
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 08/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE ABRIL DO ANO D OIS 
MIL E OITO 

 
Aos dezasseis dias do mês de Abril 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: LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 

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

 
Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador José Henrique Serra da 
Graça.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta e cinco minutos com a presença da Assistente 
Administrativa Especialista da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, D. 
Maria Fernanda Mota Grilo Andrade Gomes, a Senhora Presidente da 
Camara 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 leu três Votos de Saudação cujo teor 
a seguir se transcrevem: “1 – VOTO DE SAUDAÇÃO À ATLETA LINA ANTUNES 
DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DO MONTIJO – A Câmara Municipal 
de Montijo saúda os êxitos desportivos da atleta, do Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo, Lina Antunes que conquistou a medalha de ouro no 
Torneio Internacional da União Europeia de Judo, que se realizou em 
Fuengirola no dia 15 de Março de 2008, com a participação das Selecções de 
Portugal, Espanha, França, Itália e Inglaterra. Lina Antunes logrou obter 
também o 2º lugar e a medalha de prata no VIII Torneio de Portugal e da 
cidade de Coimbra, que se realizou nesta cidade no dia 23 de Março, 



 

 
 
 
 

integrando a Selecção Nacional Portuguesa. A excelente prestação desta e 
outros atletas tem colocado ao mais alto nível do desporto nacional e 
internacional o nome do Concelho do Montijo pelo que nos orgulhamos pelos 
resultados alcançados e expressamos os votos sinceros para que continuem 
com a mesma determinação e empenho como atletas e seres humanos. 2 - 
VOTO DE SAUDAÇÃO À ATLETA LINA ANTUNES DO CENTRO CULTURAL E 
DESPORTIVO DO MONTIJO – A Câmara Municipal de Montijo saúda os 
êxitos desportivos da atleta do Centro Cultural e Desportivo do Montijo, Lina 
Antunes que conquistou a medalha de prata no VIII Torneio Internacional de 
Portugal, na modalidade de Judo, que se realizou em Coimbra no dia 23 de 
Março de 2008, com a Participação das Selecções de Portugal, Espanha, 
Suíça, Chipre, Bélgica e Croácia. A excelente prestação desta e outros atletas 
tem colocado ao mais alto nível do desporto nacional e internacional o nome 
do Concelho do Montijo, pelo que nos orgulhamos pelos resultados alcança-
dos e expressamos os votos sinceros para que continuem com a mesma 
determinação e empenho como atletas e seres humanos. 3 – VOTO DE 
SAUDAÇÃO À ATLETA LINA ANTUNES DO CENTRO CULTURAL E DESPORTI-
VO DO MONTIJO – A Câmara Municipal de Montijo saúda os êxitos desporti-
vos da atleta, do Centro Cultural e Desportivo do Montijo, Lina Antunes que 
conquistou o 1º lugar, no 1º Campeonato Internacional de Castilha que se 
realizou no dia 29 de Março de 2008 em Salamanca, com equipas Espanho-
las, Francesas e três Portuguesas. A excelente prestação desta e outros 
atletas tem colocado ao mais alto nível do desporto nacional e internacional 
o nome do Concelho do Montijo, pelo que nos orgulhamos pelos resultados 
alcançados e expressamos os votos sinceros para que continuem com a 
mesma determinação e empenho como atletas e seres humanos."---------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra colocou algumas questões cujo teor a 
seguir se transcreve: “1 – Apelou à intervenção da Sra. Presidente para que 
intercedesse junto do Presidente dos Bombeiros Voluntários de Canha para 
que o mesmo disponibilizasse o Pavilhão da Instituição para a prática de 
Ginástica/Desporto por parte das crianças e jovens da Freguesia. Quando há 
um apelo consciente pelos poderes públicos, a uma vida saudável, era impor-
tante colocar esta estrutura ao dispor da comunidade. Comunidade esta que 
não dispõe de um espaço similar para a prática desportiva. 2 – Perguntou 
para quando está prevista a intervenção da reparação e manutenção das 
calçadas em Canha. 3 – Perguntou ainda para quando está previsto o início 
da Construção da ETAR de Canha.--------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente ao pavilhão dos Bombeiros de 
Canha já existiu uma reunião com a Associação de Pais de Canha sobre a 
questão da prática desportiva e a utilização do referido pavilhão. Disse ainda 
que os equipamentos das associações, quer equipamentos culturais, quer 



 

 
 
