
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 09/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DO ANO DOIS  MIL E 
OITO 

 
Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, nesta cidade de Monti-
jo, 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 três minutos com a presença da Técnica 
Superior de 1ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Dra. Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora 
Presidente da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os 
respectivos membros presentes.-------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Serra da Graça referiu os seguintes assuntos, cujo teor a 
seguir se transcreve: “1. Na reunião de Câmara de 19 de Março passado 
solicitei à Senhora Presidente de Câmara uma cópia da fotografia enviada 
para o Jornal do Montijo, que serviu de base à imagem da notícia de 
primeira página da edição do dia 7 de Março, e como até esta data nada me 
foi entregue, continuo a aguardar que me faça chegar a referida fotografia. 
2. Comemorou-se na passada sexta-feira o 34º Aniversário do 25 de Abril, 
que no concelho do Montijo teve uma expressão reduzida com poucas inicia-
tivas para comemorar um dia de grande significado para a população. 
Assinalo a exposição sobre o rock em Portugal no edifício da casa Mora, que 
no conjunto transmite uma ideia realista de como aquele movimento musical 
também foi um veículo de oposição ao regime salazarista. Do conjunto de 



 

 
 
 
 

elementos expostos destaco um cartaz de um espectáculo com diversos grupos 
portugueses de rock realizado em Junho de 1972 na Praça de Touros integra-
do nas Festas Populares de S. Pedro. A curiosidade do nome atribuído 
“Música Conceitualto”, tem a ver com o facto de o grupo de jovens organiza-
dores deste festival pretendia que o espectáculo fosse constituído por duas 
partes, a primeira com cantores de música de intervenção, daí o nome 
escolhido para espectáculo, e uma segunda parte com os grupos de rock. 
Como não foi autorizada a primeira parte com os cantores de música de 
intervenção, o espectáculo ficou com o nome mas realizou-se à mesma 
apenas com música rock, e decorreu com pouco público a assistir, a esmaga-
dora maioria constituído por jovens.”------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão referiu que a Frente Ribeirinha é 
frequentada por muitos munícipes mas o local pode proporcionar melhores 
condições para reter e fixar as pessoas se os mesmos tiverem determinados 
equipamentos, tipo cafetaria, parque infantil ou espaços para jovens. Referiu 
ainda que soube que o Mercado Municipal encerra no feriado do 25 de Abril 
e 1 de Maio, considerando desadequado o encerramento dia 25 de Abril, pois 
trata-se de um feriado em que todas as superfícies comerciais estão abertas, 
pelo que em termos de concorrência os comerciantes do Mercado ficam 
prejudicados, contribuindo ainda mais para afastar a clientela do Mercado 
Municipal. Por fim, solicitou esclarecimentos sobre o perfil do “Office” que é 
referido pela Presidente na Revista Municipal de Abril/08.----------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente à Frente Ribeirinha partilha 
da mesma opinião do Senhor Vereador que consiste em fixar as pessoas 
naquele espaço para poderem usufruir da paisagem. Disse ainda que irão 
reunir com alguns proprietários de restauração da zona afim de os 
sensibilizar para aquilo que é do interesse de todos, uma vez que a Câmara 
Municipal fez o que lhe competia, que foi tratar o espaço público, dando 
condições aos privados para poderem ter oportunidades de negócio. Infor-
mou ainda que, em frente à urbanização da Avenida dos Pescadores estão a 
trabalhar para concessionar alguns espaços para restauração e bebidas, 
quiosques de flores e de artesanato, que será levado a efeito com a recupera-
ção da Praça Gomes Freire de Andrade. Informou também que estão a tentar 
adquirir pequenas embarcações para as crianças poderem desenvolver 
actividades náuticas e que estão também a tentar colocar em execução o 
Protocolo celebrado com a Transtejo e o Porto de Lisboa, relativo ao antigo 
terminal, onde uma parte ficará afecta ao Clube Atlético do Montijo e uma 
outra parte afecta a restauração e bebidas. Relativamente à questão do 
“Office Park” a Senhora Presidente disse que o mesmo ficará junto às 
Portas da Cidade, em direcção à rotunda da Atalaia. Disse ainda que existem 
vários investimentos a decorrer, alguns já estão licenciados outros estão na 



 

 
 
 
 

fase de licenciamento, porque a nossa principal dificuldade não são os 
investidores, são os proprietários dos terrenos que inviabilizam os investi-
mentos.------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que relativamente ao encerra-
mento do Mercado Municipal no dia 25 de Abril e no dia 1 de Maio não 
mereceu opinião unânime dos titulares do direito de concessão, uma vez que 
esta decisão prende-se com a natureza e o relevo destas duas datas na 
história do país, quer para os trabalhadores, quer para quem consome. Disse 
ainda que as superfícies comerciais, no seu juízo de valor pessoal, deveriam 
estar fechadas, nos dias 25 de Abril e 1 de Maio, fundamentalmente no dia 1 
de Maio, porque é o Dia Mundial do Trabalhador e do Trabalho, é um dia de 
valorização do trabalho e é um dia ao qual está associado o surgimento de 
um conjunto de direitos dos trabalhadores, não apenas no âmbito da própria 
relação laboral, mas fora da relação laboral, nomeadamente o direito a 
férias, a fins-de-semana, ao lazer, apenas estas razões políticas ditaram o 
encerramento ainda que com a discordância de vários titulares dos direitos 
de concessão e compreendendo as condições e as circunstâncias económicas 
actuais.------------------------------------------------------------------------------------ 
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 14 e 24 de Abril de 
2008: - Licenças Administrativas: 6; - Autorizações Administrativas: 13; - 
Alterações: 11; - Licenças de Utilização: 6; - Propriedade Horizontal: 1; - 
Loteamentos: 6, bem como a Listagem dos Despachos proferidos pela Senho-
ra Directora do Departamento de Administração Urbanística ao abrigo da 
delegação de competências por despacho da Senhora Presidente de 14 de 
Janeiro de 2008 no período compreendido entre 14 e 24 de Abril de 2008: - 
Certidões: 3.------------------------------------------------------------------------------ 
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.-------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 08/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção do Senhor Vereador Serra da Graça por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º, 2ª 
Parte do Código do Procedimento Administrativo, fosse incluída uma 



