e imperiosa em ordem ao transporte de atletas e praticantes, 
sublinhando-se a sua importância do ponto de vista da autonomia e 
modernização da associação. Refira-se ainda o empréstimo, pelo Ginásio, do 
seu autocarro a outros clubes desportivos do concelho. Neste sentido e face 
ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição ao Ginásio Clube de Montijo de um apoio financeiro na 
modalidade de subsídio, no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
a conceder nos termos e em conformidade com o protocolo em anexo. A 
deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no 
artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, 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 e bem assim no estipulado pelo artigo 46º, nº. 
1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro, 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.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 963/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE, 
E NO MONTANTE DE € 5.000,00, NO ÂMBITO DO APOIO ÀS INFRA-ESTRUTU-
RAS DESPORTIVAS – O Juventude Futebol Clube Sarilhense, agremiação 
desportiva 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 correspon-
dente 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 Administra-
tivo 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 € 5.000,00 (cinco 
mil euros), nos termos e com os fundamentos 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 Gon-
çalves)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 964/08 – RENDAS TÉCNICAS A VIGORAR NOS FOGOS DO 
PRÉDIO Nº. 240 NA RUA IVONE SILVA NO BAIRRO DA CANEIRA, 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 da seguinte renda técnica de fogos propriedade da Câmara 
Municipal de Montijo para vigorar durante o ano de 2008:---------------------- 

BAIRRO DA CANEIRA 
RUA IVONE SILVA, Nº. 240 

 Área Útil Renda Técnica 
T2 65,94 312,36 € 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 965/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. PROCESSO PR-28/07 – Na sequência do meu 
despacho de 05/11/07 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/05 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Miguel 
Pais, nº. 34 em Montijo de que são proprietários os senhores Ernesto 
Oliveira Machado, António Alegre, Joaquim Lopes Nunes, D. Isabel Abrantes 
Pereira, D. Maria de Lurdes Castro e António Barras Luís, conforme auto 
que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido 
notificados todos os proprietários nos termos dos artigos 100º e 101º do 
Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, ninguém 
respondeu ao solicitado. – Considerando que compete à Câmara Municipal, 
ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 
de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 4 de 
Junho, 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 sejam notificados os 
proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 966/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-32/07 – Na sequência do meu 
despacho de 06/12/07 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/05 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua D. 
Francisco de Almeida, nº. 8 – r/c – Bela Vista, Montijo de que é proprietária 
a D. Conceição Maria Policarpo, conforme auto que se anexa e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
verifica-se que as razões apresentadas em sede de audiência prévia não 
acrescentam factos e/ou fundamentos jurídicos passíveis de alterar o projecto 



 

 
 
 
 

de decisão, dado que são razões de segurança e salubridade que estão na 
origem da necessidade de efectuar obras de conservação. – Considerando 
que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 
90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº. 177/01, de 4 de Junho, 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 proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 967/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-31/07 – Na sequência do meu 
despacho de 26/11/07 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/05 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Sacadura 
Cabral, nº. 23, em Montijo de que é proprietária a D. Glória Maria Taneco, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificada a proprietária, nos termos dos artigos 100º e 101º do 
Código do Procedimento Administrativo, verifica-se que as razões apresenta-
das em sede de audiência prévia não acrescentam factos e/ou fundamentos 
jurídicos passíveis de alterar o projecto de decisão, dado que são razões de 
segurança e salubridade que estão na origem da necessidade de efectuar 
obras de conservação. – Considerando que compete à Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 4 de Junho, 
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 determinan-
do 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 proprietária. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 968/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO BAIRRO 
DO BARROSO”. PROCESSO F-90/2000 – Considerando que: A vistoria 



 

 
 
 
 

efectuada no dia 2008.02.14 que considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do 
Auto de Recepção Definitiva da Empreitada “Pavimentação de Arruamentos 
no Bairro do Barroso”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 969/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA ZONA OCIDEN-
TAL – CANHA”. PROCESSO F-28/2005 – Considerando que: A vistoria efectua-
da no dia 2008.02.12 que considerou estarem os trabalhos em condições de 
serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Provisória da Empreitada “Ampliação do Cemitério na Zona Oci-
dental – Canha”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)----- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 970/08 – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE PRAZO DA EMPREI-
TADA DE “CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES NO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL DO ESTEVAL”. PROCESSO F-14/06 – Considerando que: - A 
empreitada referente à “Construção de Espaços Exteriores no Loteamento 
Municipal do Esteval”, foi adjudicada à firma Sociedade Industrial de 
Empreitadas e Construções Valente, Lda., por deliberação de Câmara de 12 
de Setembro de 2007, pelo valor de Euros: 42.441,72 (quarenta e dois mil 
quatrocentos e quarenta e um euros e setenta e dois cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de execução de 90 dias. – A 
adjudicação dos trabalhos foi assinada em 31 de Outubro de 2007. – As 
condições climatéricas têm dificultado o desenvolvimento normal da emprei-
tada, nomeadamente ao nível da execução de pavimento. – O pedido de 
prorrogação do empreiteiro. Proponho: A concessão de uma prorrogação 
graciosa de prazo até 29 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. 971/08 – 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 “CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO 
DE DANÇAS E CANTARES DO AFONSOEIRO”. PROCESSO F-06/2008 –Conside-
rando que: - Existe necessidade de criar espaço próprio para instalar a sede 
da colectividade; - A falta de um local para a realização dos ensaios; - Que a 
obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 06.02/07.01.03.02. e o 
código/ano do projecto acção 01/2008/3; - Que o valor base para concurso 



 

 
 
 
 

está estimado em 330.908,19 € (trezentos e trinta mil novecentos e oito euros 
e dezanove cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de 
Concurso Público para a Empreitada de “Construção do Edifício do Rancho 
Folclórico de Danças e Cantares do Afonsoeiro”, 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 dezanove 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.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