 
 

equipamentos desportivos, que são construídos com dinheiros públicos, para 
além de servirem os associados e as respectivas associações devem estar 
abertos à comunidade. Disse também que deveriam criar parcerias para a 
utilização deste tipo de pavilhões, para que fiquem ao serviço das cidadãs e 
dos cidadãos.----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Canha deveria celebrar um Protocolo com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha para que o respectivo 
pavilhão possa ficar ao serviço da população. Disse ainda que o mesmo tipo 
de situação se passou com o Polidesportivo em Pegões, que inicialmente 
existiu alguma resistência com a própria Escola EB2, 3 de Pegões porque 
tinham receio que existisse degradação e deterioração do equipamento, mas 
actualmente o mesmo está ao serviço da população, e essa situação foi 
ultrapassada. Relativamente à questão da reparação e manutenção das 
calçadas de Canha o Senhor Vereador informou, que a empreitada já se 
encontra adjudicada e que ainda este mês serão iniciados os trabalhos, 
nomeadamente na rua em frente ao edifício da GNR e também na rua que vai 
da Igreja para a Estrada Nacional. Quanto à questão da construção da ETAR 
de Canha o senhor Vereador informou que aquando da constituição da 
Simarsul não estava incluída a zona Este do concelho, mas sim a parte mais 
populosa e urbana, ou seja, as ETAR’s do Seixalinho e do Afonsoeiro. Neste 
momento já temos as ETAR’s de Santo Isidro de Pegões e das Taipadas e na 
de Pegões Cruzamento estão a ser iniciados os trabalhos. Disse ainda que 
esta será uma segunda ETAR para Canha porque já existe uma primeira que 
se encontra em funcionamento junto à Herdade Gil Vaz. Disse também, que 
além da ETAR para Canha é necessário também uma para as Faias, mas 
tanto uma como outra estão previstas a partir de 2009, uma vez que existe, 
nomeadamente para a de Canha, conversações com o proprietário de um 
terreno, para que o mesmo possa estar disponibilizado para se entregar à 
Simarsul para se proceder à sua construção. No entanto, com a construção 
do Aeroporto esta situação poderá alterar-se.--------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves quanto à questão do Pavilhão de 
Canha disse que há cerca de um ano surgiu a Associação Canha Aventura e 
Desporto, que é uma associação desportiva que várias vezes já nos questio-
nou sobre esse problema, bem como nós já contactámos inúmeras vezes o 
senhor Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Canha e a direcção, tentando sensibilizar e consciencializar que os pavi-
lhões são para usar, e que existe uma deterioração e degradação normal e 
usual inerente à utilização do equipamento. Disse ainda que a Associação 
tem receio da degradação e deterioração do pavilhão tendo-nos solicitado a 
colocação de uma protecção para o piso, mas essa protecção dificultaria a 



 

 
 
 
 

prática desportiva. Informou ainda que deu conhecimento à Associação 
Humanitária dos Bombeiros que o uso não necessitava de ser gratuito, a 
Associação de Canha pagaria um preço de utilização e a Câmara apoiaria, 
como apoia as demais associações que utilizam também os equipamentos não 
municipais.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 31 de Março e 11 de 
Abril de 2008: - Licenças Administrativas: 6; - Autorizações Administrativas: 
25; - Alterações: 4; - Informações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 8; - 
Propriedade Horizontal: 6; - Loteamentos: 5, bem como a Listagem dos 
Despachos proferidos pela Senhora Directora do Departamento de Adminis-
tração Urbanística ao abrigo da delegação de competências por despacho da 
Senhora Presidente de 14 de Janeiro de 2008 no período compreendido entre 
31 de Março e 11 de Abril de 2008: - Certidões: 1.-------------------------------- 
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 07/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Vereadora Lucília Ferra por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1047/08 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DO USO PRIVATIVO PARA A EXPLORAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 
SHELL PORTUGUESA, S.A. – ACTUALMENTE DESIGNADA REPSOL PORTU-
GUESA, S.A. – Por deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara 
Municipal do dia 28 de Abril de 1993, titulada pela Proposta nº. 1 (Doc. 1) 
foi aprovada a conversão em definitiva da adjudicação da concessão do uso 
privativo para exploração de uma estação de abastecimento de combustíveis, 
sita na Avenida de Olivença – Esteval, na freguesia e concelho de Montijo, 
tendo as respectivas condições sido aprovadas nas reuniões de Câmara e 



 

 
 
 
 