 

 
 
 
 

Proposta do Departamento Administrativo e Financeiro, tendo sido atribuído 
o número 1088/08.----------------------------------------------------------------------- 
 
A inclusão na agenda desta reunião camarária da referida proposta foi aceite 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1063/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COMODATO E 
COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E O CLUBE 
ATLÉTICO DO MONTIJO, NO ÂMBITO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO 
DA FRENTE RIBEIRINHA  – CONSIDERANDO QUE: 1 – No âmbito do projecto 
de Requalificação da Frente Ribeirinha do Montijo, APL – Administração do 
Porto de Lisboa, S.A., autorizou a Câmara Municipal do Montijo a executar 
o mesmo dotando-o de estruturas marítimas, permitindo assim a 
navegabilidade no rio Tejo; 2 – As atribuições e competências do Município 
são, entre outras, apoiar ou comparticipar pelos meios adequados as 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal de acordo com o 
disposto na alínea f) do nº. 1 do artigo 13º, na alínea b) do número 2 do 
artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e ainda com o disposto na 
alínea b) do nº. 4 do artigo 64º e artigo 67º da Lei nº. 169/99, de 14 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 3 – Por sua vez, o Clube Atlético do Montijo, é uma associação sem 
fins lucrativos que se dedica à prática de actividades desportivas, contribuin-
do desta forma para o desenvolvimento de actividades de manifesta 
relevância para o concelho do Montijo, quer no âmbito cultural, social e 
desportivo; 4 – O mencionado clube pretende explorar os dois pontões que se 
consubstanciam em dois cais flutuantes em madeira com os respectivos 
ancoradouros para amarrações fixas de embarcações de recreio que aportem 
na Frente Ribeirinha do Montijo; 5 – Assim, de acordo com o artigo 67º da 
Lei nº. 169/99, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, “as competências previstas nas alíneas l) do 
número 1, j) e l) do número 2 e b) e c) do número 4 do artigo 64º, podem ser 
objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições públicas, 
particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na área do 
município, em termos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada 
uma das partes e o uso, pela comunidade local dos equipamentos”; 6 – Pelo 
exposto, o Clube Atlético do Montijo pretende celebrar com o Município do 



 

 
 
 
 

Montijo um protocolo de comodato e cooperação para a Frente Ribeirinha, 
que se rege pelas cláusulas nele constante; PROPÕE-SE que o executivo 
municipal delibere favoravelmente a celebração do referido protocolo de 
comodato e cooperação que se junta e cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------- 
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.-------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1064/08 – 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2008 E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2008-2011) E 2ª AO PLANO DE 
ACTIVIDADES MUNICIPAL 2008 – Nos termos do disposto no nº. 8.3.1.2. do 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamen-
tais e das regras previsionais para acorrer a despesas não previstas ou 
insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de 
alterações, tantas quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o nº. 
8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para anos 
posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto 
constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedi-
das de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no 
orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de efectuar a 3ª 
alteração ao Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos 
(2008-2011) e 2ª ao Plano de Actividades Municipal 2008, constante do 
documento anexo, que aqui se dá por reproduzido, propõe-se: Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a 3ª alteração ao Orçamento 
para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos (2008-2011) e 2ª ao Plano de 
Actividades Municipal 2008, ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presi-
dente)-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 1088/08 – ACTUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONCES-
SÃO DE USO PRIVATIVO PARA A EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM MONTIJO PELA SHELL PORTU-
GUESA, S.A. – No ponto 2 do artigo 4º das Condições de Adjudicação da 



 

 
 
 
 

“Concessão de uso privativo para a exploração da estação de abastecimento 
de combustíveis em Montijo”, pela Shell Portuguesa, S.A. consta que “a 
partir do segundo ano inclusive, a renda mensal será corrigida em função da 
média que resultar do índice de preços ao consumidor (IPC) para o 
Continente, relativo aos dois semestres antecedentes à data do aumento de 
preço mensal da concessão”. Considerando a média do último índice de 
inflação, apurado no ano de 2007 que foi de 1,025 assim a renda de 
3.720,07€ será actualizada para 3.813,07€. Assim propõe-se: - Que esta 
Câmara delibere favoravelmente a actualização do valor mensal da Conces-
são de uso privativo para a exploração da estação de abastecimento de 
combustíveis em Montijo para 3.813,07€. – Que o referido aumento de renda 
produza efeitos a partir de 1 de Maio de 2008. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1065/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL 
DE SÃO PEDRO DO AFONSOEIRO, NO MONTANTE DE € 3.750,00, PARA APOIO 
NA RENOVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO AUTOCARRO QUE TRANSPORTA 
CRIANÇAS E JOVENS – 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, que desenvolve vários serviços sociais, destacando-se os dirigidos 
às crianças e jovens, como o Centro de Acolhimento para Crianças em 
Risco “Sol dos Meninos”, o Lar de Jovens e Crianças “Abrir Caminhos”, a 
Creche “Meninos da Esperança” e o CATL do Afonsoeiro, que tem vindo a 
prestar um serviço de resposta social a 76 crianças; - Considerando as 
actividades desenvolvidas com estas crianças e jovens, que implicam meios 
de transporte; - Considerando o regime jurídico previsto na Lei nº. 13/2006, 
de 17 de Abril, aplicada ao Transporte Colectivo de Crianças, torna-se uma 
necessidade prioritária para a segurança nesse transporte, a certificação dos 
motoristas, a instalação de cintos de segurança homologados, sistema de 
retenção para crianças, sistema de segurança na abertura das portas e 
janelas da viatura, tacógrafos, caixas de primeiros socorros e extintores; - 
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 articu-
lação com o Gabinete de Saúde e Acção Social; - Tendo em conta a neces-
sidade de abranger toda a população do Concelho de Montijo, considerando 



 

 
 
