
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 15/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE JULHO DO AN O DOIS 
MIL E OITO 

 
Aos vinte e três dias do mês de Julho 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:------------ 
 
VICE-PRESIDENTE: NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
 
VEREADORES: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

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

 
Faltou por motivo justificado a Senhora Presidente Maria Amélia Macedo 
Antunes.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta e seis 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, o Senhor Vice-
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 dois Votos de Saudação cujo teor 
a seguir se transcreve: “1 – À atleta Lina Antunes do Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo, e ao Clube, em face do Sétimo lugar conseguido no 
Campeonato da Europa de Esperanças na modalidade de Judo, o qual 
decorreu entre 4 e 6 de Julho, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Trata-se 
de uma posição brilhante e de um lugar significativo porquanto a prestação 
da jovem Lina Antunes foi a melhor entre as atletas que integravam a nossa 
Selecção Nacional, tendo sido derrotada somente nos quartos-de-final. 2 – Ao 
atleta Luís Cruz, do Ginásio Clube do Montijo, que se sagrou Campeão 
Nacional de Tiro com Arco pela quarta vez consecutiva.”------------------------ 



 

 
 
 
 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu uma Declaração Política acerca 
da celebração de um Protocolo de Comodato e Colaboração entre o Municí-
pio de Montijo e o Ginásio Clube do Montijo, cujo teor a seguir se transcre-
ve: “Aos Municípios cabe promover e generalizar a actividade física e o 
Desporto designadamente através da criação de espaços públicos para a 
prática das várias actividades e modalidades desportivas do apoio à 
construção e conservação de instalações e equipamentos destinados à 
realização de actividades desportivas e do apoio ao movimento associativo 
desportivo local. Os Municípios promovem o estímulo e desenvolvimento da 
actividade física e do Desporto em estreita articulação, cooperação e colabo-
ração com as associações desportivas sem fins lucrativos as quais possuem 
entre nós um estatuto constitucional e exercem uma função constitucional 
enquanto parceiros essenciais da concretização do direito constitucional à 
cultura física e ao desporto. A Câmara Municipal aprovou e o Município 
celebrou um Protocolo de Comodato e Colaboração com o Ginásio Clube de 
Montijo, associação desportiva local bem conhecido dos montijenses, com 
vista à requalificação do Campo de Futebol de 5 existente junto ao Pavilhão 
Desportivo Municipal nº. 1, actualmente em terra batida, o qual permitirá a 
instalação de um relvado sintético no local como propiciará o funcionamento 
de uma Escola de Formação em Futebol para crianças, adolescentes e 
jovens, com particular incidência nos escalões de pré-escolas, escolas e 
iniciados, em face das novas condições criadas, podendo igualmente ser 
praticadas no local outras modalidades tais como o andebol, a ginástica, o 
voleibol ou a iniciação de tiro ao arco. O Campo de Futebol de 5 actualmen-
te em terra batida, anexo ao Pavilhão Desportivo Municipal nº. 1 constitui 
uma instalação desportiva, na modalidade e do tipo pequeno campo de jogos, 
com as dimensões de 40mx20m e a área de 800m2, qualificada como tal pela 
Carta de Instalações Desportivas Municipais elaborada em Agosto de 2004, 
de acordo com os critérios fixados pela legislação portuguesa e constantes 
das recomendações emanadas pelo Conselho da Europa e pelo Conselho 
Internacional para a Educação Física e Desporto da UNESCO. Só o Ginásio 
Clube de Montijo se interessou pelo espaço e apresentou à Câmara Munici-
pal uma proposta concreta e orçamentada para a requalificação e utilização 
do espaço desportivo em causa. Não obstante os contactos estabelecidos com 
outras associações desportivas locais que, com sede social na Freguesia e 
Cidade de Montijo e aí desenvolvendo actividades desportivas regulares no 
âmbito da modalidade de futebol, nomeadamente a Casa do Benfica no 
Montijo, o Clube Olímpico do Montijo e o Montijo Futebol Clube, nenhuma 
destas entidades do movimento associativo mostrou interesse em colaborar 
com a Câmara Municipal na requalificação do espaço desportivo em apreço, 
através da apresentação de uma proposta para o efeito, e bem assim em 



 

 
 
 
 

proceder à sua utilização em virtude do mesmo não se adequar às suas 
necessidades, ao tipo de actividade que desenvolvem na área do futebol e à 
finalidade da mesma. Nota-se que o que a Câmara Municipal aprovou foi um 
mero protocolo de comodato e não um contrato de arrendamento e, muito 
menos, um contrato constitutivo de direito real de superfície ou de direito 
real de uso sobre o espaço desportivo em questão, salientando-se a natureza 
precária dos direitos do comodatário, no caso o Ginásio Clube de Montijo, 
titular tão somente de direitos de natureza meramente obrigacional no caso 
em apreço. Assim sendo, o protocolo em causa está sujeito às regras 
constantes do artigo 1129º e seguintes do Código Civil Português em vigor 
disciplinadoras do contrato de comodato e da relação jurídica emergente do 
mesmo, nos termos do qual o “comodato é o contrato gratuito pelo qual uma 
das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que sirva dela 
com a obrigação de a restituir” e nada mais do que isso. Prevê o Protocolo 
em causa (vd. Cláusula sétima) um conjunto de obrigações a cargo e 
impostas por via do mesmo ao Ginásio Clube do Montijo, em conformidade 
aliás com o que se acha previsto no artigo 1135º do referido Código Civil, 
preceituando expressamente também a obrigação do Ginásio promover e 
executar a colocação e implantação de um relvado artificial no local (vd. 
Cláusula quinta). Caso haja incumprimento das obrigações assumidas pelo 
Ginásio Clube do Montijo em sede de Protocolo, e não obstante a existência 
de prazo contratual o Município sempre poderá resolver ou rescindir o 
Protocolo, com fundamento importante ou justa causa, extinguindo-se, nesse 
caso, todos os efeitos jurídicos do dito Protocolo, nos termos do disposto na 
cláusula décima segunda do mesmo e do artigo 1114º do Código Civil. Isto é, 
caso exista uma violação ou um incumprimento dos deveres contratuais por 
parte do Ginásio que dificulte, torne insuportável ou torne inexigível para a 
parte cumpridora ou adimplente a continuação da relação contratual, o 
Município sempre poderá fazer valer e prevalecer-se do seu direito de resolu-
ção unilateral e, consequentemente, de extinção do Protocolo em causa. Pois 
que a Justa Causa que fundamenta a resolução é isso mesmo: circunstância, 
facto ou situação em face da qual e de acordo com a Boa Fé, não seja 
exigível a uma das partes a continuação do vínculo contratual: circunstância, 
facto ou situação susceptível de pôr em causa ou em crise o fim contratual ou 
de dificultar a sua prossecução ou comportamento capaz de fazer eclipsar os 
pressupostos pessoais ou reais essenciais ao desenvolvimento da relação 
contratual. O Protocolo consagra ainda em termos literais (vd. Cláusula 
terceira) que o Ginásio Clube do Montijo fica proibido de transmitir a tercei-
ros o direito de comodatário constituído a seu favor, excepto existindo autori-
zação prévia e expressa do órgão colegial executivo do Município reunido e 
deliberando nos termos da Lei, portanto, e neste caso, sem possibilidade 



