
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 22/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
Aos doze dias do mês de Novembro do ano de 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 MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
VITOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

 
Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Nuno Alexandre Camacho 
Cabral Ferrão.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta e cinco minutos com a presença da Técnica 
Superior de 1º Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente 
da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
De seguida e antes de se dar início ao período Antes da Ordem do Dia tomou 
posse o Senhor Vítor Salvador da Silva Gingeira assumindo as funções de 
Vereador por se seguir na ordem da respectiva lista do PS, e em substituição 
do Senhor Vereador Renato José Diniz Gonçalves que solicitou a suspensão 
do mandato pelo período de sessenta dias.------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
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 27 de Outubro e 7 de 
Novembro de 2008: - Licenças Administrativas: 9; - Projecto de Arquitectura 



 

 
 
 
 

– Proposta nº. 4037/01: 1; - Alterações: 6; - Propriedade Horizontal: 1; - 
Informações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 4; - Comunicações Pré-
vias: 9; - Loteamentos: 4.--------------------------------------------------------------- 
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 docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 21/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção do Senhor Vereador Vítor Gingeira por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1326/08 – SUSPENSÃO DO MANDATO DO SENHOR VEREA-
DOR RENATO JOSÉ DINIZ GONÇALVES, PELO PERÍODO DE 60 DIAS – Aos 5 
dias do mês de Novembro de 2008 veio o Senhor Vereador Renato José Diniz 
Gonçalves solicitar a suspensão do mandato pelo período de 60 (sessenta) 
dias, com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2008, ao abrigo do disposto 
no artigo 77º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro rectificada pela Declaração de Rectificação nº. 
4/2002, de 6 de Fevereiro e pela Declaração de Rectificação nº. 9/2002, de 5 
de Março. O fundamento do pedido assenta no facto da Senhora Deputada 
Ana Catarina Mendes se encontrar no exercício da licença de maternidade, 
razão pela qual impende sobre o requerente a substituição temporária por 
motivo relevante da Deputada no desempenho das suas funções (cfr. artigo 
5º, nº. 1 e nº. 2 alínea b) da Lei nº. 7/93, de 1 de Março com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 24/95, de 18 de Agosto, Lei nº. 55/98, de 18 de 
Agosto, Lei nº. 8/99, de 10 de Fevereiro, Lei nº. 45/99, de 16 de Junho, Lei nº. 
3/2001, de 23 de Fevereiro, Lei nº. 52-A/2005, de 10 de Outubro, Lei nº. 
44/2006, de 25 de Agosto e Lei nº. 45/2006, de 25 de Agosto – Estatuto dos 
Deputados). Considerando que: - os membros dos órgãos das autarquias 
locais podem solicitar a suspensão do respectivo mandato (cfr. artigo 77º da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro); - são motivos de suspensão de mandato, 
designadamente, doença comprovada, exercício dos direitos de paternidade e 
maternidade e afastamento temporário da área da autarquia por período 



 

 
 
 
 