 
 

que cabe à Câmara Municipal de Montijo apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza 
social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; - Assim, tendo em vista 
apoiar a renovação do equipamento do autocarro de 28 lugares que trans-
porta crianças e jovens, 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 € 3.750,00 Euros. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1066/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 
CAMINHO DO BEM FAZER, NO MONTANTE DE € 5.000,00 – 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 a Associação Caminho do Bem Fazer é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, vocacionada para 
apoiar idosos, desenvolver acções de apoio à infância, juventude, família e 
comunidade; - Considerando que a Associação Caminho do Bem Fazer 
possui um Equipamento Social, denominado Centro Social do Esteval, que 
tem vindo a prestar um serviço diurno de apoio à população idosa e às 
crianças do Concelho do Montijo, através de um centro de dia e lar de idosos 
por um lado, e creche e pré-escolar por outro. Presta ainda apoio alimentar 
a cerca de 150 famílias do Bairro do Esteval; – Considerando o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Montijo em estreita colabo-
ração com a referida Associação, 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 comparticipar 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 equipa-
mentos do Centro Social do Esteval 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 a atribuição de um 
subsídio à Associação Caminho do Bem Fazer no valor de € 5.000,00. 
Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1067/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL 
DAS FAIAS, NO MONTANTE DE € 8.000,00 – 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 de Acção Social e Cultural das Faias é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como objectivos desenvol-
ver respostas para a população idosa da Freguesia de Santo Isidro de 
Pegões; - Considerando que a referida Freguesia tem uma escassez de 
respostas sociais de creches, em especial às crianças de famílias carenciadas 
pelo que o Centro de Acção Social e Cultural das Faias se candidatou à 3ª 
Fase do Programa PARES, tendo instruído processo para ampliação da 
valência da creche; - Considerando que o Centro neste momento necessita de 
fazer face ao pagamento da elaboração do projecto e tendo em conta que esta 
resposta social é necessária para esta Freguesia; - 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 o alargamento do referido equipamento social – creche do 
Centro Social 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 favorável-
mente o seguinte: Atribuir um subsídio ao Centro Social das Faias no valor 
de € 8.000,00. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1068/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ALIP – ASSOCIAÇÃO 
LAR IDOSOS DE PEGÕES, NO MONTANTE DE € 9.377,50 – 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 a ALIP  – Associação Lar Idosos de Pegões é uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como 
objectivos desenvolver respostas para a população idosa da Freguesia de 
Pegões; - Considerando que a referida Freguesia tem uma escassez de 
respostas sociais de creches, pelo que a ALIP  se candidatou à 3ª Fase do 
Programa PARES, tendo instruído processo para uma creche para 33 crian-



 

 
 
 
 

ças; - Considerando o trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara 
Municipal de Montijo em estreita colaboração com a referida Associação, 
no apoio à população idosa; - Considerando que a ALIP  neste momento 
necessita de fazer face ao pagamento do arranque do referido projecto e 
tendo em conta que esta resposta social é necessária para esta Freguesia; - 
Tendo em conta a necessidade de abranger toda a população do Concelho de 
Montijo, considerando que cabe à Câmara Municipal de Montijo apoiar ou 
comparticipar pelos meios adequados no apoio a actividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; - 
Assim, tendo em vista apoiar o arranque do referido equipamento social – 
creche da ALIP – Associação Lar Idosos de Pegões 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 à ALIP – Associação Lar Idosos de Pegões no valor de € 9.377,50. 
Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1069/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE 
FILARMÓNICA 1º DEZEMBRO, NO MONTANTE DE € 8.975,00 – A Sociedade 
Filarmónica 1º Dezembro promove, diversas actividades de carácter cultural 
e recreativo, que pretendem ir ao encontro dos interesses da população local. 
Por este motivo, vem a Sociedade Filarmónica 1º Dezembro, contribuinte nº. 
501104151 com sede em Montijo, solicitar comparticipação nas despesas de 
deslocação no valor de 975,00€. A Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro 
tem sabido ao longo dos seus 154 anos de existência manter a aprendizagem 
e o gosto pela música na sociedade montijense. Porque importa cada vez 
mais, assegurar as tradições nas diferentes áreas tais como: Flauta, 
Trompete, Solfejo, Saxofone. Propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no 
valor de 8.975,00€ (oito mil novecentos e setenta e cinco euros) a pagar em 
duas tranches uma de imediato no valor de 4.975,00 Euros e a 2ª no final do 
mês de Outubro, no valor de 4.000,00 Euros (quatro mil euros) para apoio à 
Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro no pagamento aos monitores das 
áreas atrás referidas, ao abrigo do 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. 2 – Que o presente apoio conste da relação a 
publicar editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no 
artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

6 – PROPOSTA Nº. 1070/08 – PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MONTIJO – APROVAÇÃO DE II ADENDAS – 
A missão das Autarquias Locais é servir os munícipes do seu Concelho em 
todas as áreas da sua intervenção. A Câmara Municipal de Montijo atenta às 
reais necessidades dos cidadãos elegeu a Educação, a Cultura e a Solidarie-
dade como áreas estratégicas de intervenção. A abertura de novos equipa-
mentos, com horários adaptados às reais necessidades da população implica 
o recurso a trabalho temporário. Na sequência da assinatura a 7 de 
Dezembro último, de um protocolo entre a Câmara Municipal de Montijo e a 
Associação para a Promoção Profissional e o Desenvolvimento de Montijo e, 
havendo a necessidade de alargar o âmbito do mesmo a novas valências do 
Cinema Teatro Joaquim de Almeida, bem como a dinamização do património 
e a realização de eventos culturais em outros espaços. PROPÕE-SE: A 
aprovação das duas adendas em anexo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1071/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, O FÓRUM MONTIJO, LDA. E A 
ASSOCIAÇÃO GRUPO CORAL DO MONTIJO – Considerando a necessidade do 
envolvimento e responsabilização das entidades privadas, enquanto partici-
pantes activos na vida da comunidade, tornando-os parceiros da Câmara 
Municipal de Montijo e de outras entidades de carácter associativo com 
actividade relevante para o Concelho de Montijo: PROPÕE-SE: 1 – A aprova-
ção e assinatura do protocolo anexo, estabelecido entre a Câmara Municipal 
de Montijo, o Fórum Montijo e o Grupo Coral de Montijo, atribuindo ao 
Fórum Montijo, o título de Empresa Amiga da Cultura. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1072/08 – CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE BABY SITTING DE 
APOIO AO CINEMA TEATRO JOAQUIM D’ALMEIDA  – Na continuidade do 
trabalho que tem vindo a ser feito por forma a chegar cada vez mais perto 
dos interesses e necessidades do público alvo, entendeu a Câmara Municipal 
de Montijo propor a criação de um serviço de Baby Sitting de apoio ao 
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida. Assim, foram criadas as condições 
materiais e humanas nas instalações do Cinema Teatro Joaquim de Almeida, 
para que os adultos possam entregar ao cuidado de uma animadora cultural, 
as suas crianças enquanto assistem aos espectáculos. Pretende-se assim 
compatibilizar a ida das famílias que não têm com quem deixar os filhos, a 
espectáculos culturais, bem como o diálogo familiar sobre os temas dos 
espectáculos aos quais os pais assistem e os filhos possuem um serviço de 
animação, com várias actividades lúdicas, alusivas ao espectáculo. Depois de 