 

 
 
 
 

sequer de delegação ou subdelegação de competências da Câmara nos seus 
membros, mormente o Presidente. O Município de Montijo reservou igual-
mente para si, naturalmente com vista à respectiva atribuição a outras asso-
ciações de Desporto, clubes de praticantes e grupos informais, horas nobres 
e de intensa utilização – de Segunda a Sexta-Feira entre as 20 horas e 30 
minutos e as 23 horas e 30 minutos, aos Sábados entre as 17 horas e as 20 
horas e aos Domingos entre as 10 horas e as 13 horas, competindo à Câmara 
Municipal determinar as condições de utilização, fixar os preços de uso e 
arrecadar a receita corrente emergente da cobrança dos mesmos. Mostra-se 
igualmente prevista a cedência gratuita do espaço às Escolas Básicas do 1º 
Ciclo da Rede Pública e aos Jardins de Infância públicos existentes na 
Freguesia e Cidade, de modo a que o mesmo seja utilizado no desenvolvimen-
to de actividades de enriquecimento curricular no domínio do Desporto. No 
caso, as crianças dos Jardins de Infância e das Escolas Públicas do 1º Ciclo 
apenas terão que dividir o espaço com as crianças do Ginásio Clube que 
integram o projecto de multiactividades desportivas em caso de coincidência 
temporal de actividades, o que aliás é positivo e favorável do ponto de vista 
do convívio e da integração e coesão social através do Desporto. Regista-se 
igualmente que a Câmara Municipal sempre poderá requisitar o espaço e 
utilizá-lo de modo gratuito, quando disso tiver necessidade e de acordo com o 
Princípio da Boa Fé contratual, de modo a realizar no equipamento activida-
des desportivas de que seja promotora e organizadora, o que se exemplifica 
com o projecto desportivo do Gabinete do Idoso e com o projecto do Mini–
Andebol nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do Agrupamento de Montijo. Tudo 
isto encontra-se expressamente previsto na cláusula sexta do dito protocolo. 
O investimento a realizar na instalação destinado a promover a colocação e 
a implantação de relva sintética no valor de € 50.000,00 (cinquenta mil 
euros) é objecto de apoio financeiro municipal através de subsídio a 
conceder no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), o qual será pago 
em cinco anos e cinco tranches, uma tranche de € 5.000,00 em cada ano, 
competindo o financiamento da parte restante igualmente € 25.000,00, ao 
Ginásio Clube de Montijo exclusivamente. Trata-se de uma situação perfeita-
mente legal que não é nova nem inédita no presente mandato autárquico pois 
que é rigorosamente igual a várias outras previstas em Protocolos diversos já 
celebrados com outras associações desportivas, inclusivo o Ginásio Clube do 
Montijo, e em execução, através dos quais são atribuídos aos clubes desporti-
vos subsídios a pagar em várias tranches e em vários anos destinados ao 
apoio financeiro à aquisição de viaturas ligeiras de nove lugares destinadas 
ao transporte de atletas e praticantes, em face dos contratos de aquisição a 
crédito e com recurso ao financiamento bancário ou parabancário ajustados 
pelos ditos clubes em ordem à compra dos mencionados veículos. É, de facto, 



 

 
 
 
 

uma situação menos pesada e menos onerosa para a tesouraria municipal e 
mais responsabilizante para os próprios clubes. Cumpre ainda salientar que 
a natureza pública do bem em causa não se opõe nem obsta à sua utilização, 
em regime de comodato, por parte de uma entidade do sector privado, no 
caso o sub-sector associativo não lucrativo. De facto, nada impede que os 
bens do domínio público ou privado (disponível ou indisponível) dos 
Municípios possam ser geridos e utilizados em parceria com entidades 
privadas, nomeadamente os equipamentos desportivos, em colaboração com 
as associações desportivas. Trata-se de uma situação que encontra apoio e 
fundamento legal expresso no artigo 67º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, designadamente no que toca às competências municipais de apoio a 
actividades desportivas de interesse público local. Diga-se, aliás, que em 
muitos casos a gestão dos equipamentos públicos por entidades particulares 
é sugerida e aconselhada por razões de eficácia, eficiência, proximidade com 
os cidadãos e até de interesse público. Face a tudo isto, consideramos que o 
Protocolo aprovado não só salvaguarda o interesse público mas também o 
valoriza e potencia, estando em causa a requalificação de um espaço 
desportivo abandonado e degradado há anos que só os treinos de futebol do 
Ginásio Clube na passada época desportiva permitiram voltar a dinamizar. 
Um espaço porque ninguém manifesta interesse na sua utilização actual-
mente pois que os grupos informais que o usavam intensamente nos anos 70, 
80 e 90 transferiram-se para o Pavilhão Desportivo nº. 2 (Esteval) em 1999, 
com condições substancialmente melhores, onde dispõem horas de utilização 
de segunda a sexta-feira à noite, aos sábados, domingos e feriados, 
mantendo-se outros no Polidesportivo do Parque Municipal. Sublinhamos 
ainda que o Ginásio Clube de Montijo nos oferece boas garantias de cabal, 
integral e escrupuloso cumprimento do Protocolo outorgado, tratando-se de 
um clube desportivo com créditos firmados no desporto concelhio, resultados 
desportivos e sociais e atracção e implantação social na cidade, o qual dina-
miza inúmeras modalidades e actividades desportivas. Estamos certos de que 
a Câmara Municipal continuará a apostar estrategicamente na construção, 
preservação e qualificação das infra-estruturas desportivas de proximidade, 
no caso os Polidesportivos e os Pequenos Campos de Jogos, em razão da sua 
importância para a criação e adopção de estilos de vida activos e saudáveis, 
a integração de hábitos desportivos na vida quotidiana, a inclusão e a coesão 
social, a saúde pública e a prevenção de riscos sociais, particularmente no 
que diz respeito às crianças, adolescentes e jovens em idade escolar.”--------- 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara de vários assuntos, 
cujo teor a seguir se transcreve: “1 - Medição da Radiação Electromagnéti-
ca em São Gabriel - A RTP, entidade responsável pela rede de antenas de São 