Assembleia Municipal de 04.11.1992 e 26.02.1993, e a escritura celebrada no 
Notariado Privativo desta Câmara Municipal em 10 de Maio de 1993, de 
folhas 37 a folhas 39 verso do Livro nº. 22 (Doc. 2). Prevê a cláusula 16ª das 
condições da aludida adjudicação que a Câmara pode prorrogar o prazo da 
concessão por um período até 5 (cinco) anos desde que seja apresentado 
pedido devidamente fundamentado nesse sentido (Doc. 3). Com efeito, 
terminando o prazo estabelecido para a concessão em Maio do corrente ano, 
requereu a Repsol Portuguesa, S.A., anteriormente designada Shell Portu-
guesa, S.A., por requerimento registado nesta Câmara Municipal sob o nº. 
3939, de 29 de Fevereiro de 2008, a prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) 
anos de acordo com a aludida cláusula. Os fundamentos do pedido assentam: 
1. nos elevados investimentos efectuados pela Repsol no posto de abasteci-
mento de combustível na expectativa da verificação da prorrogação contra-
tual, investimentos ainda não amortizados; 2. na existência no sentido oposto 
ao da mesma via de outro posto de abastecimento de combustível da Repsol 
Portuguesa e as sinergias criadas por este facto que permitem à companhia 
deter uma posição dupla na Avenida de Olivença (Circular), com o benefícios 
daí resultantes, bem como 3. o facto do posto de abastecimento ter alvará do 
Ministério da Economia válido por mais cinco anos correspondente ao 
período da requerida prorrogação da concessão. Pelo exposto, propõe-se que 
este Executivo Municipal delibere: 1. Conceder à Repsol Portuguesa, S.A. a 
prorrogação requerida nos termos e pelos fundamentos que antecedem. 2. 
Notificar a requerente do conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subs-
crita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1048/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE MONTIJO E A REPSOL PORTUGUESA, S.A. – A REPSOL PORTUGUESA, S.A., 
empresa instalada há vários anos no concelho de Montijo, manifestou 
vontade de contribuir para o desenvolvimento da prática de actividades 
desportivas, disponibilizando-se a apoiar a melhoria das infra-estruturas 
desportivas da zona envolvente do Esteval, deste concelho, zona onde se situa 
a estação de abastecimento de combustíveis adjudicada à mesma em conces-
são de uso privativo para exploração de uma Estação de Combustíveis. 
Assim, considerando que: - o desenvolvimento desportivo, um dos anseios das 
populações nas sociedades actuais, exige que as diferentes entidades com 
capacidade de intervenção utilizem as suas potencialidades de forma conju-
gada e articulada, proporcionando melhores condições de acesso à prática 
desportiva; - o desenvolvimento desportivo de Montijo, necessita da conjun-
ção das vontades das diferentes entidades intervenientes no Município; - é 
atribuição do Município de Montijo a salvaguarda de interesses próprios, 



 

 
 
 
 

comuns e específicos das populações do Concelho, designadamente no que se 
refere à educação e ensino, à cultura, tempos livres e desporto; propõe-se 
que o Executivo Municipal delibere: 1. Aprovar o Protocolo de Colaboração 
de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a REPSOL PORTUGUESA, S.A. 
e o Município de Montijo, cuja cópia se anexa e aqui se dá por integralmente 
reproduzida, conferindo à Senhora Presidente da Câmara os necessários 
poderes para nele outorgar. 2. Notificar a REPSOL PORTUGUESA, S.A. da 
deliberação tomada. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1049/08 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORA-
ÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A EMPRESA TETRA PAK 
PORTUGAL, NO ÂMBITO DA INICIATIVA “À DESCOBERTA DAS CIÊNCIAS”  – 
Pela primeira vez, no ano de 2006, a Câmara Municipal promoveu a 
realização da Semana das Ciências. Face ao sucesso verificado, a Autarquia 
encontra-se a organizar a segunda edição daquele evento, agora designado 
“ À Descoberta das Ciências”, no período compreendido entre os dias 5 e 9 
de Maio (das 09H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00) e entre os dias 12 e 
16 de Maio (das 09H30 às 12H30), no Parque de Exposições de Montijo. 
Esta iniciativa dirige-se às crianças que frequentam os Jardins de Infância 
e as Escolas do 1º Ciclo do Concelho e tem por primordiais objectivos os 
seguintes: - Estimular nas crianças a curiosidade e a interrogação acerca do 
mundo circundante, bem como a procura de explicações para os fenómenos 
observados; - Promover uma aprendizagem activa das ciências, por meio da 
experimentação e da interpretação dos resultados; - promover o desenvolvi-
mento de atitudes de pesquisa e de capacidade de análise; - Fomentar a 
aquisição de novos saberes; - Propiciar a introdução de conceitos com rigor 
científico. Ao longo das duas referidas semanas, serão dinamizadas múltiplas 
actividades experimentais interactivas (“Laboratórios Temáticos”) sobre as 
seguintes áreas: Biologia, Física, Química, Matemática, Zoologia Ciências 
da Terra e do Universo, Ciências da Saúde e Ciências da Alimentação. 
Proceder-se-á à construção colectiva de um Herbário e à apresentação de 
filmes didácticos. Estarão ainda patentes exposições temáticas sobre as 
ciências. Este evento conta com a colaboração de diversas Universidades, 
Museus, Empresas e outras Entidades com ligação ao tema abordado. É 
neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. a celebração de um Protocolo de 
Colaboração entre esta Câmara Municipal e a empresa Tetra Pak Portugal – 
Sistemas de Embalagem e Tratamento para Alimentos, S.A. (cf. documento 
que se anexa), o qual tem por objectivo estabelecer os termos de colaboração 
conducentes à presença e animação da Exposição “Tetra Pak protege o que é 