 

 
 
 
 

um período experimental no qual se testou a afluência ao serviço, equipamen-
tos e modo de funcionamento, segurança, recursos humanos e conteúdos 
pedagógicos: PROPÕE-SE: 1. Que o Serviço Baby-sitting do Cinema Teatro 
Joaquim d’Almeida seja destinado a crianças dos 3 aos 12 anos. 2. Que este 
serviço esteja à disposição do público durante o tempo de permanência nos 
espectáculos diurnos ou nocturnos, indicados previamente pelo Cinema 
Teatro Joaquim d’Almeida. 3. Compra de Bilhete aquando da compra do 
bilhete do espectáculo. Preçário do serviço: Preço geral: 1€ por criança. 
Para as crianças acompanhantes de Titular de Cartão de Amigo do Cinema 
Teatro Joaquim d’Almeida – 0,50€ p/criança. Para as crianças titulares de 
Cartão de Melhor Amigo do Cinema Teatro Joaquim d’Almeida o serviço é 
gratuito. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1073/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 1.600,00 AO MONTIJO BASKET 
ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBITO DA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, 
DESIGNADAMENTE O PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
POETA JOAQUIM SERRA – O Montijo Basket Associação, associação 
desportiva sem fins lucrativos, na época desportiva de 2007/2008, desenvolve 
algumas das suas actividades desportivas, no domínio do basquetebol e 
sobretudo os treinos com os escalões de formação, no Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, em virtude do Pavilhão 
Municipal nº. 1, revelar-se insuficiente para que o Montijo Basket desenvolva 
aí toda a sua actividade desportiva, dado o elevado número de praticantes, 
nomeadamente nos escalões de mini, iniciados, cadetes e juniores. As 
actividades desenvolvidas determinam para a colectividade encargos finan-
ceiros com a locação e a utilização daquela instalação escolar desportiva, 
sita na Freguesia do Afonsoeiro. Dispõe 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 que “compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividade 
de interesse municipal – apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra”. Assim, considerando a relevância social e 
desportiva da actividade praticada e desenvolvida pelo Montijo Basket 
Associação, proponho que a Câmara Municipal delibere comparticipar nas 
despesas associadas à locação e à utilização do Pavilhão Desportivo da 
Escola Secundária Joaquim Serra, atribuindo deste modo uma comparticipa-
ção financeira no montante de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), nos termos 
do protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com o 
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, e bem assim 



 

 
 
 
 

no preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea d) do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio do Desenvolvimento Desportivo Associado, sendo o 
apoio concedido na modalidade de subsídio, devendo 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 Orçamen-
tal: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1074/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE, 
NO VALOR DE € 5.000,00, NO ÂMBITO DO APOIO A INFRA-ESTRUTURAS 
DESPORTIVAS – O Juventude Futebol Clube Sarilhense, agremiação despor-
tiva sem fins lucrativos e sede social na Freguesia de Sarilhos Grandes, 
promoveu e levou a efeito obras de recuperação, remodelação e beneficiação 
do seu edifício sede, cujo orçamento total ascendeu a € 98.832,00. Para o 
efeito, obteve o apoio financeiro da Administração Central do Estado, através 
de dotação incluída no PIDDAC, apoio esse correspondente a 65% do valor 
do investimento total, portanto no montante de € 64.240,80. A agremiação 
desportiva solicitou à Autarquia a atribuição de comparticipação financeira 
relativa à composição da sua contrapartida própria nas supra aludidas 
obras, no montante total de € 34.591,20, notando-se que a candidatura a 
financiamento do sub-programa 2 do PIDDAC foi elaborada com o apoio e 
colaboração dos serviços da Câmara Municipal. O clube promove e 
desenvolve actividade desportiva regular no âmbito do futebol de 11, clássico 
e de ar livre, ao nível do escalão júnior e do escalão sénior. Conforme o 
disposto nas alíneas b) e c) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, pertence à competência dos órgãos municipais apoiar actividades 
desportivas e recreativas de interesse municipal e bem assim apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de 
âmbito local. Dispõem as alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, que compete à Câmara Municipal deliberar sobre 
as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse 
municipal bem como apoiar os comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de índole desportiva que revistam interesse público 
municipal. Preceitua o nº. 1 do artigo 46º da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro 
(Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto) que as associações despor-
tivas podem beneficiar de apoios financeiros a atribuir pelas Autarquias 
Locais. Estipula o artigo 7º do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado mediante deli-
beração da Assembleia Municipal de 28/09/2004, que o programa de apoio a 



 

 
 