 

 
 
 
 

Gabriel, freguesia de Canha, realizou uma medição dos campos electroma-
gnéticos através de uma empresa especializada. A medição resulta da legisla-
ção em vigor, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, 
da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro e dos Regulamentos  
nºs. 86/2007 e 96-A/2007, de 22 de Maio e 29 de Maio, respectivamente, e 
que regulamentam a matéria relacionada com os níveis de exposição da 
população à radiação electromagnética. Os resultados obtidos, conforme 
relatório devidamente credenciado e apresentado ao Município, apresentam 
um nível de radiação inferior ao nível de referência aplicável, mesmo quando 
sobreavaliado pela incerteza associada às medições, podendo concluir-se que 
o nível de radiação electromagnética emitida pelas antenas de São Gabriel 
não afecta a população da área monitorizada. 2 - Polidesportivo do Alto-
Estanqueiro/Jardia - O Município inaugurou o polidesportivo do Alto-Estan-
queiro/Jardia, no pretérito dia 15 de Julho. A nova infra-estrutura desportiva 
vem melhorar o acesso e qualidade da rede de equipamentos desportivos de 
proximidade. O estilo de vida cada vez mais sedentário, aliado a uma 
utilização crescente da tecnologia na vida quotidiana, está a ter, com reflexo, 
altos níveis de inactividade física entre pessoas de todas as idades, em todo o 
Mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a grande 
importância da actividade física para a saúde física, mental e social, e para o 
bem-estar dos indivíduos e comunidades. A OMS aponta para a necessidade e 
acesso das diferentes populações e sociedades, com o objectivo de integrar a 
actividade física no dia-a-dia de todas as pessoas, incluindo mulheres, 
idosos, trabalhadores e portadores de deficiência, em todos os sectores 
sociais, especialmente nas escolas, no local de trabalho e nas comunidades 
locais. Como todos reconhecemos, a actividade física pode ajudar a conse-
guir o peso corporal apropriado e contribui positivamente para a mudança 
de outros factores de risco de doenças coronárias, a resistência à insulina e à 
hipertensão. Desta forma, contribui para o controlo da diabetes, colesterol 
alto e hipertensão arterial. A relevância do binómio actividade física e saúde 
é a base da estratégia municipal para o desporto informal, do executivo do 
Partido Socialista, e que consiste na prioridade aos equipamentos desporti-
vos de proximidade e na informação e educação da população para a prática 
regular da actividade física, como factor de promoção da saúde pública e 
prevenção de doenças. O Município de Montijo segue uma estratégia política 
que cria, efectivamente, condições para que as pessoas sejam agentes activos 
na sua prática desportiva, contrariando o crescente sedentarismo da popula-
ção e garantindo o aumento da prática e actividade física. Os equipamentos 
desportivos de proximidade, como é o caso do novo polidesportivo do Alto-
Estanqueiro/Jardia, são decisivos para garantir a possibilidade da prática 
generalizada de actividades físicas. Constituem a base material necessária 



 

 
 
 
 

para a responsabilização cívica da manutenção do corpo de cada um em 
condições físicas saudáveis. Desde o pequeno espaço polidesportivo até à 
ciclovia, ou mesmo a espaços abertos de fruição múltipla, os equipamentos 
desportivos de proximidade, localizados nos vazios urbanos ou em espaços 
verdes, podem, se apoiados para o incentivo de hábitos desportivos perma-
nentes, resolver, pela proximidade de utilização, o problema da elevada taxa 
de sedentarismo da população. O novo polidesportivo do Alto-Estan-
queiro/Jardia permite os objectivos traçados anteriormente num espaço 
qualificado e simples, permanente e adequado em pavimento desportivo, 
iluminação e ambiente, é um espaço polivalente aberto a qualquer grupo 
social e capaz de suportar uma frequência elevada. Os seus custos são baixos 
e sustentáveis, tanto na construção como na exploração. Como é do conheci-
mento público, o Município de Montijo realizou muitos esforços e investimen-
tos nos equipamentos desportivos de proximidade, nos últimos dez anos. 
Neste capítulo, devemos recordar que é da responsabilidade deste executivo 
do Partido Socialista a construção dos seguintes polidesportivos: da Bela 
Vista, Afonsoeiro; do bairro da Caneira; de Pegões Cruzamento; de Canha; 
do bairro do Corte Falcão; da escola básica do Areias; da escola básica da 
Avenida Pedro Nunes; e ainda pela reconstrução dos polidesportivos das 
Faias, da Atalaia, de Santo Isidro e do bairro da Liberdade. Todo este 
esforço de investimento tem como meta dotar o concelho de uma rede de 
equipamentos desportivos de proximidade, dando realização material à estra-
tégia atrás enunciada e em última análise promover uma cidade saudável. 
Quase sempre a opção política é tentada a escolher o caminho mais fácil e 
concretizar o grande complexo desportivo, essa não foi a nossa opção, o 
nosso caminho, que reconhecemos e mais difícil, foi o de promover uma 
maior equidade no acesso da população aos equipamentos desportivos, 
optando pela instalação de infra-estruturas de proximidade, nos bairros, nas 
freguesias. A prática desportiva é um dos mecanismos fundamentais para a 
melhoria da qualidade de vida das populações e do desenvolvimento local. 
Dotar as populações de infra-estruturas e equipamentos, recuperar e valori-
zar o património desportivo é um dos principais objectivos da política 
desportiva do Partido Socialista. O Montijo agarrou o desafio de concretizar 
uma rede equilibrada de equipamentos desportivos de proximidade para que 
cada vez haja mais montijenses a praticar actividade física regular, para 
sermos uma comunidade mais saudável e feliz.”------------------------------------ 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou uma Declaração cujo teor a 
seguir se transcreve: “1 – Endereço felicitações também à atleta montijense 
Lina Antunes, ao clube (CCD), treinador, não esquecendo os pais, pois sem 
apoio e suporte familiar não é possível atingir o nível superior em qualquer 
área de actividade. Faço votos para que sejam conjugados esforços de todos 



 

 
 