 

 
 
 
 

bom” durante o evento “À Descoberta das Ciências”. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1050/08 – PLANO ANUAL DE TRANSPORTES ESCOLARES 
REFERENTE AO ANO LECTIVO 2008/2009 – O Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 de 
Setembro estabelece, no ponto 1 do Artigo 4º, que “em cada município, 
deverá ser organizado um plano de transporte escolar, conjugando e comple-
mentando a rede de transportes públicos e os planos de transportes 
aprovados para a região, de acordo com a procura efectivamente verificada 
em cada ano lectivo”. Face ao exposto e considerando que o Plano Anual de 
Transportes Escolares deste Concelho, referente ao ano lectivo de 2008/ 
2009, está concluído e carece de aprovação por este Executivo, apresento a 
V. Exas. de uma forma sucinta, os principais dados contidos no mesmo: 1. O 
custo anual total previsível das carreiras públicas é de 378.816,93€ 
(trezentos e setenta e oito mil oitocentos e dezasseis euros e noventa e três 
cêntimos), quantia que se distribui pelos vários níveis de ensino do seguinte 
modo: - 1º Ciclo do ensino básico: 555,75€. – 2º Ciclo do ensino básico: 
119.246,40€. – 3º Ciclo do ensino básico: 111.249,00€. – Ensino secundário: 
147.765,78€. Os custos referentes ao transporte dos alunos que irão 
frequentar o ensino básico serão suportados na totalidade pelas Câmaras 
Municipais. Os custos referentes ao transporte de alunos que irão frequentar 
o ensino secundário serão comparticipados em 50% pelas Câmaras Munici-
pais sendo os restantes 50% suportados pelos alunos. Efectuando uma 
despesa total anual no valor de 378.816,93€ (trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e dezasseis euros e noventa e três cêntimos), ao longo do ano 
lectivo, a Câmara Municipal de Montijo cobrará aos alunos do ensino 
secundário o valor de 73.883,16€ (setenta e três mil oitocentos e oitenta e 
três euros e dezasseis cêntimos) e às Câmaras Municipais de Alcochete e 
Palmela o montante de 15.234,57€ (quinze mil duzentos e trinta e quatro 
euros e cinquenta e sete cêntimos). A comparticipação anual da Câmara 
Municipal de Montijo no transporte em carreiras públicas de alunos dos 
vários níveis de ensino residentes no Concelho de Montijo será de 
289.699,20€ (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e noventa e nove euros 
e vinte cêntimos). Serão transportados em carreiras públicas 1.179 alunos, 
dos quais 1.117 residem no Concelho de Montijo e 62 residem nos Concelhos 
de Alcochete e de Palmela. Ainda relativamente à rede de carreiras públicas, 
chamo a atenção de V. Exas. para o circuito número 6 desta rede, o qual, 
conforme indicado na memória descritiva, assegurará o transporte de 
crianças e jovens que, na grande maioria, não são considerados beneficiários 
de transporte escolar uma vez que residem a menos de quatro quilómetros 
dos respectivos estabelecimentos de ensino. À semelhança do que já ocorreu 



 

 
 
 
 