superior a 30 dias (cfr. artigo 77º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setem-
bro); - o motivo apresentado pelo Senhor Vereador consubstancia fundamen-
to bastante para a admissão do presente pedido já que, a substituição 
temporária por motivo relevante determina a suspensão do mandato de 
Deputado, sendo este substituído pelo primeiro candidato não eleito na 
respectiva ordem de precedência na mesma lista (cfr. artigo 4º, nº. 1 alínea 
a), artigo 5º, nº. 2, alínea b) artigo 9º, nº. 1 da Lei nº. 7/93, de 1 de Março); - 
em caso de suspensão do mandato do membro do órgão autárquico a vaga 
dela decorrente será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na 
ordem da respectiva lista (cfr. artigo 79º ex vi artigo 77º, nº. 6 da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro); - o cidadão imediatamente a seguir na ordem da 
respectiva lista é o Senhor Vítor Salvador da Silva Gingeira; - a convocação 
do membro substituído compete à Presidente da Câmara e tem lugar no 
período que medeia entre a comunicação da suspensão de mandato e a 
primeira reunião que a seguir se realizar (cfr. artigo 76º, nº. 2 ex vi artigo 
77º, nº. 7 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro); - a apreciação do pedido de 
suspensão compete ao órgão executivo na reunião imediata à sua presenta-
ção (cfr. artigo 76º, nº. 2 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro); - sempre que 
o exijam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir 
extraordinariamente a câmara, o presidente pode praticar quaisquer actos da 
competência desta, ainda que sujeito a ratificação (cfr. artigo 68º, nº. 3 da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro); - o membro substituto foi convocado 
verbalmente em 6 de Novembro de 2008, ao que se seguiu convocação por 
escrito mediante o ofício nº. 023134, de 6 de Novembro, visando a imediata 
assunção de funções, atendendo a que ao Senhor Vereador Renato Gonçal-
ves estão atribuídos os pelouros respeitantes à Divisão de Economia e 
Turismo, Divisão de Bibliotecas e Arquivo, Divisão de Desporto, Gabinete da 
Juventude e Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania, propõe-
se que o Executivo Municipal delibere: Aprovar e autorizar a suspensão do 
mandato do Senhor Vereador Renato José Diniz Gonçalves pelo período de 
60 (sessenta) dias, com início em 6 de Novembro, nos termos e fundamentos 
constantes da presente proposta. (Proposta subscrita pela Senhora Presi-
dente)-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 1327/08 – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍ-
PIO PARA A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 
MONTIJO – Nos termos do previsto no artigo 17º da Lei nº. 147/99, de 1 de 
Setembro, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens inclui obrigatória-
mente na sua composição um representante do Município, a designar pela 
Câmara Municipal. Desde 2001, data da reorganização da Comissão de 
Protecção de Menores em Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, que 



 

 
 
 
 

a representante do Município é a Dra. Maria Perpétua de Jesus Abelhinha, 
Técnica Superior de 1ª classe, do quadro privativo da Autarquia, por 
deliberação tomada na reunião de Câmara de 26/04/2001, Proposta nº. 
3706/01. Nos termos do disposto no artigo 26º da Lei nº. 147/99, de 1 de 
Setembro, as funções de representação na CPCJ têm um limite de seis anos 
consecutivos, prazo já cumprido pela referida técnica, pelo se impõe 
proceder à designação de um novo elemento que represente o Município na 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Montijo. Face ao exposto, 
considerando que se impõe que a substituição seja feita de entre pessoa que 
reúna os conhecimentos técnicos e de funcionamento efectivo do sistema de 
protecção e cujo perfil seja adequado ao desempenho das funções de repre-
sentante do Município; Considerando que a Dra. Maria de Fátima Carvalho 
Mártel é funcionária do quadro privativo da Autarquia e que tem 
desempenhado funções técnicas na referida área desde 2001, detendo um 
conhecimento privilegiado do trabalho realizado; Considerando ainda que 
importa também designar o funcionário que substituirá aquele elemento nas 
suas faltas e impedimentos, e que este elemento deve ele próprio ter também 
conhecimento do trabalho desenvolvido na CPCJ e que a Dra. Maria Irene 
Reis, técnica superior de 2ª classe, se encontra a desenvolver funções naquela 
entidade desde há três anos a esta parte, propõe-se: Que o Executivo 
Municipal delibere nomear para representante do Município na Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Montijo, em substituição do elemento que 
agora cessa funções, a Dra. Maria de Fátima Carvalho Mártel, Técnica 
Superior de 1ª classe e que nas suas faltas e impedimentos legais a mesma 
seja substituída pela Dra. Maria Irene Pinheiro Marques dos Reis, Técnica 
Superior de 2ª classe. As técnicas são nomeadas pelo período de dois anos, 
renovável até ao limite de seis anos consecutivos. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com seis votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1328/08 – ADESÃO DO MUNICÍPIO DO MONTIJO À ASSOCIA-
ÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS “S.ENERGIA”  – Conside-
rando a necessidade reconhecida a nível global e particularmente no Conce-
lho do Montijo em continuar a promover a utilização racional das energias, 
assim como, a promoção da eficiência energética e das energias renováveis; 
Considerando que a estratégia de intervenção na área da energia, que tem 
vindo a ser implementada no espaço Europeu privilegia a constituição de 
Agências de Energia, de influência local e regional, com competências na 
área do planeamento, gestão e operacionalização de projectos de implemen-
tação de renováveis, eficiência energética e uso racional de energia; 
Considerando que a Comissão Europeia, através da EACI – Agência Executi-