 
 

os intervenientes para que esta jovem judoca possa progredir desenvolvendo 
as enormes capacidades que revela possuir. 2 – Quanto ao contrato de como-
dato celebrado com o Ginásio para a gestão de espaço junto ao Pavilhão 
Desportivo nº. 1, cumpre-me esclarecer o seguinte, para além dos motivos 
que indiquei em momentos anteriores: - Este assunto já está solucionado, não 
está portanto em discussão, visto que foi aprovada a proposta na anterior 
reunião de câmara; - Esta situação não é rigorosamente igual a anteriores 
contratos de comodato aprovados na autarquia; - Não se tratou de uma 
ilegalidade, mas sim de um erro de gestão municipal da coisa pública; - O 
clube poderia vir a usufruir daquele espaço do mesmo modo, sem ter sido 
necessário fazer este contrato de gestão por 10 anos; - O espaço deveria ter 
continuado na esfera da gestão municipal e não na esfera duma entidade 
privada. Com este contrato de comodato ficará inviabilizado qualquer 
projecto futuro ou outro tipo de utilização do espaço.”---------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos 
proferidos pela Senhora Presidente ao abrigo das competências que lhe fo-
ram delegadas relativamente ao pelouro de que é titular no período compre-
endido entre 7 e 18 de Julho de 2008: - Licenças Administrativas: 2; - 
Autorizações Administrativas: 2; - Alterações: 4; - Licenças de Utilização: 9; 
- Propriedade Horizontal: 1; - Informações Prévias: 1; - Certidões: 2; - 
Loteamentos: 3.-------------------------------------------------------------------------- 
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 14/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1175/08 – PROCESSO DISCIPLINAR ESPECIAL POR FALTA 
DE ASSIDUIDADE Nº. 4/2008 – APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR – Conside-
rando que: 1. Por força do despacho da Exma. Senhora Presidente da Cama-
ra Municipal de Montijo datado de 11 de Março de 2008 e exarado no Auto 



 

 
 
 
 

por Falta de Assiduidade elaborado pelo Chefe de Divisão de Obras Munici-
pais, Sr. Eng.º António Manuel dos Reis Pereira, foi instaurado processo 
disciplinar especial por falta de assiduidade ao funcionário Hernâni José 
Bernardina Rosa. 2. O processo disciplinar visa apurar se determinada 
infracção atribuída a determinado funcionário se verificou, de facto. 3. Para 
tanto e nos termos do Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, foram 
efectuadas todas as diligências reputadas pertinentes designadamente a 
inquirição do autuante (Chefe de Divisão de Obras Municipais) e do 
Encarregado do Sector de Carpintaria, Sr. João Canastreiro, a solicitação do 
registo disciplinar, dos mapas de assiduidade do arguido desde Outubro de 
2007 e do registo das classificações de serviço. 4. Notificado para apresentar 
a sua defesa, o arguido nada disse, encontrando-se o mesmo ausente em 
parte incerta. 5. Das referidas diligências concluiu-se ter havido violação 
grave, pelo funcionário visado (violação essa que se mantém) do dever de 
assiduidade, pois não comparece no seu local de trabalho desde 16 de 
Janeiro de 2008, até à presente data e não justificou as ausências. 6. A 
violação do dever de assiduidade, nos termos referenciados no ponto anterior 
consubstancia uma infracção disciplinar, pelo que há lugar à aplicação da 
sanção correspondente. Nestes termos, PROPÕE-SE que a Câmara Municipal 
de Montijo delibere por escrutínio secreto, ao abrigo do artigo 18º, nº. 1 do 
Decreto-Lei número 24/84, de 16 de Janeiro, e artigo 24º, nº. 2 do Código de 
Procedimento Administrativo. A. Homologar o relatório final e conclusões 
do processo disciplinar especial por falta de assiduidade nº. 4/2008, anexo à 
presente proposta e que se dá por integralmente reproduzido; B. Em conse-
quência, deliberar a aplicação da pena de demissão ao funcionário Hernâni 
José Bernardina Rosa, nos termos dos artigos 26º, nº. 2 alínea h) e 72º, nº. 3 
do Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, por violação grave do dever de 
assiduidade. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com seis votos a favor. 
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. 1176/08 – JULGADO DE PAZ – AQUISIÇÃO DE TRÊS LOJAS 
SITAS NO PÁTEO DE ÁGUA, MONTIJO – Na sessão de trabalhos realizada em 
19 de Julho de 2007, no Centro Cultural de Belém, subordinada ao tema 
“ Resolução Alternativa de Litígios“, organizada pela Secretaria de Estado 
da Justiça, foi apresentado o estudo do Plano de Desenvolvimento da Rede 
de Julgados de Paz, que estabelece a localização mais adequada para a cria-



 

 
 
 
 

ção de novos julgados bem como os considerados prioritários. A proposta do 
Plano, elaborado pelo ISCTE, estabelece 12 fases de implementação do 
projecto. Cada uma delas envolve a criação de julgados de paz em vários 
municípios. Os critérios utilizados foram a população residente, volume de 
litigância verificado e o afastamento das populações aos serviços de justiça. 
Estando os municípios seleccionados por fases, só os que fazem parte da 1ª e 
2ª Fases poderão apresentar, para o ano de 2008, candidatura à criação e 
instalação de um julgado de paz, co-financiados pelo Ministério da Justiça. 
Existem, actualmente, 16 Julgados de Paz e está prevista a criação de mais 
104 Agrupamentos de Paz por forma a cobrir todo o território nacional. 
Considerando que: - o Município de Montijo se encontra seleccionado para a 
1ª. Fase; - a Câmara Municipal, em sua reunião de 09.01.2008, deliberou 
ratificar a apresentação da candidatura à criação e instalação de um 
Julgado de Paz no Município de Montijo, em parceria com o Ministério da 
Justiça para o ano de 2008 (Cfr. Doc. 1); - nos termos da Cláusula Primeira 
do Protocolo a celebrar entre o Município de Montijo e o Ministério de 
Justiça, compete ao Município facultar as instalações para o funcionamento 
do Julgado de Paz; - a necessidade de adquirir espaço adequado para o 
efeito que reúna condições em termos de área (cerca de 150m2), localização 
(ao nível do rés-do-chão), boas condições de acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida, boas condições de insonorização e existência de seis 
salas; - as lojas nºs. 317, 321 e 323 sitas no Páteo de Água, Montijo, descri-
tas na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob os números 03024 
EF, 03024 EG e 03024 EH, inscritas na matriz predial urbana sob o Artigo 
11772 com o valor patrimonial de € 38.210,00, € 51.500,00 e € 38.020,00, 
respectivamente, reúnem os requisitos necessários ao funcionamento daque-
les serviços (Cfr. Doc.2); - o preço proposto pela empresa proprietária, H & 
E Anastácio, Ldª, de € 65.000,00 (sessenta e cinco mil euros) por cada uma 
das três lojas sitas no Páteo de Água, Montijo, se afigura adequado 
atendendo ao fim a que se destina e aos preços de mercado; - a aquisição se 
encontra prevista no Plano Plurianual de Investimentos para 2008 na rubrica 
1.1.1.1.01-2008 I 25 e no Orçamento Municipal do presente ano económico 
na rubrica 0103-07.01.03.01 (Cfr. Doc.3). - compete à Câmara Municipal, 
nos termos do artigo 64º, nº 1, al. f) e nº 2 al. h) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da 
gestão corrente, adquirir bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 
das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública e 
colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em 
parceria com outras entidades da administração central, propõe-se que o 
Executivo Municipal delibere: 1. Adquirir , à firma H & E Anastácio, Ldª., 



