
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 13/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE JUNHO DO A NO 
DOIS MIL E OITO 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, nesta cidade de 
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária, 
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------ 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

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

 
Às dezassete horas e trinta e quatro 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 Renato Gonçalves leu três Votos de Saudação, cujo teor 
a seguir se transcreve: “1 – Ao Ginásio Clube de Montijo – atletas, órgãos 
sociais, sócios e equipa técnica – por se ter sagrado Campeão Nacional de 
Hip-Hop no escalão de Juniores. 2 – Ao Montijo Basket Associação – à 
atleta Raquel Jamanca, pela sua convocatória para Estágio de Observação 
da Selecção Nacional de Sub-15 Femininos, de Basquetebol. 3 – Ao Centro 
Cultural e Desportivo do Montijo – à atleta Lina Antunes, por ter sido con-
vocada para a Selecção Nacional de Esperanças de Judo, integrando a repre-
sentação nacional no Campeonato da Europa de Esperanças, o qual tem 
lugar em Sarajevo, na Bósnia – Herzegovina, entre 4 e 6 de Julho do ano em 
curso, órgãos sociais, associados e equipa técnica.”------------------------------- 
 



 

 
 
 
 

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 9 e 20 de Junho de 
2008: - Licenças Administrativas: 8; - Autorizações Administrativas: 8; - 
Alterações: 12; - Informações Prévias: 1; - Licenças de Utilização: 5; - 
Propriedade Horizontal: 3; - Loteamentos: 8.--------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves apresentou os Despachos proferidos 
ao abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 12/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
1 – PROPOSTA Nº. 1136/08 – 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2008 E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2008-2011) E 3ª AO PLANO DE ACTIVIDA-
DES 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 orçamentais e das 
regras previsionais para acorrer a despesas não previstas ou insuficiente-
mente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações”, 
tantas quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o nº. 8.3.2.3. que “A 
realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a 
modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do 
plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma 
alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, 
se for o caso”. Considerando a necessidade de efectuar a 4ª alteração ao 
Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos (2008-2011) e 3ª 



 

 
 
 
 

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 4ª Alteração ao Orçamento para 2008 e Plano 
Plurianual de Investimentos (2008-2011) e 3ª ao Plano de Actividades Muni-
cipal 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 Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 1137/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANHA, NO MONTANTE 
DE € 5.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS INERENTES À GESTÃO CORRENTE – 
Considerando que os bombeiros têm tido desde sempre um papel determi-
nante na prossecução da política de prevenção do risco e no socorro e 
assistência às populações, em conformidade com o espírito abnegado e 
voluntário que caracteriza a acção dos Soldados da Paz nas diferentes 
missões que lhe são confiadas; Considerando que compete à Presidente da 
Câmara Municipal dirigir, em estreita articulação com o Serviço Nacional de 
Protecção Civil, o serviço municipal de protecção civil, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a coordenação das 
actividades a desenvolver no domínio da protecção civil, designadamente em 
operações de socorro e assistência, com especial relevo em situações de 
catástrofe e calamidade públicas nos termos do disposto no artigo 68º, nº. 1 
alínea z) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Considerando que compete à Câmara Muni-
cipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legal-
mente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos 
de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos dos 
cidadãos, nos termos do disposto no artigo 64º, nº. 4 alínea a) 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: 1. Conceder um subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha, para 
custear despesas inerentes à gestão corrente. 2. O subsídio em causa será 
concedido através da rubrica orçamental 01.03/04.07.01.03. 3. Que o presen-
te subsídio conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em 
cumprimento do estatuído no artigo 1º, nº. 1 e artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, 
de 19 de Agosto. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1138/08 – ATRIBUIÇÃO DO MONTANTE DE € 33.597,50 À 
ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO 



 

 
 
 
 