nos três anos lectivos transactos, os referidos alunos foram considerados no 
presente Plano devido à sua idade, à grande distância que teriam de 
percorrer a pé e/ou ao facto de se tratar de percursos de risco a nível 
rodoviário. Face ao exposto, solicito a V. Exas. a análise detalhada das áreas 
geográficas de residência dos alunos que a Câmara Municipal considerará 
para efeitos de atribuição excepcional, e para além das suas competências 
legais, de transporte escolar. As referidas áreas estão delimitadas na planta 
da cidade anexa à Memória Descritiva, conforme se indica: - Terão direito a 
beneficiar de transporte para a Escola Básica de segundo ciclo D. Pedro 
Varela e para a Escola Secundária com 3º ciclo Jorge Peixinho as crianças/ 
jovens residentes nas ruas assinaladas pela linha rosa e na área da freguesia 
de Montijo situada a leste desta linha. – Terão direito a beneficiar de 
transporte para a Escola Secundária com 3º ciclo Poeta Joaquim Serra e 
para a Escola Profissional de Montijo as crianças/jovens residentes nas ruas 
assinaladas pela linha verde e na área da freguesia de Montijo situada a leste 
desta linha. Considerando que a experiência de concessão de transportes 
escolares ao longo dos três últimos anos lectivos, em consonância com a 
referida definição de áreas, se revelou globalmente positiva propõe-se que se 
esta definição se mantenha para o ano lectivo de 2008/2009. 2. O custo 
anual total previsível da rede de circuitos especiais é de 141.048,00€ (cento e 
quarenta e um mil quarenta e oito euros), quantia que se distribui pelos 
vários níveis de ensino do seguinte modo: 1º ciclo do ensino básico: 
88.344,00€. – 2º ciclo do ensino básico directo: 31.392,00€. – 3º ciclo do 
ensino básico: 21.312,00€. Os custos referentes à realização de circuitos 
privativos serão suportados na totalidade pela Câmara Municipal de 
Montijo, dado que se referem ao transporte de alunos do ensino básico 
residentes no Concelho. Serão transportados através destes circuitos 122 
alunos. 3. Em termos globais, o custo anual total previsível das redes pública 
e privativa de transportes escolares a efectuar no ano lectivo de 2008/2009 é 
de 519.864,93€ (quinhentos e dezanove mil oitocentos e sessenta e quatro 
euros e noventa e três cêntimos). Esta quantia inclui a comparticipação anual 
dos alunos do ensino secundário, no valor de 73.883,16€ (setenta e três mil 
oitocentos e oitenta e três euros e dezasseis cêntimos) e a despesa que será 
suportada pelas Câmaras Municipais de Alcochete e Palmela referente ao 
transporte de alunos residentes nestes dois Concelhos, no valor de 
15.234,57€ (quinze mil duzentos e trinta e quatro euros e cinquenta e sete 
cêntimos). O encargo anual total da Câmara Municipal de Montijo previsto 
para o ano lectivo de 2008/2009 é de 430.747,20€ (quatrocentos e trinta mil 
setecentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos). Em média, serão 
mensalmente transportados 1.301 alunos, dos quais 1.239 são residentes no 
Concelho de Montijo e 62 residentes noutros Concelhos (Alcochete e 



 

 
 
 
 

Palmela). Como é do conhecimento de V. Exas., o Decreto-Lei nº. 7/2003, de 
15 de Janeiro atribui aos Conselhos Municipais de Educação as competên-
cias anteriormente exercidas pelo Conselho Consultivo de Transportes 
Escolares, entre as quais se inclui a emissão de parecer sobre todas as 
matérias relacionadas com o transporte escolar de alunos. Considerando 
que, durante o período de interrupção lectiva referente ao período da 
Páscoa, não seria viável convocar o Conselho Municipal de Educação de 
Montijo (CMEM) garantindo o quórum deste Órgão, não foi possível solicitar 
o parecer do CMEM sobre o Plano de Transportes Escolares para o ano 
lectivo 2008/2009, previamente à apresentação do mesmo a esta Câmara 
Municipal dentro do prazo legalmente definido. Perante esta informação e os 
dados anteriormente apresentados, PROPONHO a V. Exas. a análise e a apro-
vação do Plano Anual de Transportes Escolares referente ao ano lectivo de 
2008/2009, conforme documento que se anexa. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1051/08 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DE SOLIDARIE-
DADE COM A CERCIMA: FESTIVAL MUDANÇAS – Na sequência do pedido da 
Cercima para realização na sala principal do Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida de um espectáculo, no próximo dia 24 de Maio de 2008, e estimados 
os custos de utilização e cedência deste equipamento para este evento num 
valor de 1200€. Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do nº. 4 do 
artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro. Propõe-se: 1 – O apoio da Câmara Municipal de Montijo em 
100% das despesas de utilização, valor este que deverá ser aceite pela 
Cercima a título de apoio da autarquia à realização do evento de natureza 
sócio-cultural de interesse Municipal; 2 – Que o valor de bilheteira, 
correspondente a 3€ por cada bilhete vendido, reverta integralmente para a 
Cercima, sem qualquer dedução de IVA, uma vez tratar-se de um evento de 
beneficência organizado por uma instituição de solidariedade social sem fins 
lucrativos, nos termos do nº. 22 do artigo 9º do CIVA. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: 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.-------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe a pedir a palavra foram retomados os 
trabalhos pelas dezanove horas e um minuto.-------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1052/08 – REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE COROS NO 
CINEMA TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA – ORGANIZADO POR INICIATIVA 



 

 
 
 
 