 

 
 
 
 

va para a Competitividade e Inovação suporta financeiramente, segundo um 
processo de candidatura, através do Programa “Intelligent Energy Europe”, 
a criação de Agências Locais ou Regionais de Energia; Considerando que 
actualmente o critério de selecção liminar impõe a necessidade de envolvi-
mento de pelo menos 200.000 habitantes, para as novas candidaturas à 
constituição de agências de energia; Considerando a recente criação da 
S.energia – Agência Local para a Gestão de Energia do Barreiro e Moita, a 
qual foi bem sucedida no processo de concurso a financiamento da EACI, 
através do referido programa de financiamento. Considerando que os 
objectivos da S.energia, são nomeadamente: a) Assegurar a conjugação e 
coordenação de esforços dos diversos organismos públicos e entidades 
privadas, envolvidas na execução da política de utilização racional de 
energia e valorização das energias renováveis; b) Apoiar e aconselhar os 
agentes económicos em questões energéticas e de ambiente no sentido de 
utilizarem metodologias, sistemas e tecnologias compatíveis com um desen-
volvimento sustentável; c) Apoiar as autarquias na formulação das políticas 
energéticas e ambientais; d) Promover a consolidação de conceitos e tecnolo-
gias adequadas à conservação de energia e utilização dos recursos energéti-
cos endógenos e fomentar o fabrico e a qualidade dos equipamentos respecti-
vos; e) Promover e disseminar informação técnica, económica e financeira 
junto dos consumidores de energia e a formação especializada nos domínios 
relativos à sua actividade, a que estes contribuem para dar resposta às 
necessidades identificadas em matéria de energia no concelho do Montijo; 
Considerando que esta adesão foi proposta à EACI pela S.energia, tendo esse 
organismo aprovado a adesão do Município do Montijo, nos termos do 
contrato de financiamento celebrado entre a Agência e a EACI; Considerando 
que esta adesão se consubstancia pela entrada do Município do Montijo na 
S.energia, na condição de Associado, nos termos dos estatutos desta Agência; 
Considerando que o valor total do contrato celebrado entre a Agência e a 
EACI se cifra em 849.787,00€ (oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e 
oitenta e sete euros) e a comparticipação financeira do Município do Montijo 
corresponde ao valor de 123.615,46€ (cento e vinte e três mil seiscentos e 
quinze euros e quarenta e seis cêntimos), distribuído pelos anos económicos 
de 2009 e 2010; PROPONHO que a Câmara Municipal do Montijo aprove a 
adesão do Município do Montijo à Associação de Direito Privado Sem Fins 
Lucrativos “S. energia”, mandatando esta para alargar a sua área de actua-
ção ao concelho do Montijo e vindo este município a integrar o contrato de 
financiamento entre a Comissão Europeia e a S.energia, que consubstancia a 
sua criação. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  



 

 
 
 
 