MONTIJO, RELATIVOS A DESPESAS COM O RAMAL DA ÁGUA E SANEAMEN-
TO – A Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento de Monti-
jo, tem por objectivo o desenvolvimento da Formação Profissional e Qualifi-
cação dos Recursos Humanos, nos termos do Decreto-Lei nº. 4/98, de 8 de 
Janeiro. Com conclusão das obras de construção do novo edifício tem a 
administração sido confrontada com vários custos que têm vindo a criar 
algumas dificuldades pontuais de tesouraria, por forma a minimizar o impac-
to destes custos no funcionamento normal da instituição, propõe-se: Que a 
Câmara Municipal de Montijo delibere favoravelmente a atribuição do 
montante de 33.597,50€ (trinta e três mil quinhentos e noventa e sete euros e 
cinquenta cêntimos), à Associação para Formação Profissional e Desenvolvi-
mento do Montijo, relativos a despesas com o ramal da água e saneamento. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1139/08 – CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DA 
LOJA Nº. 4 DO CENTRO COMERCIAL DAS BARREIRAS À FIRMA CHURRAS-
QUEIRA VIRAFRANGOS, LDA. – O requerente Sr. António Manuel Cardoso 
Peres, titular da loja nº. 4 do Centro Comercial das Barreiras, solicita 
autorização de cedência dos direitos de exploração daquele espaço, à firma 
“ Churrasqueira Virafrangos, Lda.” Com o NIPC 508540623 e com sede no 
Centro Comercial das Barreiras Loja nº. 4, Bairro das Barreiras, 2870-106 
Montijo. Assim, e considerando que: 1. A pretensão do requerente está 
prevista no artigo 16º do Regulamento dos Mercados em vigor, desde que a 
Câmara o autorize, e 2. O interessado na cedência está informado sobre o 
valor da renda a pagar mensalmente após cedência, que se fixa em 418,85€. 
Propõe-se que o Executivo Municipal delibere favoravelmente: 1. A autoriza-
ção de cedência da Loja nº. 4 do Centro Comercial das Barreiras.  (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1140/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO TÍPICO DE 
DANÇAS E CANTARES DO AFONSOEIRO, NO MONTANTE DE € 5.000,00, PARA 
COMPARTICIPAR NAS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE 
FOLCLORE – O Grupo Típico de Danças e Cantares do Afonsoeiro, contri-
buinte nº. 501353348, com sede na Rua Alvares Cabral, lote 26 – 2º direito 
na Bela Vista, Montijo, solicitar a comparticipação desta Autarquia nas 
despesas a efectuar com a organização do Festival de Folclore a realizar no 
dia 5 de Julho do corrente ano, no qual participam vários grupos folclóricos. 
Considerando que as actividades dinamizadas pelo Grupo Típico Danças e 
Cantares do Afonsoeiro contribuem para o enriquecimento etnográfico e 
cultural do concelho. Propõe-se: 1. A concessão de um subsídio no montante 



 

 
 
 
 

de 5.000,00 (cinco mil euros) ao Grupo Típico Danças e Cantares do 
Afonsoeiro, 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 subsídio conste da relação a publicar edital-
mente 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.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1141/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO VASCO DA GAMA 
FUTEBOL CLUBE, NO MONTANTE DE € 500,00, PARA COMPARTICIPAR NAS 
DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL EQUESTRE DO SAL E DA 
FLOR – O Vasco da Gama Futebol Clube promove, na Lançada, diversas 
actividades de carácter desportivo, cultural e recreativo, que pretendem ir de 
encontro aos interesses da população local. Por este motivo, vem o Vasco da 
Gama, contribuinte nº. 501312242, com sede na Lançada, Sarilhos Grandes, 
solicitar comparticipação nas despesas efectuadas com a organização do 
Festival Equestre do Sal e da Flor. Nestes termos propõe-se: 1 – A atribuição 
de um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) ao Vasco da Gama 
Futebol Clube, 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 editalmen-
te e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nº.s 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1142/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES PARA 
APOIO À PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 
No passado dia 30 de Maio, foi comemorado pela comunidade educativa de 
Sarilhos Grandes o Dia Mundial da Criança (dado que o dia 1 de Junho 
coincidiu com um domingo). Neste âmbito, dado que se tratou de uma 
iniciativa não prevista inicialmente no Plano Anual de Actividades elaborado 
pelo Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes no início do 
ano lectivo, o Conselho Executivo solicitou à Câmara Municipal apoio para o 
transporte de alunos da EB1 nº. 2 de Sarilhos Grandes entre a escola e a 
AMUT, a fim de participarem nas actividades comemorativas daquele dia. Fa-
ce ao exposto, PROPONHO a V.Exas. a atribuição de um subsídio ao referido 
Agrupamento de Escolas, no valor de 180€ (cento e oitenta euros), para 
apoio às despesas de transporte. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