DO GRUPO CORAL DE MONTIJO – Nestes termos propõe-se: 1 – A realização 
do II Encontro de Coros do Cinema Teatro Joaquim de Almeida, organizado 
por iniciativa do Grupo Coral de Montijo, no dia 22 de Maio de 2008 e 
integrado na programação do Cinema Teatro Joaquim de Almeida (CTJA); 2 
– Que o preço do bilhete seja de 3€ por pessoa; 3 – Que a receita deste 
espectáculo, deduzido o IVA, reverta a favor da Associação Grupo Coral de 
Montijo. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1053/08 – REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO “NOITE MÍSTI-
CA” NO CINEMA TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA DA INICIATI VA DA CASA 
DO BENFICA DE MONTIJO – Na sequência do pedido da Casa do Benfica de 
Montijo, para realização na sala principal do Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida de um espectáculo, no dia 11 de Abril de 2008, e estimados os custos 
de utilização e cedência deste equipamento, apoio logístico e funcional, apoio 
gráfico, para este evento num valor de 1500€. Nestes termos propõe-se: 1 – 
Realização de espectáculo “Noite Mística”, na Sala Principal do Cinema 
Teatro Joaquim de Almeida no dia 11 de Abril de 2008, pelas 21h, espectácu-
lo produzido pelo Cinema Teatro Joaquim de Almeida, da iniciativa da Casa 
do Benfica de Montijo; 2 – Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) 
do nº. 4 do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro: - O apoio da Câmara Municipal de Montijo em 
100% das despesas de utilização, valor este que deverá ser aceite pela Casa 
do Benfica a título de apoio da Autarquia à realização do evento de natureza 
sócio-cultural de interesse Municipal; 3 – A realização do espectáculo com 
bilheteira paga, no valor unitário de 4€ o bilhete; 4 – Que a receita deste 
espectáculo, deduzido o IVA, reverta a favor da Casa do Benfica de Montijo. 
Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1054/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ACA-
DEMIA DOS PATINS PARA APOIO À PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DINAMIZA-
ÇÃO E REALIZAÇÃO DO “TOUR AGARRA A VIDA” NA ESCOLA SECUNDÁRIA 
JORGE PEIXINHO, NO MONTANTE DE € 1.500,00 – Na pretérita Sexta-Feira, 
dia 11 de Abril, realizou-se mais uma iniciativa e edição do “Tour Agarra a 
Vida”, na Escola Secundária Jorge Peixinho, em Montijo, promovido, 
organizado, dinamizado e desenvolvido pela Academia dos Patins, associa-
ção desportiva sem fins lucrativos, com o apoio do Instituto Português da 
Juventude, do Instituto de Droga e Toxicodependência e da Câmara Munici-
pal de Montijo. O projecto “Tour Agarra a Vida” conta já com cerca de oito 
anos de existência, envolvendo a participação de mais de cem mil jovens, em 
mais de cento e cinquenta escolas de todo o país. Este projecto, consistente 



 

 
 
 
 

na prevenção das toxicodependências junto das camadas mais jovens da 
população através da prática de desportos radicais urbanos, visa a promoção 
da adopção de estilos de vida activos e saudáveis mediante a aquisição de 
competências sociais e desportivas. O projecto em apreço mostra-se essen-
cialmente vocacionado para os adolescentes e jovens do terceiro ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário. A iniciativa realizada na Escola 
Secundária Jorge Peixinho integrou várias demonstrações de desportos 
radicais urbanos, por parte de campeões nacionais das modalidades, 
designadamente o skate e os patins em linha bem como uma palestra e debate 
subordinados à temática da prevenção das drogas e toxicodependências na 
qual tomaram parte um psicólogo, professores e alunos. Houve igualmente 
lugar a um concurso de frases e slogans sobre a promoção da vida saudável 
e a prevenção da toxicodependência através dos desportos radicais urbanos, 
com atribuição de prémios aos alunos vencedores bem como a distribuição 
de brindes aos alunos assistentes e participantes. No período da tarde, os 
alunos da Escola Secundária Jorge Peixinho interessados tiveram oportuni-
dades de experimentar e utilizar as estruturas e rampas montadas e instala-
das no espaço exterior da Escola pela Associação Academia dos Patins, 
praticando no local as modalidades radicais de skate e patins em linha. Os 
Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Educação e dos Tempos 
Livres e Desporto, conforme deflui do teor do artigo 13º, alíneas d) e f) da 
Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Estipula a alínea f) do nº. 3 do artigo 19º 
do diploma legal acima mencionado que compete aos órgãos municipais, no 
concernente à rede pública, participar no apoio à educação extra-escolar, o 
que sucede no caso em apreço. 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 comparti-
cipar, pelos meios adequados, no apoio a 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”. Nos termos do disposto no 
nº. 1 do artigo 46º da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro os clubes desportivos 
podem beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras a atribuir por 
parte das Autarquias Locais. Neste sentido e face ao que fica exposto, 
proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição à 
Associação Academia dos Patins de um apoio financeiro, na modalidade de 
subsídio, no valor de € 1.500,00 (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 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 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. O apoio 
financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e 
enquadrado no Programa de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento de 
Actividades Desportivas Regulares, previsto e regulado nos artigos 5º e 6º do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associati-
vo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 
de Setembro de 2004. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1055/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO MONTI-
JO BASKET ASSOCIAÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 400,00, PARA AQUISIÇÃO DE 2 TABELAS DE BASQUETEBOL AMOVÍVEIS 
E DE AR LIVRE – 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 2007/2008, no domínio do basquetebol e nos escalões 
masculinos e femininos de mini-8, mini-10, mini-12, sub-14, sub-16, sub-18, 
sub-19, seniores e veteranos. 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 basquete-
bol, em competições oficiais federadas da modalidade. 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, no apoio a 
actividades desportivas que revistam interesse público municipal, em 
conformidade com o preceituados 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”. Nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 46º da Lei nº. 5/2007, 
de 16 de Janeiro os clubes desportivos podem beneficiar de apoios ou 
comparticipações financeiras a atribuir por parte das Autarquias Locais. O 
Montijo Basket Associação apresentou um pedido de apoio financeiro à 
Câmara Municipal destinado à aquisição de duas tabelas de basquetebol 
para exterior, amovíveis e de ar livre, a fim das mesmas serem utilizadas em 