 

 
 
 
 

livre de quaisquer ónus ou encargos, as três lojas acima identificadas pelo 
preço de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros) cada, totalizando o 
montante de € 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil euros), destinadas à 
instalação e funcionamento de Julgado de Paz no Município de Montijo ou, 
considerando uma eventual rejeição da candidatura, à instalação de futura 
loja do cidadão ou outros serviços de interesse para o município; 2. Conferir 
os necessários poderes à Presidente da Câmara para outorgar na respectiva 
escritura de compra e venda; 3. Notificar  a firma  H & E Anastácio, Ldª., da 
deliberação tomada; 4. Remeter o processo ao NOTARIADO PRIVATIVO para 
celebração da escritura nos termos propostos. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vice-Presidente)---------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1177/08 – 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2008 E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2008-2011) – Nos termos do disposto no 
nº. 8.3.1.2. do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princí-
pios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de 
revisões e de alterações, tantas quantas as que se reputem necessárias”. 
Dispõe o nº. 8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para 
anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer 
projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modifica-
ções no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de efectuar a 
5ª alteração ao Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos 
(2008-2011), constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido, 
propõe-se: Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 5ª altera-
ção ao Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos (2008-
2011), ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei nº. 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, 
de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente)----------- 
Deliberação: Aprovada com três votos a favor do Partido Socialista e 3 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1178/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE FES-
TAS DE CANHA, NO MONTANTE DE € 6.000,00, PARA APOIAR NA ORGANIZA-
ÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA DE CANHA 
– A Comissão de Festas de Canha, com contribuinte 900325178, com sede 
em Canha vai organizar a exemplo do ano anterior as Festas em Honra da 
Nossa Senhora da Oliveira. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um 



 

 
 
 
 

subsídio no montante de € 6.000,00 (seis mil euros) à Comissão de Festas de 
Canha, 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, 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. 1179/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE FES-
TAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE ATALAIA NO MONTANTE DE  
€ 7.500,00, PARA APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DE ATALAIA – A Comissão de Festas em Honra de Nossa 
Senhora de Atalaia, contribuinte 900809477, com sede na Avenida 28 de 
Setembro, em Atalaia, Montijo, vai organizar a exemplo do ano anterior, as 
Festas em Honra de Nossa Senhora de Atalaia. Para o efeito solicitou um 
apoio financeiro a esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: Conceder um 
subsídio no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) à Comissão 
de Festas em Honra de Nossa Senhora de Atalaia, 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. Que o presente subsídio 
conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em cumpri-
mento 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 Se-
nhora Vereadora Clara Silva)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1180/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E O INSTITUTO 
DE ARTES E OFÍCIOS DO COLÉGIO DE ARTES DA UNIVERSIDADE AUTÓNO-
MA DE LISBOA – O Instituto de Artes e Ofícios do Colégio das Artes da 
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) tem vindo a estabelecer protocolos 
diversos com várias Instituições públicas. Trata-se de uma instituição 
conceituada e prestigiada que desenvolve trabalhos de conservação e restau-
ro de cerâmica arqueológica, pintura, escultura e mosaicos, entre outras 
actividades. No âmbito da preservação e conservação do património conce-
lhio e em conformidade com os contactos estabelecidos, o Instituto de Artes e 
Ofícios do Colégio das Artes da Universidade de Lisboa apresentou uma 
proposta e solicitou a possibilidade de vir a ser estabelecido um protocolo de 
cooperação entre ambas as instituições. O escopo e objectivo da celebração 
do protocolo em apreço reporta-se e diz respeito à assistência técnica através 
de cursos leccionados in situ por parte da instituição universitária em 
referência e bem assim à cedência temporária de peças e objectos de arte por 
parte da Câmara Municipal de Montijo à mencionada instituição para 



 

 
 
 
 

conservação e restauro sem quaisquer custos financeiros associados. O 
Município dispõe de atribuições nos domínios da cultura e do património, 
conforme resulta da letra expressa da alínea e) do nº. 1 do artigo 13º da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro. Pertence à competência dos órgãos munici-
pais participar, mediante a celebração de protocolos com entidades públicas, 
privadas ou cooperativas, na conservação e recuperação do património, 
gerir museus, apoiar projectos e agentes culturais não profissionais e apoiar 
actividades culturais de interesse municipal, nos termos do disposto nas 
alíneas d), e), f) e g) do nº. 2 do artigo 20º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro. À Câmara Municipal compete igualmente, no âmbito do planea-
mento e desenvolvimento, assegurar em parceria ou não com outras entida-
des públicas e privadas e nos termos legais, a manutenção, conservação e 
recuperação do património cultural do Montijo, nos termos do preceituado 
na alínea m) do nº. 2 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, competin-
do-lhe ademais, no que concerne ao apoio a actividades de interesse munici-
pal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades 
de interesse municipal de natureza cultural. Assinala-se a importância do 
estabelecimento de relações estreitas de cooperação entre as Autarquias 
Municipais e as Universidades, no que diz respeito à conservação, manuten-
ção, recuperação e valorização do património cultural municipal. Assim, e 
com a fundamentação de facto e de Direito antes aduzida, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de Colaboração a estabele-
cer com o Instituto das Artes e Ofícios do Colégio das Artes da Universidade 
Autónoma de Lisboa, em anexo. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1181/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO 
DE CICLOTURISMO DO AFONSOEIRO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL 
INTEGRADO NAS FESTAS POPULARES DO AFONSOEIRO NO MONTANTE DE € 
250,00 – O Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro vai promover, organizar, 
dinamizar e desenvolver no próximo dia 24 de Agosto de 2008 um Passeio de 
Cicloturismo, integrado nas Festas Populares do Afonsoeiro, em Honra de 
Nossa Senhora da Conceição e de São José Operário, com o apoio e a 
colaboração da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia do Afonsoeiro. O 
evento desportivo de cicloturismo em apreço denomina-se “3ª Clássica de 
Cicloturismo Afonsoeiro/Canha”, tendo o referido clube para o efeito solici-
tado apoio financeiro à Câmara Municipal para a aquisição de prémios, 
medalhas e troféus. Compete à Câmara Municipal “apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 