4 – PROPOSTA Nº. 1143/08 – APROVAÇÃO NOS TERMOS DO Nº. 2 DA CLÁUSULA 
2ª DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
MULHERES JURISTAS A ATRIBUIÇÃO DA VERBA DE € 5.000,00 – A Câmara 
Municipal de Montijo, criou em 2000 o Espaço Informação Mulheres, que 
surge no âmbito de uma parceria com a actual CIG, Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género e tem como objectivo promover a igualdade de 
oportunidades entre Mulheres e Homens. Este serviço da Autarquia tem tido 
uma procura constante, sendo a maioria por motivo de violência doméstica. 
Contudo, a procura é também dirigida a outras áreas tais como, adopção, 
divórcio e regulação do poder paternal, direitos das uniões de facto, materni-
dade e paternidade, conciliação familiar e profissional, direitos do arrenda-
mento e direito do trabalho. Este serviço da Autarquia até ao momento 
registou 665 utentes, sendo a maior procura por motivo de violência. No 
sentido de se aumentar a eficácia e a capacidade de resposta às Mulheres do 
Concelho que procuram o Espaço Informação Mulheres e para fazer face a 
estas necessidades sentidas, a Câmara Municipal de Montijo, recorreu a 
apoio técnico e especializado, através de uma parceria que se efectivou 
através da assinatura de um protocolo, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade na reunião do Executivo Municipal de 19.03.08 (Proposta nº. 
1006/08). – Considerando que o trabalho em parceria cria melhores condi-
ções para fazer face aos problemas dos munícipes, no presente caso mulheres 
e crianças vítimas de violência; - Considerando que é uma prioridade garan-
tir a acessibilidade de todos/as os/as Técnicos/as do Espaço Informação 
Mulheres, bem como da RAMSV, à formação; - Considerando que a Associa-
ção Portuguesa de Mulheres Juristas, é uma Entidade que se encontra apta a 
prestar formação, bem como a prestar apoio e consultoria técnica; - 
Considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro; - Considerando o Plano Anual de Actividades proposto para o 
ano de 2008, que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzido, 
Propõe-se: - A aprovação nos termos do nº. 2 da cláusula 2º do referido 
protocolo, da atribuição à A.P.M.J. da verba de 5.000,00 Euros. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1144/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍ-
PIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DO AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO – No passado dia 22 
de Abril, foi publicado o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, o qual veio 
aprovar o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O 
referido diploma legal entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
e revogou o Decreto-Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamen-



 

 
 
 
 