 

 
 
 
 

eventos desportivos de basquetebol a realizar no espaço público. Tais tabelas 
serão utilizados no evento desportivo que o clube vai promover e organizar 
no próximo dia 25 de Abril, no período da manhã, na Praça da República, em 
Montijo, denominado Montijo “Street 3x3” 25 de Abril de 2008. O Capítulo 
II do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Municipal prevê e regula o Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, sendo que o artigo 
6º do mencionado Regulamento enquadra os apoios a prestar pela Câmara 
ao abrigo deste Programa de Apoio, mencionando a respectiva alínea b) o 
apoio tendente ao apetrechamento. Neste sentido e face ao que fica exposto, 
proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição ao Montijo 
Basket Associação de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio, no 
valor de € 400,00 (quatrocentos 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 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 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. O apoio financeiro ora 
deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no 
Programa de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades 
Desportivas Regulares, previsto e regulado nos artigos 5º e 6º do Regulamen-
to Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado 
pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro 
de 2004. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1056/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 300,00, À SOCIEDADE 
RECREATIVA E CULTURAL DAS TAIPADAS, NO ÂMBITO DO APETRECHA-
MENTO E DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO – A Sociedade Recrea-
tiva e Cultural das Taipadas, associação cultural e desportiva de direito 
privado sem fins lucrativos, está a promover, organizar, desenvolver e 
dinamizar na presente época desportiva de 2007/2008 actividades desporti-
vas regulares ao nível das modalidades de ténis de mesa e de ginástica de 
manutenção. Esta colectividade, com sede social nas Taipadas, na Freguesia 
de Canha, fundada e constituída em 13/06/1986, solicitou à Câmara Munici-
pal apoio financeiro em ordem ao custeio das despesas suportadas com a 
aquisição de uma mesa destinada à prática de ténis de mesa e bem assim à 
compra de material desportivo tendente à prática daquela modalidade, 
designadamente raquetes e bolas bem como da ginástica da manutenção. 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, 
no apoio a 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 II do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Municipal prevê e regula o Programa de Apoio 
à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
sendo que o artigo 6º do mencionado Regulamento enquadra os apoios a 
prestar pela Câmara ao abrigo deste Programa de Apoio. No âmbito deste 
programa, vem previsto o apoio a prestar às colectividades desportivas ao 
nível do apetrechamento, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 6º do 
Regulamento acima mencionado. Estipula o nº. 1 do artigo 46º da Lei nº. 
5/2007, de 16 de Janeiro que as associações desportivas podem beneficiar de 
apoios ou comparticipações financeiras a atribuir pelas Autarquias Locais. 
Neste sentido e face ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal 
delibere aprovar a atribuição à Sociedade Recreativa e Cultural das 
Taipadas de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio, no valor de € 
300,00 (trezentos 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 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 
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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1057/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00 À SOCIEDADE 
RECREATIVA ATALAIENSE, NO ÂMBITO DE EVENTOS DESPORTIVOS PON-
TUAIS – A Sociedade Recreativa Atalaiense, associação cultural e desportiva 
de direito privado sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia de 
Atalaia, fundada em 01/01/1946, solicitou apoio financeiro destinado à 
promoção, organização, dinamização e desenvolvimento de eventos desporti-
vos pontuais. Mo âmbito das comemorações do XXXIV Aniversário da 
Revolução dos Cravos, a colectividade vai levar a efeito no próximo dia 25 de 
Abril uma actividade com insufláveis, um torneio de chinquilho de malha 
grande e bem assim um passeio de bicicletas. A partir do próximo dia 26 de 
Maio a agremiação em apreço vai levar a cabo o XVIII Torneio de Futsal de 