 

 
 
 
 

natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”, nos termos do 
disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, em conformidade com o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 
21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste sentido, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta 
euros) ao Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro, referente à aquisição de 
prémios, medalhas e troféus. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e 
com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e bem 
assim no estatuído e preceituado pelos artigos 11º e 12º, alínea c) do 
Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado 
pela Assembleia Municipal em 28 de Setembro de 2004, sendo que o apoio 
concedido, na modalidade de subsídio, 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: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1182/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 300,00 AO CENTRO CULTURAL 
E DESPORTIVO DO MONTIJO PARA APOIO À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS FÉRIAS CULTURAIS E DESPORTIVAS DE 
VERÃO – O Centro Cultural e Desportivo do Montijo está a promover, 
organizar, dinamizar e desenvolver um extenso e diversificado programa de 
Férias Culturais e Desportivas de Verão 2008, destinado a crianças e 
adolescentes com idades compreendidas entre os 5 e os 16 anos, de ambos os 
sexos. Tal programa é aberto à comunidade e ao público em geral, não se 
mostrando circunscrito nem reservado a praticantes e atletas do clube. O 
Programa de Férias Culturais Desportivas em causa é composto por um 
vasto, diverso e diversificado conjunto de actividades desportivas, culturais, 
sociais e recreativas. O mencionado programa implica e inclui viagens e 
deslocações diversas. Tais declarações e visitas, não se limitando o 
programa de Férias à Freguesia sede do concelho, pressupõem, implicam e 
postulam a aquisição de serviços de transporte a empresas da especialidade, 
em ordem ao transporte das crianças e adolescentes participantes, uma vez 
que a viatura automóvel ligeira de passageiros dotadas de 9 lugares 
propriedade do clube se mostra insuficiente para transportar a totalidade dos 
participantes no Programa de Férias. As Férias Culturais e Desportivas em 
apreço contam igualmente com o apoio, a promoção e a parceria da Câmara 
Municipal porquanto se inserem no âmbito do projecto Montijo em Férias/ 
Férias Desportivas 2008 previsto em Plano de Actividades Municipal para o 
ano civil e financeiro em curso. O Centro Cultural e Desportivo do Montijo 



 

 
 
 
 

apresentou para o efeito um pedido de apoio financeiro ao abrigo do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Dês-
portivo Associativo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 
2004, solicitando através da mesma apoio financeiro para a aquisição da 
prestação de serviços de transporte nos termos acima referidos. O pedido 
formulado insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio a 
Eventos Desportivos Pontuais, conforme o disposto nos artigos 11º e 12º, 
alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo, na modalidade 
de subsídio e no valor de € 300,00 (trezentos euros), a conceder nos termos 
do protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada ao 
abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 
2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no 
disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos artigos 11º e 
12º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal acima referido, 
sendo que o apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital 
e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 
3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1183/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO JUVENTUDE FUTE-
BOL CLUBE SARILHENSE PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL, NO MON-
TANTE DE € 250,00, INTEGRADO NAS FESTAS DE SARILHOS GRANDES E EM 
HONRA DE SÃO JORGE – O Juventude Futebol Clube Sarilhense, em conjunto 
e em estreita colaboração e articulação com a Câmara Municipal, a Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes e a Comissão de Festas em Honra de São 
Jorge promoveu, organizou e levou a efeito no pretérito dia 20 de Julho de 
2008 o Passeio de Cicloturismo denominado “Rota de São Jorge”, integrado 
nas Festas em Honra de São Jorge e Freguesias limítrofes, que decorreu na 
freguesia de Sarilhos Grandes, com cerca de 70Km. Compete à Câmara 
Municipal “apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra”, nos termos do disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 
64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, em conformidade com o disposto na 
alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste 
sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 250,00 
(duzentos e cinquenta euros), ao Juventude Futebol Clube Sarilhense, refe-
rente à aquisição de prémios, medalhas e troféus, relativos ao mencionado 



 

 
 
 
 

Passeio de Cicloturismo “Rota de Sarilhos Grandes”, ofertados aos ciclotu-
ristas e equipas participantes no passeio. A deliberação em apreço é tomada 
ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e bem assim no estatuído e preceituado pelos artigos 11º e 12º, 
alínea c) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de Setembro de 2004, sendo 
que o apoio concedido, na modalidade de subsídio, 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 Orça-
mental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1184/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO VASCO DA GAMA 
FUTEBOL CLUBE DA LANÇADA PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL, NO 
MONTANTE DE € 250,00 – O Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada 
promoveu, organizou, dinamizou e desenvolveu um conjunto de actividades 
desportivas e culturais integradas no programa comemorativo do seu 27º 
aniversário, que decorreu entre 23 de Maio e 1 de Junho de 2008, à 
semelhança do que sucedeu em anos anteriores, tendo solicitado à Câmara 
Municipal a prestação de apoio financeiro para a aquisição de prémios, 
medalhas e troféus. Compete à Câmara Municipal “apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”, nos termos do 
disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, em conformidade com o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 
21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste sentido, proponho a atribui-
ção de um apoio financeiro no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta 
euros), ao Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada, referente à aquisição 
de prémios, medalhas e troféus no âmbito das actividades acima referidas. A 
deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e bem assim no estatuído e preceituado 
pelos artigos 11º e 12º, alínea c) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de 
Setembro de 2004, sendo que o apoio concedido, na modalidade de subsídio, 
deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, confor-
me o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 
19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