 
 

infra-estruturas desportivas reporta-se ao apoio a entidades na implementa-
ção 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 legais e regulamentares acima expressos. O 
subsídio ora deliberado atribuir deverá constar da relação a publicar em 
edital e em jornal regional, em conformidade com o preceituado pelo artigo 
1º, nº. 1 e pelo artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código 
Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1075/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
OLÍMPICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 
3.750,00, NO ÂMBITO DO APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSO-
CIATIVA, PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO – O Clube Olímpico do Montijo, 
associação desportiva sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia de 
Montijo, promove, organiza, dinamiza e desenvolve actividades desportivas 
regulares no âmbito da modalidade de futebol clássico e de ar livre, de 7 e de 
11. Para o efeito utiliza nos seus treinos e jogos oficiais as seguintes 
instalações desportivas: Campo da Liberdade, Campo do Esteval, Campo do 
Areias, Campo do Águias Negras Futebol Clube, Instalações do Clube Indoor 
e Campo do Samouco. A actividade desportiva desenvolvida é de âmbito 
oficial e natureza federada, envolvendo os seguintes escalões: pré-escolas, 
escolas, infantis A, infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores. A 
competição federada em apreço é desenvolvida no Distrito de Setúbal, 
devidamente enquadrada pela Associação de Futebol de Setúbal. O Clube 
Olímpico do Montijo vai adquirir, por compra e venda, um autocarro dotado 
de 34 lugares, da marca Renault, cor branca, com a matrícula VF-23-45, 
destinado ao transporte de atletas, técnicos e dirigentes do clube para a 
realização de provas desportivas e de competições oficiais federadas de 
futebol, tendo, para o efeito, celebrado já o respectivo contrato – promessa 
de compra e venda. A aquisição em apreço vai ser feita sem recurso ao 
crédito, existindo necessidade e urgência na compra do aludido veículo, a 
qual se revela imperiosa e imprescindível. Porquanto, o clube mostra-se 
integrado na presente época desportiva e pretende continuar a disputar na 
próxima época competições federadas de âmbito distrital no domínio do 
futebol em todos os escalões – pré-escolas, escolas, infantis, iniciados, 



 

 
 
 
 

juvenis, juniores e seniores, o que obriga a inúmeras deslocações e trans-
portes no território do distrito. Sendo que o autocarro em vias de aquisição, 
pelas suas características, se destina fundamentalmente ao transporte dos 
escalões júnior e sénior. Salientando-se ainda que a compra do veículo em 
causa contribui para a autonomia e modernização do clube. A associação 
desportiva em apreço apresentou e submeteu à Câmara Municipal pedido de 
apoio destinado à obtenção de apoio financeiro tendente ao custeio de uma 
das prestações a liquidar e a pagar ao vendedor em 2008, referente à 
aquisição do dito veículo, nos termos do contrato – promessa de compra e 
venda pactuado e assinado. 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, 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, 
aprovado em sessão ordinária de Assembleia Municipal realizada a 28 de 
Setembro de 2004, prevê e regula o programa desportivo municipal de apoio 
à modernização e à autonomia associativa, estabelecendo no respectivo 
artigo 9º o objecto do mesmo reportado ao apoio à “(...) inovação de serviços 
específicos e à aquisição de equipamentos próprios para a melhoria dos 
serviços a prestar à comunidade”. Preceitua igualmente a alínea b) do artigo 
10º do Regulamento Municipal acima referido que as candidaturas a 
apresentar pelas associações desportivas no âmbito e ao abrigo do programa 
em causa poderão enquadrar-se no pedido de “(...) de apoio para a aquisição 
de viatura para transporte de atletas”. Neste sentido e face ao que fica 
exposto, tendo em conta a actividade desportiva socialmente relevante que o 
clube tem vindo a desenvolver desde o seu surgimento, considerando o 
contributo notável que a associação desportiva beneficiária do futebol e 
tendo igualmente em conta que a aquisição de um autocarro de 34 lugares 
para transporte de atletas permite uma maior autonomia do clube em matéria 
de transportes, contribuindo ademais para a sua modernização, proponho 
que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição ao Clube Olímpico do 
Montijo de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no montante de 
€ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros), a conceder e a disponibili-
zar nos termos e nas condições e em conformidade com o protocolo em 
anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e 
fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 
de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 



 

 
 
 
 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
sendo que o valor das tranches do apoio financeiro concedido na modalidade 
de subsídio, efectivamente disponibilizadas e pagas em cada ano, deverá 
constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o 
preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de 
Agosto. O apoio financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente 
fundamentado e enquadrado no Programa de Apoio à Modernização e 
Autonomia Associativa, previsto e regulado nos artigos 9º e 10º do Regula-
mento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de 
Setembro de 2004. O montante do subsídio ora concedido diz respeito a 
metade do custo total do autocarro a suportar e a pagar pelo clube. Código 
Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1076/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBITO 
DO APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO REFERENTE A TRANSPORTE 
PARA AS COMPETIÇÕES, NO MONTANTE DE € 1.500,00 – O Montijo Basket 
Associação, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação 
de Basquetebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Basquetebol, 
promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades 
desportivas regulares no decurso da época desportiva de 2007/2008, no 
âmbito da modalidade de basquetebol e nos escalões de mini-8, mini-10, 
mini-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, seniores e veteranos, 
masculinos e femininos, com cerca de 12 equipas ao nível da competição 
federada. O Montijo Basket Associação é a única associação desportiva do 
Concelho a promover e a desenvolver nos vários escalões de formação, onde 
tem vindo a desempenhar uma actividade desportiva bastante relevante do 
ponto de vista social, associando-se ainda os sucessos desportivos obtidos 
por esta associação no domínio do basquetebol, em competições oficiais 
federadas da modalidade, quer nos escalões de formação que no escalão 
sénior. Na época desportiva de 2007/2008 em curso, praticam basquetebol no 
clube cerca de 200 atletas, sendo 120 do sexo masculino e 80 do sexo 
feminino, sendo que o Montijo Basket Associação foi considerado um dos 
nove principais clubes portugueses nesta modalidade, com equipas masculi-
nas e femininas em todos os escalões. A associação em apreço foi igualmente 
reconhecida como um dos melhores clubes nacionais na área da formação 
em basquetebol. No que concerne ao rendimento desportivo, a agremiação 
desportiva integra actualmente doze equipas diferentes, de diversos escalões, 
em competição federada de basquetebol, quer em campeonatos de índole 