 

 
 
 
 

Atalaia em seniores masculinos. A Sociedade Recreativa Atalaiense desenvol-
ve actividade desportiva regular ao nível do Futsal de natureza recreativa e 
informal, possuindo um Polidesportivo próprio em relva sintética bem como 
ao nível do chinquilho de malha grande, neste caso em regime de competição 
federada distrital. O pedido de apoio financeiro efectuado insere-se no 
âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio a Eventos Desportivos 
Pontuais, conforme o disposto nos artigos 11º e 12º do Regulamento Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro à Sociedade 
Recreativa Atalaiense, 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 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.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1058/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. PROCESSO PR-03/08 – Na 
sequência do meu despacho de 14/01/2008 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito 
na Rua do Alto Alentejo, nº. 68 – 3º direito, em Montijo de que é proprietária 
a D. Maria José Mendes de Oliveira, conforme auto que se anexa e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a firma DASA – 
Condomínios, 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 salubrida-
de 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, prece-
dendo 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 visto-



 

 
 
 
 

ria 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 firma DASA – Condomínios. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1059/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-05/08 – Na sequência do meu 
despacho de 24/01/2008 a Comissão de vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na Praceta 
Cidade de Leiria, nº. 1 – 2º e 3º esquerdo, em Montijo de que são 
proprietários os Srs. Joaquim Manuel da Silva e D. Maria Elisabete Azevedo, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificada a proprietária do 3º esquerdo, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, não 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 benefi-
ciação 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 D. Maria Elisabete Azevedo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1060/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-01/08 – Na sequência do meu 
despacho de 14/01/2008 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na Praça 5 de 
Outubro, nºs. 6, 7 e 8, em Montijo de que é proprietário o Sr. Luís Avelino de 
Jesus Relógio Guerra Correia, conforme auto que se anexa e que aqui se dá 
por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, não 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 benefi-
ciação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 



 

 
 
 
 

e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Municipal 
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao 
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1061/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-17/07 – Na sequência do despa-
cho da Sra. Presidente de 02/01/2008, a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 09/11/2005, procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Rua dos Círios, em Atalaia, de que é proprietário o Sr. Filipe Manuel Ramos 
Machado, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 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 benefi-
ciação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Municipal 
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao 
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1062/08 – RENOVAÇÃO DA PARCERIA – ABAE – ASSOCIA-
ÇÃO BANDEIRA AZUL EUROPA/FEE PORTUGAL) E CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO, PROGRAMA ECO-ESCOLAS – 2007/2008 – Considerando que: - A 
Parceria celebrada entre a Câmara Municipal de Montijo e a ABAE (Associa-
ção Bandeira Azul Europa/FEE Portugal, prevê que possa ser renovada 
anualmente relativamente às escolas aderentes (constante da listagem 
anexa); - O objectivo principal da parceria consiste em promover na comuni-
dade escolar um conhecimento aprofundado da temática ambiental; - 
Compete à Câmara Municipal do Montijo, entre outras tarefas, apoiar as 
iniciativas que as escolas se propõem desenvolver, comparticipar nalgumas 



 

 
 
 
 

das despesas inerentes à implementação do programa e à atribuição do 
Galardão. Compete à ABAE, entre outras, privilegiar o desenvolvimento de 
acções com as Autarquias parceiras, colaboração ou participação com a 
Autarquia na realização de acções ou eventos de educação ambiental 
promovidas pelo Município, que envolvam as escolas, acompanhamento em 
termos de formação, envio de cópia do Plano de Acção das Escolas do 
Município, criação de página na Internet no site ABAE, fazer constar nos 
certificados Eco-Escolas a declaração do apoio da Câmara Municipal, 
emissão de um certificado para o Município mencionando o número de Eco-
Escolas galardoadas no concelho e difusão, publicação nos órgãos de 
comunicação social e no boletim da ABAE – “TerrAzul Notícias” – do “Mapa 
Bandeiras Verdes” – Eco-Escolas e respectivas autarquias. Propõe-se que 
este Executivo Municipal delibere: 1. Renovar a Parceria “Programa Eco-
Escolas”, que se anexa e que se dá por integralmente reproduzida, conferin-
do os necessários poderes à Sra. Presidente da Câmara para nela outorgar; 
2. Notificar a ABAE – Associação Bandeira Azul Europa/FEE Portugal do 
conteúdo da deliberação tomada e enviar um exemplar da Parceria assinado. 
(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 dezanove horas e dez minutos da qual se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                             Assistente 
Administrativa Especialista da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a 
mandei escrever, subscrevo e assino.------------------------------------------------- 

 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