5 – PROPOSTA Nº. 1185/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR COM O MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO, O MONTIJO FUTEBOL 
CLUBE, O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DO MONTIJO, O GINÁSIO CLU-
BE DE MONTIJO, A ACADEMIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL BAIRRO 
MIRANDA E O ALDEGALENSE ANDEBOL CLUBE EM ORDEM À CEDÊNCIA 
GRATUITA DE HORAS DE UTILIZAÇÃO NOS PAVILHÕES DESPORTIVOS 
MUNICIPAIS NºS. 1 E 2 (ESTEVAL) DESTINADOS A TREINOS E PROVAS 
OFICIAIS  – Considerando e tendo em conta: - a importância da actividade 
física e do Desporto para a adopção de estilos de vida saudáveis, para a 
saúde pública, para a prevenção de comportamentos de risco e riscos sociais 
e para a integração e coesão social, em especial ao nível dos escalões de 
formação, tendo em conta que propicia um crescimento saudável às crianças 
e adolescentes enriquecendo a sua disponibilidade motora e aumentando o 
desempenho escolar; - que, nos termos do disposto no nº. 2 do artigo 5º da 
Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei nº. 5/2007 de 16 de 
Janeiro, compete às Autarquias Locais a promoção e o desenvolvimento da 
actividade física e do Desporto em colaboração com as associações desporti-
vas; - que incumbe às Autarquias Locais “(…) a promoção e generalização 
da actividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da 
condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”, através da 
criação de espaços públicos aptos para a actividade física e do favorecimento 
da integração das actividades físico – desportivas nos hábitos de vida quoti-
dianos bem como da adopção de estilos de vida activos, conforme resulta do 
teor literal do nº. 1 e das alíneas a) e b) do artigo 6º da Lei nº. 5/2007, de 16 
de Janeiro; - que o Município dispõe de atribuições nos domínios dos tempos 
livres e do Desporto, conforme o disposto no artigo 13º, nº. 1, alínea f) da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro; - que compete à Câmara Municipal no âmbito 
do apoio a actividades de interesse municipal “apoiar actividades desporti-
vas e recreativas de interesse municipal”, nos termos do disposto na alínea 
b), do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro; - que, confor-
me estipula a alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza 
social, cultural, desportiva recreativa ou outra”; - que, nos termos do 
disposto no artigo 67º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, “as competên-
cias previstas nas alíneas b) do nº. 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”; - que, uma das modali-
dades de apoio previstas no âmbito do programa desportivo municipal de 
apoio à manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas regulares 



 

 
 
 
 

constante do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de 
Setembro de 2004, é o apoio na modalidade de cedência de instalações 
desportivas, conforme resulta do disposto nos artigos 5º e 6º, alínea d) do 
suprareferido diploma regulamentar; - a relevância social e desportiva das 
actividades promovidas e levadas a efeito pelas agremiações desportivas sem 
fins lucrativos Montijo Basket Associação, Montijo Futebol Clube, Centro 
Cultural e Desportivo do Montijo, Ginásio Clube do Montijo, Academia 
Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda e Aldegalense Andebol Clube, 
atento o número de crianças, adolescentes e jovens envolvidos na actividade 
desportiva regular dos clubes e a consequente necessidade de espaços 
desportivos para treinos e provas oficiais; - o disposto no nº. 1 do artigo 236º 
da Constituição da República Portuguesa; - o disposto no nº. 1 e na alínea f) 
do nº. 2 do artigo 3º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro; - o disposto na 
alínea f) do nº. 2 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho nos termos e pelos funda-
mentos de facto, legais e regulamentares acima elencados, a aprovação dos 
protocolos de colaboração em anexo, a celebrar e outorgar entre o Município 
de Montijo, o Montijo Basket Associação, o Montijo Futebol Clube, o Centro 
Cultural e Desportivo do Montijo, o Ginásio Clube de Montijo, a Academia 
Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda e o Aldegalense Andebol Clube. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1186/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-12/08 – Na sequência do despa-
cho da Sra. Vereadora de 02 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Praceta Cidade de Braga, número 153 – 2º e 3º 
direito, em Montijo, de que são proprietários respectivamente o Dr. Ion 
Gherciu e o Sr. Paulo Jorge de Oliveira Araújo Castro, conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado 
o proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedi-
mento Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – 
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada 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 consequên-



 

 
 
 
 

cia 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 do 3º direito, Sr. Paulo Jorge de Oliveira Araújo 
Castro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)-----------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade, com a seguinte alteração: no ponto 
2 acrescentar “(…) e à Administração do Condomínio”.-------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1187/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA 
EB1 DOS FOROS DO TRAPO”. PROCESSO F-31/2001 – Considerando que: A 
vistoria efectuada no dia 2008.07.10 que considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do 
Auto de Recepção Definitiva da Obra “Ampliação das Instalações Sanitárias 
na EB1 dos Foros do Trapo”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1188/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTÓNIO LUÍS 
FIDALGO E JUDIA EM PEGÕES”. PROCESSO F-25/2006 – Considerando que: - 
A empreitada referente à “Pavimentação das Ruas António Luís Fidalgo e 
Judia em Pegões”, foi adjudicada à firma José Marques Gomes Galo, S.A., 
por deliberação de Câmara de 2007-05-23, pelo valor de Euros: 100.900,00 
(cem mil e novecentos 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 2007-07-25. – Foi necessário proceder a maior escavação que o 
previsto por forma a compatibilizar as ruas com as soleiras existentes. – Foi 
necessário aplicar maior quantidade de tout-venant para acerto das rasantes 
e no alongamento da Rua da Judia. – Verificou-se a necessidade de efectuar 
alguns ramais de abastecimento de água a propriedades. – Foi necessário 
proceder à drenagem de algumas zonas adjacentes às ruas, por forma a 
encaminhar as águas subterrâneas e superficiais para as linhas de água mais 
próximas. – Devido à diferença de cotas entre a valeta e um muro de vedação 
existente, foi necessário efectuar um reforço da fundação mesmo para este se 
manter estável. – Verificou-se ainda a necessidade de adaptar algumas 
soleiras e portões para a nova rasante das ruas. – Sendo mínima a inclinação 
das valetas da Rua António Luís Fidalgo, na zona de aproximação à EN4, foi 
necessário executá-las em betão. – Os trabalhos atrás mencionados não 
estavam previstos devido a erros e omissões do projecto e adaptações do 
mesmo às condicionantes encontradas no local. Estes trabalhos eram 
imprescindíveis ao acabamento da empreitada. – Os trabalhos adicionais a 
executar na empreitada atingem o montante de 22,56% do valor do contrato 



 

 
 