tar nº. 10/99, de 21 de Junho. O artigo 60º do Decreto-Lei nº. 75/2008 estabe-
lece que “para efeitos de adaptação ao novo regime de autonomia, adminis-
tração e gestão (…), constitui-se em cada agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada um conselho geral com carácter transitório”, o qual integra na 
sua composição, entre outros, três representantes do município designados 
pela câmara municipal que pode delegar tal competência nas juntas de 
freguesia. É neste âmbito que, na sequência do pedido apresentado pela 
Presidente da actual Assembleia de Escola, PROPONHO a V. Exas. a designa-
ção dos seguintes três representantes do município para integrar o Conselho 
Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo 
Isidro: - Maria Clara Silva. – António Miguens. – Isabel Moisés. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1145/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍ-
PIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA POETA JOAQUIM SERRA – No passado dia 22 de Abril, foi 
publicado o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, o qual veio aprovar o 
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O referido 
diploma legal entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e 
revogou o Decreto-Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar 
nº. 10/99, de 21 de Junho. O artigo 60º do Decreto-Lei nº. 75/2008 estabelece 
que “para efeitos de adaptação ao novo regime de autonomia, administração 
e gestão (…), constitui-se em cada agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada um conselho geral com carácter transitório”, o qual integra na sua 
composição, entre outros, três representantes do município designados pela 
câmara municipal que pode delegar tal competência nas juntas de freguesia. 
É neste âmbito que, na sequência do pedido apresentado pela Presidente da 
actual Assembleia de Escola, PROPONHO a V. Exas. a designação dos seguin-
tes três representantes do município para integrar o Conselho Geral Transi-
tório da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra: - Maria Clara Silva. – 
Rosa Bela Azevedo. – Perpétua de Jesus. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1146/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO AERONÁUTICA HANGAR 13, NO VALOR 
DE € 250,00, NO ÂMBITO DO APOIO FINANCEIRO EM MATÉRIA DE TRANS-
PORTES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ARBITRAGEM – A Associação Aero-
náutica Hangar 13, Montijo, agremiação sem fins lucrativos com sede social 
na Freguesia e Concelho de Montijo, promove, organiza, desenvolve e 



 

 
 
 
 

dinamiza na sua pista sita em Atalaia, nos dias 21 e 22 de Junho de 2008, 
uma prova de aeromodelismo de âmbito associativo e federativo e de nível 
nacional, com a presença de cerca de vinte pilotos do campeonato nacional. 
A manga que tem lugar na referida pista de Atalaia denomina-se Rotorwings 
2008, sublinhando-se que em 2007 o associado Hélio Pereira foi vice-cam-
peão nacional de aeromodelismo, em F3C, na classe de iniciados. A associa-
ção em apreço solicitou à Câmara Municipal a atribuição de apoio financei-
ro em matéria de transportes, aquisição de material e arbitragem, sendo que 
a prova em causa diz respeito a helicópteros e acha-se devidamente enqua-
drada pela Federação Portuguesa de Aeromodelismo, em cujo campeonato 
nacional participam cerca de 60 agremiações. Conforme o disposto nos 
artigos 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, pertence à competência da 
Câmara Municipal deliberar, no âmbito do apoio a actividades de interesse 
municipal, sobre o apoio ou comparticipação, pelo meios adequados, a 
actividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. 
Assim, e face ao supra exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar a atribuição de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio, à 
Associação Aeronáutica Hangar 13 Montijo, com sede social na Travessa 
Avião Santa Cruz, nº. 9, em Montijo, pessoa colectiva nº. 505340216, no 
montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), no âmbito do apoio à 
actividade federada de aeromodelismo em apreço na presente proposta, 
nomeadamente no que concerne a transportes, aquisição de material e 
arbitragem. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1157/08 – ATRIBUIÇÃO DE DOIS SUBSÍDIOS, UM À CASA DO 
POVO DE CANHA, NO MONTANTE DE € 2.413,69 E OUTRO AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO, NO MONTANTE DE € 8.292,50 – A 
Casa do Povo de Canha e o Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 
no ano anterior implementaram uma dinâmica de actividades integradas no 
Programa “Montijo em Férias/2007”, que envolveram crianças de várias 
freguesias no nosso Concelho, que de outra forma não poderiam usufruir 
destas actividades. Atendendo a que estas Instituições apresentaram um 
programa individual com os pressupostos e critérios previamente definidos 
de forma a manter os indicadores de qualidade preconizados. PROPÕE-SE: 1 
– A atribuição à Casa do Povo de Canha, de um apoio financeiro no valor de 
2.413,69€ (dois mil quatrocentos e treze euros e sessenta e nove cêntimos) de 
acordo com o projecto apresentado, 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 – A atribuição ao Agrupamento de 