 

 
 
 
 

distrital e regional quer em campeonatos de âmbito nacional. O clube 
desportivo em causa realiza os seus jogos oficiais no Pavilhão Desportivo 
Municipal nº. 1, utilizando para os treinos, o mencionado Pavilhão, o 
Pavilhão Desportivo na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra e o Pavilhão 
Desportivo da Banda Democrática 2 de Janeiro. O Montijo Basket Associa-
ção apresentou candidatura a apoio financeiro municipal, no âmbito do 
programa regulamentar de apoio ao rendimento desportivo previsto no 
capítulo VI do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvol-
vimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de Assem-
bleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004. 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 desporti-
vas 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”. Incumbe às 
Autarquias Locais o dever de promover a actividade física e desportiva em 
colaboração com as associações desportivas, as quais podem beneficiar de 
apoios ou comparticipações financeiras públicas municipais, conforme o que 
resulta do disposto nos artigos 5º, nº. 2 e 46º, nº. 1 ambos da Lei nº. 5/2007, 
de 16 de Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto). De 
acordo com o disposto no artigo 13º do Regulamento de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo “o programa de apoio ao rendimen-
to desportivo tem como finalidade apoiar as associações desportivas que 
participam em competições de carácter nacional, enquadradas por Federa-
ções de Utilidade Pública Desportiva”, enquadrando nos termos do respecti-
vo artigo 14º os tipos de apoio a prestar reportados ao transporte para 
competições, às despesas de estadia e alojamento, à arbitragem, ao policia-
mento, ao seguro desportivo e às inscrições dos atletas. Neste sentido e face 
ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro ao Montijo Basket Associação, na 
modalidade de subsídio e no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
a conceder e a disponibilizar nos termos e condições previstas no protocolo 
em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com o fundamento 
no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
sendo o apoio concedido na modalidade de subsídio, devendo 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 ao Rendimento Desportivo, previsto e 
regulado nos artigos 13º e 14º, alíneas a) a f) do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assem-
bleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2007. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1077/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-06/08 – Na sequência do meu 
despacho de 22/02/2008 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na Avenida João 
de Deus, nº. 46 – R/C, em Montijo de que é proprietária a D. Gertrudes Alice 
Pina Santos Correia Pereira, 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 pela 
Lei nº. 60/2007, de 4 de Setembro, 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 D. Gertrudes Alice Pina Santos Correia Pereira. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1078/08 – RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – DISCUSSÃO PÚBLICA  – 
Considerando que: 1. O Plano Director Municipal do Montijo publicado no 
Diário da República, I série-B, nº. 2, de 01 de Fevereiro de 1997, encontra-se 
em revisão, conforme deliberação da Câmara Municipal de Montijo tomada 
na sua reunião ordinária de 01 de Setembro de 2004, titulada pela Proposta 
nº. 1270/04 e aviso publicado no Diário da República, II série, nº. 236, de 07 



 

 
 
 
 

de Outubro de 2004 (apêndice nº. 122); 2. A revisão do Plano Director 
iniciou-se na vigência do Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº. 310/2003, de 10 de Dezembro, 
encontrando-se os respectivos procedimentos fixados na Portaria nº. 
290/2003, de 5 de Abril; 3. No entretanto, foi publicado o Decreto-Lei nº. 
316/2007, de 19 de Setembro, que conferiu nova redacção ao mencionado 
Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, que regula o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 4. Sendo que, foi revogada a 
Portaria nº. 290/2003, de 05 de Abril, pela Portaria nº. 1474/2007, de 16 de 
Novembro; 5. Acresce que o citado Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de 
Setembro, prevê no seu artigo 4º, uma norma transitória que determina a sua 
aplicação aos procedimentos de revisão iniciados antes da sua entrada em 
vigor, o que vem a ser o caso do procedimento de revisão do PDM do 
Montijo; 6. O artigo 3º da Portaria nº. 1474/2007, de 16 de Novembro, prevê 
agora que a deliberação camarária que determina a revisão do PDM, seja 
acompanhada de um relatório fundamentado de avaliação da execução do 
plano director municipal e de identificação dos principais factores de evolu-
ção do Município, o qual deve incidir sobre os seguintes aspectos: Níveis de 
execução do plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, 
compromissos urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, níveis de 
infra-estruturação, equipamentos, acessibilidades, condicionantes e outros 
critérios de avaliação relevantes para o Município; Identificação dos factores 
de mudança da estrutura do território; Definição de novos objectivos de 
desenvolvimento para o Município e identificação dos critérios de sustentabi-
lidade a adoptar. 7. Por outro lado, o artigo 146º do RJIGT, prevê que o 
mencionado relatório seja sujeito a um período de discussão pública de 
duração não inferior a 30 dias. Assim, face ao exposto, PROPÕE-SE que: 1 – A 
Câmara Municipal de Montijo delibere integrar na Proposta nº. 1270/04, de 
revisão do Plano Director Municipal de Montijo, aprovada por deliberação 
da Câmara Municipal de Montijo tomada na sua reunião ordinária de 01 de 
Setembro de 2004, o relatório fundamentado de avaliação da execução do 
plano director municipal e de identificação dos principais factores de evolu-
ção do Município de Montijo, que se anexa à presente proposta dela fazendo 
parte integrante; 2 – Que delibere ainda sujeitar a discussão pública, pelo 
período de 45 dias, o mencionado relatório, fazendo-o anunciar por aviso a 
publicar na 2ª série do Diário da República, em dois jornais diários e num 
semanário de grande expansão nacional e na página da Internet do Municí-
pio. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 



 

 
 
 
 