 
 

inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no nº. 1 do 
artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – O nº. 2 do artigo 45º do 
mesmo diploma, estabelece também que sempre que o valor acumulado dos 
trabalhos adicionais exceda 15% do valor do contrato inicial da empreitada 
ou sempre que tal valor seja igual ou superior a 4.987.978,97€, a entidade 
com competência para autorizar a despesa só poderá fazer “mediante 
proposta do dono da obra devidamente fundamentada e instruída com estudo 
realizado por entidade externa e independente”. – Este estudo poderá, no 
entanto, ser dispensado, nos termos do número 3 do mesmo artigo, pela 
entidade com competência para autorizar a despesa resultante do contrato 
inicial, caso esta seja de montante igual ou inferior a 2.493.989,49€. – A 
obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.01.04.01. e o 
código/ano do projecto acção 06/2002/179. Nestes termos proponho que Vs. 
Exas. aprovem: - A dispensa de estudo estabelecida no artigo 45º, nº. 3 do 
Decreto-Lei número 59/99, de 02 de Março; - Todos os trabalhos adicionais 
constantes desta proposta, com a firma José Marques Gomes Galo, S.A., por 
um montante de Euros: 22.759,78 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta e 
nove euros e setenta e oito cêntimos), + IVA à taxa legal em vigor; - A 
celebração de contrato escrito com a mesma firma de acordo com a 
legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor, três do Partido Socialista e 
um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas absten-
ções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1189/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “PÓLO DA BIBLIOTECA – CANHA”. PROCESSO F-
24/2006 – Considerando que: - A empreitada referente ao “Pólo da Biblioteca 
– Canha”, foi adjudicada à firma Camilo de Amorim – Construções Civis, 
Lda., por deliberação de Câmara de 2007-09-12, pelo valor de Euros: 
104.134,36 (cento e quatro mil cento e trinta e quatro euros e trinta e seis 
cêntimos), 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 
2007-11-27. – Verificou-se a existência de paredes com salitre as quais 
tiveram que ser devidamente tratadas com remoção dos rebocos afectados e 
tratamento com produtos adequados. – Foi necessário proceder a uma maior 
quantidade de trabalhos de demolição nomeadamente ao nível do arranque 
de azulejos e mosaicos. – Por forma a impedir a entrada de águas pluviais no 
terraço da entrada do edifício para a cave, foi necessário impermeabilizar 
essa zona. – A rampa de acesso ao edifício para pessoas com mobilidade 
condicionada, não apresenta a inclinação exigida pela actual legislação, pelo 



 

 
 
 
 

que foi necessário aumentar o seu comprimento por forma a respeitar a 
inclinação máxima permitida. – Quanto à rede eléctrica, foi necessário refor-
çar o quadro por forma a poder ser instalado o sistema de ar condicionado 
tendo também sido feita uma adaptação da instalação eléctrica para tornar 
independentes o gabinete e cave da cooperativa. – Para cumprir devidamente 
a sua função houve necessidade de reformular a rede de informativa/tele-
comunicações adaptando-a às novas tecnologias e necessidades específicas. 
– Para efectuar o trabalho de pintura exterior correctamente, foi necessário 
efectuar uma lavagem das paredes e aplicar tinta texturada. – Os trabalhos 
atrás referidos não se encontravam previstos, devido a erros e omissão do 
projecto, mas são fundamentais para uma finalização adequada da empreita-
da. – Os trabalhos adicionais a executar na empreitada atingem o montante 
de 20,73% do valor do contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 
25%, estabelecido no nº. 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março. – O nº. 2 do artigo 45º do mesmo diploma, estabelece também que 
sempre que o valor acumulado dos trabalhos adicionais exceda 15% do valor 
do contrato inicial da empreitada ou sempre que tal valor seja igual ou 
superior a 4.987.978,97€, a entidade com competência para autorizar a 
despesa só poderá fazer “mediante proposta do dono da obra devidamente 
fundamentada e instruída com estudo realizado por entidade externa e 
independente”. – Este estudo poderá, no entanto, ser dispensado, nos termos 
do nº. 3 do mesmo artigo, pela entidade com competência para autorizar a 
despesa resultante do contrato inicial, caso esta seja de montante igual ou 
inferior a 2.493.989,49€. – A obra se enquadra nas acções do Plano Pluri-
anual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação 
económica 06.03./07.01.09. e o código/ano do projecto acção 09/2003/10. 
Nestes termos proponho que V. Exas. aprovem: - A dispensa de estudo 
estabelecida no artigo 45º, nº. 3 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – 
Todos os trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma Camilo 
de Amorim – Construções Civis, Lda., por um montante de Euros: 21.583,47 
(vinte e um mil quinhentos e oitenta e três euros e quarenta e sete cêntimos), 
+ IVA à taxa legal em vigor. – A celebração de contrato escrito com a mesma 
firma de acordo com a legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor, três do Partido Socialista e 
um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas absten-
ções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1190/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA EMPREITADA DE “LIMPEZA NA RIBEIRA DAS FAIAS – SANTO ISIDRO 
DE PEGÕES”. PROCESSO F-28/2006 – Considerando que: A vistoria efectuada 
no dia 2008.07.15 que considerou estarem os trabalhos em condições de 



 

 
 
 
 

serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Provisória da obra “Limpeza na Ribeira das Faias – Santo Isidro 
de Pegões”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)----------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1191/08 – 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 “SISTEMA DE 
DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DOS PESCADORES – MONTIJO”. 
PROCESSO F-01/2008 – Considerando: - Que para minimizar os custos dos 
alagamentos no Bairro dos Pescadores no Montijo, é necessário a implemen-
tação de uma rede de águas residuais e pluviais. Visa-se assim solucionar o 
problema do escoamento de águas pluviais nesta área. – Que a obra se 
enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-
2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.01.04.01. e o código/ 
ano do projecto acção 03/2002/176. – Que o valor base para concurso está 
estimado em 87.803,60€ (oitenta e sete mil oitocentos e três euros e sessenta 
cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso 
Limitado sem Publicação de Anúncio para a empreitada de “Sistema de 
Drenagem Superficial no Bairro dos Pescadores – Montijo”, 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 Encar-
gos, 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 apresentarem propostas as seguintes 
empresas: - Britobras – Fornecimentos e Obras Públicas, Lda.. – Calcetal 2 
– Sociedade de Construções, Lda.. – Construções Silva e Irmão, Lda.. – José 
Marques Gomes Galo, S.A.. – Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda.. – 
Manuel da Graça Peixito, Lda.. – Sanestradas – Empreitadas de Obras 
Públicas e Particulares, S.A.. – Sociedade Industrial de Empreitadas e 
Construções Valente, Lda.. (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 pelo Senhor Vice-Presidente encerrada 
a reunião eram dezanove horas e vinte e três 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O Vice-Presidente da Câmara 
 
 

Nuno Ribeiro Canta 