 

 
 
 
 

Escolas Maestro Jorge Peixinho, de um apoio financeiro no valor de 
8.292,50€ (oito mil duzentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos) de 
acordo com o projecto apresentado, para as Freguesias da Atalaia e Alto 
Estanqueiro/Jardia, 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. 3 – 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 pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1147/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 500,00 AO CLUBE DE TÉNIS DE 
MONTIJO, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Clube de Ténis do Montijo, 
associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de Ténis de 
Setúbal e na Federação Portuguesa de Ténis, organiza, promove, desenvolve 
e dinamiza no decurso da época desportiva de 2007/2008 actividade 
desportiva regular ao nível da modalidade de Ténis de campo, utilizando 
para o efeito, a título e em regime de direito real de superfície, o complexo 
municipal de Ténis sito na Freguesia de Montijo. O clube desportivo em 
apreço promove e desenvolve neste momento uma escola de formação em 
Ténis de campo, participada e frequentada por cerca de 45 praticantes ao 
nível dos escalões de formação e por cerca de 10 atletas ao nível dos escalões 
sénior e de veteranos, independentemente da actividade dinamizada no 
âmbito do Ténis informal e de recreação. A mencionada escola de formação 
funciona em horário pós-escolar e nocturno, a partir das 17 horas e 30 
minutos. Salientando-se ainda o desenvolvimento de um projecto de mini-
ténis nas escolas do Agrupamento de Escolas do Montijo e bem assim do 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro de Pegões, em 
parceria com a Câmara Municipal e a Associação para a Formação 
Profissional e Desenvolvimento do Montijo, bem como a colaboração com a 
Escola Básica 2 D. Pedro Varela ao nível da prossecução de um projecto de 
ensino e aprendizagem de ténis de campo, inserido no âmbito do desporto 
escolar. O Clube de Ténis do Montijo apresentou junto da Câmara Munici-
pal, pedido de apoio financeiro referente ao enquadramento técnico da 
escola de formação em ténis de campo, bem como do projecto de mini-ténis 
no Agrupamento de Escolas de Montijo e bem assim no Agrupamento de 
Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro de Pegões. O pedido de apoio 
financeiro efectuado insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa 
de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades Desportivas 



 

 
 
 
 

Regulares, nos termos e ao abrigo do preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea 
a) do Regulamento acima identificado. Assim, e nestes termos, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro ao Clube de Ténis do Montijo, na modali-
dade de subsídio e no valor de € 500,00 (quinhentos euros), a conceder nos 
termos do protocolo em anexo. A deliberação municipal é tomada em confor-
midade com o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, 
de 14 de Setembro. A deliberação camarária em apreço é igualmente tomada 
ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 46º, nº. 1 da Lei nº. 
5/2007, de 16 de Janeiro e no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro bem como 
nos artigos 5º e 6º, alínea a) do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, sendo que o apoio conce-
dido 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.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1148/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-04/08 – Na sequência do meu 
despacho de 15 de Abril de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua do Hospital, nº. 32, em Montijo, de que é proprietário o 
Sr. William David Soares Rodrigues, 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 audiên-
cia 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 pela Lei nº. 60/07, 
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 ao 
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1149/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA BÁSICA/JARDIM DE INFÂNCIA DO AFONSOEIRO – MONTIJO” COM A 



 

 
 
 
 