1 – PROPOSTA Nº. 1079/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E LUDOTE-
CA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES”. PROCESSO F-16/2001 – Considerando 
que: A vistoria efectuada no dia 2008.04.18 que considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A 
Ratificação do Auto de Recepção Definitiva da Obra “Construção do Centro 
de Saúde e Ludoteca de Santo Isidro de Pegões”. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1080/08 – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL À FIRMA 
INTEROBRA – SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS, S.A., PELO ATRASO 
CONTRATUAL NA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE 
POLIDESPORTIVO DO ALTO ESTANQUEIRO/JARDIA”. PROCESSO F-25/2005 – 
Em 2008-04-03, foi a firma “Interobra – Sociedade de Obras Públicas, S.A.”, 
notificada do auto de multa contratual, lavrado pela fiscalização em 2008-
03-06. Em face do atraso contratual verificado, foi levantado auto de multa 
contratual diária, nos termos do artigo 201º, nº. 1 do Decreto-Lei nº. 59/99, 
de 2 de Março. De acordo com o critério legal, o montante total apurado foi 
de 3.281,43 Euros (três mil duzentos e oitenta e um euros e quarenta e três 
cêntimos). Considerando que: Em 2008-04-11, apresentou o Adjudicatário a 
sua defesa escrita, requerendo a absolvição das multas. As alegações 
expôstas não justificam o grande atraso que se verifica na conclusão da 
empreitada. A multa contratual reveste natureza compulsória, pelo que, de 
acordo com o critério legal, o valor apurado é independente dos danos 
efectivamente verificados na esfera jurídica do dono da obra. O legislador 
consagrou um mecanismo legal no artigo 201º, nº. 3 que estabelece que “A 
requerimento do empreiteiro, ... as multas contratuais poderão ser reduzidas 
a montantes adequados, sempre que se mostrem desajustadas em relação aos 
prejuízos reais sofridos pelo dono da obra...”. A multa calculada nos termos 
legais e contratuais de 3.281,43 Euros, considera-se como adequada aos 
transtornos sofridos pelo Dono da Obra pelo atraso na conclusão dos 
trabalhos. Propõe-se que este Executivo Municipal delibere aprovar: 1. A 
aplicação à firma Interobra – Sociedade de Obras Públicas, S.A., da multa 
contratual no valor de 3.281,43 Euros, pelo atraso contratual na execução 
da empreitada de “Construção de Polidesportivo do Alto Estanqueiro/ 
Jardia”, nos termos do artigo 201º, do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 
2. O valor do Ponto 1 deverá ser descontado no próximo pagamento 
contratual, à firma “Interobra – Sociedade de Obras Públicas, S.A., referente 
à supracitada empreitada, no cumprimento do disposto no artigo 233º, nº. 1 
do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 3. A notificação do empreiteiro da 
decisão de aplicação da multa e da forma de liquidação da mesma. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1081/08 – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL À FIRMA 
NATIVA – ARQUITECTURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA., PELO 
ATRASO CONTRATUAL NA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE 
ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA BÁSICA/JARDIM DE INFÂNCIA DO 
AFONSOEIRO – MONTIJO”. PROCESSO F- 31/2005 – Em 2008-03-18, foi a 
firma “NATIVA – Arquitectura, Engenharia e Construção, Lda.”, notificada 
do auto de multa contratual, lavrado pela fiscalização em 2008-02-27. Em 
face do atraso contratual verificado, foi levantado auto de multa contratual 
diária, nos termos do artigo 201º, nº. 1 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março. De acordo com o critério legal, o montante total apurado foi de 
10.605,00 Euros (dez mil seiscentos e cinco euros). Considerando que: Em 
03-04-2008, apresentou o Adjudicatário a sua defesa escrita, requerendo a 
absolvição das multas. As alegações expostas não justificam o grande atraso 
que se verifica na conclusão da empreitada. A multa contratual reveste 
natureza compulsória, pelo que, de acordo com o critério legal, o valor 
apurado é independente dos danos efectivamente verificados na esfera 
jurídica do dono da obra. O legislador consagrou um mecanismo legal no 
artigo 201º, nº. 3 que estabelece que “A requerimento do empreiteiro, ... as 
multas contratuais poderão ser reduzidas a montantes adequados, sempre 
que se mostrem desajustadas em relação aos prejuízos reais sofridos pelo 
dono da obra...”. A multa calculada nos termos legais e contratuais de 
10.605,00 Euros, considera-se como adequada aos transtornos sofridos pelo 
Dono da Obra pelo atraso na conclusão dos trabalhos. Propõe-se que este 
Executivo Municipal delibere aprovar: 1. A aplicação à firma NATIVA – 
Arquitectura, Engenharia e Construção, Lda., da multa contratual no valor 
de 10.605,00 Euros, pelo atraso contratual na execução da empreitada de 
“Execução de Arranjos Exteriores na Escola Básica/Jardim de Infância do 
Afonsoeiro – Montijo”, nos termos do artigo 201º do Decreto-Lei nº. 59/99, 
de 2 de Março. 2. O valor do Ponto 1 deverá ser descontado no próximo 
pagamento contratual, à firma NATIVA – Arquitectura, Engenharia e Cons-
trução, Lda., referente à supracitada empreitada, no cumprimento do 
disposto no artigo 233º, nº. 1 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 3. A 
notificação do empreiteiro da decisão de aplicação da multa e da forma de 
liquidação da mesma. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1082/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENI-
DA BARBOSA DU BOCAGE – BAIRRO DO AREIAS – MONTIJO”. PROCESSO F-
44/2005 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 2008.04.21 que 
considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebidos proviso-



 

 
 