FIRMA NATIVA – ARQUITECTURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. PRO-
CESSO F-31/2005 – Considerando que: - A empreitada referente à “Execução 
de Arranjos Exteriores na Escola Básica/Jardim de Infância do Afonsoeiro – 
Montijo”, foi adjudicada à firma NATIVA – Tecnologia em Áreas Verdes, 
Lda., (actualmente designada por NATIVA – Arquitectura, Engenharia e Cons-
trução, Lda.), por deliberação de Câmara de 07.06.2006, pelo valor de Eu-
ros: 202.000,00 (duzentos e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor e por um prazo de execução de 180 dias. – A adjudicação foi efectuada 
no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consignação dos 
trabalhos foi assinada em 2006.08.11. – Tendo em conta a utilização do 
espaço por crianças, verificou-se a necessidade de alterar alguns revestimen-
tos nomeadamente dos pavimentos, escadas e rampas, por forma a melhorar 
de modo significativo a segurança das crianças e a manutenção e durabilida-
de desses elementos. – Devido à existência de diversas caixas de visita, das 
redes de águas pluviais e domésticas, houve necessidade de se proceder a 
reposição das tampas das mesmas à cota final dos pavimentos com colocação 
de aros zincados, trabalhos estes não previstos por omissão. – Devido à 
acentuada inclinação de alguns taludes foi necessário, para garantir a 
estabilidade da relva, a colocação da mesma em tapete, havendo uma maior 
valia não prevista. – Para garantir uma boa drenagem na zona relvada junto 
ao Jardim de Infância, foi necessária a implementação de drenagem subter-
rânea através de geodreno e caixa absorvente, trabalho este não previsto em 
projecto. – Para uma optimização e uniformização da rega, verificou-se a 
necessidade de proceder a alterações ao respectivo projecto. – O valor 
acumulado dos trabalhos adicionais respeita os limites estipulados nos nº.s 1 
e 2 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, referente ao 
controlo de custos. – A obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
06.02/07.01.03.04. e código/ano do projecto acção 09/2002/47. Nestes ter-
mos proponho que V. Exas. aprovem: - Todos os trabalhos adicionais 
constantes desta proposta, com a firma NATIVA – Arquitectura, Engenharia 
e Construção, Lda., por um montante de Euros: 28.868,12 (vinte e oito mil 
oitocentos e sessenta e oito euros e doze cêntimos) + IVA à taxa legal em 
vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------- 
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.-------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 1150/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DE VÃOS NO MUSEU MUNICI-
PAL - MONTIJO” COM A FIRMA REILIMA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
LDA. PROCESSO F- 36/2006 – Considerando que: - A empreitada referente à 
“Recuperação de Vãos no Museu Municipal – Montijo”, foi adjudicada à 
firma Reilima – Sociedade de Construções, Lda., por deliberação de Câmara 
de 04.07.2007, pelo valor de Euros: 28.655,39 (vinte e oito mil seiscentos e 
cinquenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor e por um prazo de execução de 45 dias. – A adjudicação foi 
efectuada no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consigna-
ção dos trabalhos foi assinada em 2007.08.09. – A obra foi suspensa de 
2007.08.09 a 2007.11.23. – No desenvolvimento da empreitada e após o 
afagamento dos pavimentos em madeira, verificou-se a existência de diversas 
tábuas do soalho degradadas. Assim foi necessário substitui-las, trabalho 
esse não previsto em empreitada. – Na reparação dos gradeamentos detec-
tou-se a existência de fragilidade nas pedras de fixação das mesmas, pelo que 
houve necessidade de reforçar essas zonas através de gateamentos metálicos. 
– Que o valor acumulado dos trabalhos adicionais respeita os limites 
estipulados nos nºs. 1 e 2 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março, referente ao controlo de custos. – Que a obra se enquadra nas acções 
do 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 projecto acção 
01/2002/1. Nestes termos proponho que V. Exas. aprovem: - Todos os 
trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma Reilima – Socie-
dade de Construções, Lda., por um montante de Euros: 4.135,30 (quatro mil 
cento e trinta e cinco euros e trinta cêntimos), + IVA à taxa legal em vigor. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1151/08 – ADJUDICAÇÃO DA “EMPREITADA DE TRABALHOS 
DIVERSOS/2006” À FIRMA JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A., PELO VALOR 
DE € 138.448,50 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-20/2006 – No dia 12 
de Fevereiro de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Empreitada de Trabalhos Diversos/2006”, tendo concorrido 
sete empresas constantes da acta apensa ao processo da empreitada. Tendo 
em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 7 
de Maio de 2008, foram presentes para análise as propostas dos concorren-
tes admitidos na fase de qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos 
constantes do Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta 
obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da Classifi-
cação Económica 05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 18/ 
2002/175. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Empreitada de Tra-
balhos Diversos/2006”, à firma José Marques Gomes Galo, S.A., pelo valor 



 

 
 
 
 

de Euros: 138.448,50€ (cento e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e 
oito euros e cinquenta cêntimos) + IVA. 2. A designação do Sr. Paulo Afonso, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a 
execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta 
Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1152/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REMODE-
LAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DA MONTIAGRI” À FIRMA A.P.S. – 
ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA., PELO VALOR 
DE € 77.350,00 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-12/2007 – No dia 14 
de Março de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreita-
da de “Remodelação das Instalações Eléctricas da Montiagri”, tendo 
concorrido três empresas constantes da acta apensa ao processo da emprei-
tada. Tendo em conta a Acta nº. 3 da Comissão de Análise das Propostas 
reunida no dia 16 de Maio de 2008, foi presente para análise a proposta do 
concorrente admitido na fase de qualificação. Considerando: 1. Os funda-
mentos constantes do Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar 
esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 05.01/07.01.04.10 e o Código/Ano/Projecto Acção 
01/2002/170. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Remodelação das 
Instalações Eléctricas da Montiagri”, à Firma A.P.S. – Estudos, Projectos e 
Montagens de Iluminação, Lda., pelo valor de Euros: 77.350,00€ (setenta e 
sete mil trezentos e cinquenta euros) + IVA. 2. A designação do Sr. Luís 
Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para fisca-
lizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas ou 
impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Ci-
vil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1153/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REQUALIFI-
CAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E AVENIDA 5 DE OUTUBRO – SARILHOS 
GRANDES” À FIRMA PAVILANCIL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE PAVI-
MENTOS E LANCIL, LDA., PELO VALOR DE € 308.236,75 E NOMEAÇÃO DOS 
FISCAIS. PROCESSO F-52/2007 – No dia 26 de Fevereiro de 2008, realizou-se 
o acto público para adjudicação da empreitada de “Requalificação da Praça 
da Liberdade e Avenida 5 de Outubro – Sarilhos Grandes”, tendo concorrido 
quatro empresas constantes da acta apensa ao processo da empreitada. 
Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise de Propostas reunida no 
dia 21 de Maio de 2008, foram presentes para análise as propostas dos 
concorrentes admitidos na fase de qualificação. Considerando: 1. Os funda-



 

 
 
 
 

mentos constantes do Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar 
esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 05.02/07.01.04.05. e o Código/Ano/Projecto Acção 
11/2003/48. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Requalificação da 
Praça da Liberdade e Avenida 5 de Outubro – Sarilhos Grandes”, à firma 
Pavilancil – Sociedade de Construções de Pavimentos e Lancil, Lda., pelo 
valor de Euros: 308.236,75€ (trezentos e oito mil duzentos e trinta e seis 
euros e setenta e cinco cêntimos) + IVA. 2. A designação do Sr. Luís Ribeiro, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a 
execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta 
Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1154/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO ANÚNCIO, DO PROJECTO, CADERNO DE ENCARGOS, DO PROGRAMA DE 
CONCURSO, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E DO PLANO DE PREVENÇÃO 
E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REFERENTE À 
EMPREITADA DE “ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA BÁSICA/JARDIM DE 
INFÂNCIA NO BAIRRO DA CANEIRA – MONTIJO”. PROCESSO F-28/2008 – 
Considerando: - Que estes arranjos exteriores se consubstanciam numa 
valorização multifuncional do espaço exterior através da introdução de áreas 
pavimentadas para livre circulação, zonas de sombra, pontos de estadia com 
o respectivo mobiliário de apoio, parques infantis diferenciados por idade e 
também um polidesportivo com relvado sintético. – Que a obra se enquadra 
nas Acções do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 06.02/07.01.03.04. e o 
código/ano do projecto acção 09/2002/47. – Que o valor base para concurso 
está estimado em 189.200,00€ (cento e oitenta e nove mil e duzentos euros), 
com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Público para a 
empreitada de “Arranjos Exteriores da Escola Básica/Jardim de Infância no 
Bairro da Caneira – Montijo”, nos termos do nº. 2 do artigo 47º do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro, 
pelo Decreto-Lei nº. 159/00, de 27 de Julho e pela Lei nº. 13/2002, de 19 de 
Fevereiro. 2. A aprovação do Anúncio, do Projecto, Caderno de Encargos, do 
Programa de Concurso, Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Preven-
ção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), da empreitada 
referida em epígrafe. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Can-
ta)------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1155/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO CONVITE, DO PROGRAMA DE 