 
 

riamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisória da Obra 
“Recuperação de Passeios na Avenida Barbosa du Bocage – Bairro do 
Areias – Montijo”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1083/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA NO PAVILHÃO 
DESPORTIVO MUNICIPAL Nº. 2 DO ESTEVAL”. PROCESSO F-27/2006 – Consi-
derando que: A vistoria efectuada no dia 2008.04.16 que considerou estarem 
os trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 
Ratificação do Auto de Recepção Provisória da obra “Substituição de 
Cobertura no Pavilhão Desportivo Municipal nº. 2 do Esteval”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1084/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DOS 
BALNEÁRIOS EM CANHA”. PROCESSO F-08/2008 – Considerando: - Que este 
equipamento ao ser recuperado/reabilitado irá de novo dar resposta às 
necessidades de uma população mais carenciada que deste modo vêm as suas 
necessidades de higiene contempladas. – Que a obra se enquadra nas acções 
do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o 
código da classificação económica 01.03/07.01.03.01. e o código/ano do pro-
jecto acção 01/2002/1; - Que o valor base para concurso está estimado em 
53.810,13 (cinquenta e três mil oitocentos e dez euros e treze cêntimos), com 
exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem 
publicação de anúncio para a empreitada de “Recuperação dos Balneários 
em Canha”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março. 2. A aprovação do projecto, do convite, do programa de concurso, 
do caderno de encargos e do plano de segurança e saúde da empreitada 
referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresentarem propostas 
as seguintes empresas: - Carlos Alberto de Jesus Silva. – Constrope – 
Construções, S.A.. – L.N.Ribeiro – Construções, Lda.. – Rosado & Frazão – 
Construções Civis e Obras Públicas, S.A.. – Construções António Joaquim 
Maurício, Lda.. – Construtora Udra, Lda.. – ATD – Construções, Lda.. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1085/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EMPREITADA DE “SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM DIVERSOS ARRUAMENTOS – MONTIJO (2008)”. PROCESSO 
F-20/2008 – Considerando: - A necessidade de se proceder à manutenção da 



 

 
 
 
 

sinalização horizontal, no Concelho de Montijo. – A responsabilidade do 
município na segurança rodoviária da rede viária municipal. – Que a obra se 
enquadra nas acções do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos 
anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.01.04.09. 
e o código/ano do projecto acção 01/2002/193; - Que o valor base para 
concurso está estimado em 124.647,00€ (cento e vinte e quatro mil seiscentos 
e quarenta e sete euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de 
Concurso Limitado sem publicação de anúncio para a empreitada de “Sinali-
zação Horizontal em Diversos Arruamentos – Montijo (2008)”, nos termos do 
nº. 3 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação 
do projecto, do convite, do programa de concurso, do caderno de encargos e 
do plano de segurança e saúde da empreitada referida em epígrafe. 3. Que 
sejam convidadas para apresentarem propostas as seguintes empresas: - 
FERNANDO L. GASPAR – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A.. – 
MEIO CORTE – Sinalização de Trânsito, Lda.. – SNSV – Sociedade Nacional de 
Sinalização Vertical, Lda.. – Monsegur – Construção e Sinalização, S.A.. – 
Viamarca – Pintura de Vias Rodoviárias, S.A.. – Prieto – Sinalização 
Rodoviária, Lda.. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)---- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1086/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROJECTO, DO ANÚNCIO, DO PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO 
DE ENCARGOS E DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À 
EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 – Nº. 2 DE MONTIJO”. 
PROCESSO F-19/2008 – Considerando: - Que o projecto foi elaborado por 
uma entidade externa à Autarquia exceptuando o de segurança contra 
incêndio e plano de emergência e o ITED; - Que esta ampliação se consubs-
tancia numa reflexão notoriamente positiva fazendo face ao progressivo 
aumento da população escolar. – Que a Ampliação da Escola EB1 – nº. 2 de 
Montijo se encontra prevista nos investimentos preconizados pela Carta 
Educativa do Concelho de Montijo; - Que a obra se enquadra nas acções do 
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o 
código da classificação económica 06.02/07.01.03.05. e o código/ano do 
projecto acção 2008/01/22; - O valor base para concurso estimado em 
198.146,00€ (cento e noventa e oito mil cento e quarenta e seis euros), com 
exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Público para a 
empreitada de “Ampliação da Escola EB1 – nº. 2 de Montijo”, nos termos do 
nº. 2 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei 
nº. 163/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº. 159/00, de 27 de Julho e 
pela Lei nº. 13/02, de 19 de Fevereiro. 2. A aprovação do projecto, do 
anúncio, do programa de concurso, do caderno de encargos e do plano de 
segurança e saúde da empreitada referida em epígrafe. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1087/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROGRAMA BASE, DO ANÚNCIO, DO PROGRAMA DE CONCURSO E DO 
CADERNO DE ENCARGOS REFERENTE À EMPREITADA DE “CONCEPÇÃO/ 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB123/JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO DO 
AREIAS/ESTEVAL”. PROCESSO F-22/2008 – Considerando: - O acordo de 
colaboração celebrado entre a Direcção Regional de Educação de Lisboa 
(DREL) e a Câmara Municipal do Montijo, em que a primeira se compromete 
em termos gerais, a assumir o encargo de 90% do custo do empreendimento e 
a Câmara garantir a fiscalização e coordenação da empreitada e assegurar a 
execução a expensas próprias, dos acessos e infra-estruturas urbanísticas de 
suporte ao funcionamento da Escola. – A importância da presente construção 
para o concelho garantindo uma melhoria significativa nas infra-estruturas 
de educação e consequentemente no desenvolvimento sócio-económico do 
Montijo. – A aposta numa rede de equipamentos educativos territorialmente 
coerente e eficaz. – A actual carência em estabelecimentos de ensino do 1º e 
2º Ciclos do Ensino Básico na área nascente da cidade de Montijo, bem como 
a necessidade de criar um novo território educativo mais adequado à actual 
realidade educativa da cidade, e previsto na Carta Educativa do Concelho de 
Montijo. – Que a obra se enquadra nas acções do Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classifi-
cação económica 06.02/07.01.03.05. e o código/ano do projecto acção 
03/2002/50; - O valor base para concurso estimado em 3.000.000,00€ (três 
milhões de euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de 
Concurso Público para a empreitada de “Concepção/Construção da Escola 
EB123/Jardim de Infância do Bairro do Areias/Esteval”, 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. 13/02, de 19 de Fevereiro. 2. A aprovação do anúncio, do programa 
base, do programa de concurso e do caderno de encargos 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 trinta e sete minutos da qual se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                             Técnica Superior de 1ª 
Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 
subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