 

 
 
 
 

CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE PREVENÇÃO E 
GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REFERENTE À 
EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE LANCIS EM CAMINHOS PEDONAIS NO 
PARQUE MUNICIPAL – MONTIJO”. PROCESSO F-29/2008 – Considerando: - A 
necessidade de colocar novos lancis na delimitação dos caminhos pedonais 
do Parque Municipal em virtude dos existentes se encontrarem danificados; - 
Que o empreiteiro deverá elaborar as fichas de procedimento de segurança 
para os trabalhos que impliquem riscos especiais, de acordo com o definido 
no Decreto-Lei nº. 273/03, de 29 de Outubro, e as entregue, para análise e 
aprovação pelo Dono da Obra antes da implantação do estaleiro. – Que a 
obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 05.02/07.01.04.05. e o 
código/ano do projecto acção 03/2002/88; - Que o valor base para concurso 
está estimado em 56.250,00€ (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta 
euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado 
sem Publicação de Anúncio para a empreitada de “Substituição de Lancis em 
Caminhos Pedonais no Parque Municipal – Montijo”, nos termos do nº. 3 do 
artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do Convi-
te, do Programa de Concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de Pre-
venção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) da empreita-
da referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresentarem propos-
tas as seguintes empresas: - Carlos Alberto de Jesus Silva. – Calcetal – 
Pavimentos, Lda.. – Manuel da Graça Peixito, Lda.. – Pavilancil – Sociedade 
de Construções de Pavimentos e Lancil, S.A.. – Pavisado – Sociedade de 
Construções, Lda.. – Britobras – Fornecimentos e Obras Públicas, Lda.. – 
Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda.. – José Marques Gomes Galo, 
S.A.. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1156/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLI-
CAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO PRO-
GRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PLANO DE SEGU-
RANÇA E SAÚDE E DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REFERENTE À EMPREITADA DE “VALORIZA-
ÇÃO LUMINOTÉCNICA NA ROTUNDA PORTAS DA CIDADE”. PROCESSO F-
30/2008 – Considerando: A necessidade de se proceder à melhoria da ilumi-
nação pública e decorativa do local. – Que a obra se enquadra nas Acções do 
Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da 
classificação económica 05.01/07.01.04.10. e o código/ano do projecto acção 
02/2002/171. – Que o valor base para concurso está estimado em 45.914,00€ 
(quarenta e cinco mil novecentos e catorze euros), com exclusão do IVA. 
Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio 
para a empreitada de “Valorização Luminotécnica na Rotunda Portas da 



 

 
 
 
 

Cidade” 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 e do Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) da 
empreitada referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresenta-
rem propostas as seguintes empresas: - APS – Estudos, Projectos e 
Montagens de Iluminação, Lda.. – SCHRÉDER – Iluminação, S.A.. – E.I.E. – 
Electricidade e Instalações Especiais, Lda.. – FILIPE SERRA PITO, S.A.. – 
MATEACE – Electricidade, S.A.. – ENSULMECI – Gestão de Projectos de 
Engenharia, S.A.. (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 dezoito 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 