1 – PROPOSTA Nº. 1329 – 8ª 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 
8ª 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 8ª 
alteração 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 pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e 
duas abstenções, uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitá-
ria e outra da Senhora Vereadora do Partido Social Democrata.---------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1330/08 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE 
EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA” ADJUDICADA A C ONSTRUÇÕES 
TORRÃO DE SÉRGIO FERNANDES TORRÃO – Considerando o disposto no 
artigo 116º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, propõe-se: - Que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do contrato da empreitada de 
“ Recuperação e Reabilitação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pátio 
D’Água”, adjudicada a Construções Torrão de Sérgio Fernandes Torrão, 
empresário em nome individual, pelo valor de € 784.530,74 (setecentos e 
oitenta e quatro mil quinhentos e trinta euros e setenta e quatro cêntimos), a 
acrescer o IVA  à taxa legal, de acordo com a deliberação tomada em reunião 
camarária de 29 de Outubro de 2008, titulada pela Proposta nº. 1319/08. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1299/08 – REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE BENEFICÊN-
CIA DA BANDA DA GNR A FAVOR DA COMUNIDADE DA TRAPA OU COMUNI-
DADE DA NAZARÉ – Na sequência do pedido da Associação de Caminhantes 
de Montijo para realização na sala principal do CTJA de um espectáculo com 
a banda da GNR, no próximo dia 29 de Novembro de 2008, sexta-feira, pelas 



 

 
 
 
 

21h30 e estimados os custos de utilização e cedência deste equipamento para 
este evento num valor de 1200€, PROPÕE-SE: nos termos e para efeitos do 
disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, 
aprovada pela Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro: 1 – O apoio da Câmara 
Municipal de Montijo em 100% das despesas de utilização, valor este que 
deverá ser aceite pela Associação de Caminhantes de Montijo a título de 
apoio da autarquia à realização do evento de natureza sócio-cultural de 
interesse Municipal; 2 – Que o valor de bilheteira, correspondente a 5€ por 
cada bilhete vendido, reverta integralmente para a Associação de Caminhan-
tes de Montijo, sem qualquer dedução de IVA, uma vez tratar-se de um evento 
de beneficência organizado por uma associação de Solidariedade Social sem 
fins lucrativos, nos termos do nº. 22 do artigo 9º do CIVA, nomeadamente 
para angariação de fundos para reabilitação de um espaço para o 
funcionamento desta Associação no concelho de Montijo. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1331/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DO 
PESSOAL DAS AUTARQUIAS DO MONTIJO – APAM – Associação do Pessoal 
das Autarquias do Montijo, realizou em Agosto as actividades de ocupação 
de tempos livres denominadas “Férias na Quinta 2008”, dirigido a crianças 
e adolescentes com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos. Para a 
realização da actividade, solicitou um apoio financeiro a esta autarquia para 
o pagamento das despesas com o fornecimento de refeições. Proponho que 
seja atribuído um subsídio à Associação do Pessoal das Autarquias do 
Montijo no montante 1.185,90€ (mil cento e oitenta e cinco euros e noventa 
cêntimos) de forma a minimizar as despesas com a actividade anteriormente 
referida. Código Orçamental: 01.03/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1332/08 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE 
INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA NO CONCELHO DE MONTIJO – O Regulamento 
de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Jardins de Infância 
da Rede Pública do Concelho de Montijo visa clarificar as principais ques-
tões relativas à organização e funcionamento dos serviços de alimentação e 
de complemento de horário nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública do Concelho, contribuindo para uma melhor definição das 
competências de cada um dos intervenientes no processo – Câmara Munici-
pal, Agrupamentos de Escolas e Pais e Encarregados de Educação das 
crianças – e das regras procedimentais especificas da realidade concelhia. 
Sobre o mesmo, foram ouvidos os Conselhos Executivos dos Agrupamentos 



 

 
 
 
 

de Escolas do Concelho e o Conselho Municipal de Educação de Montijo. 
Foi publicado no Diário da República (II Série) de 24 de Janeiro de 2006, 
através do Edital nº. 24/2006, após aprovação em reunião de Assembleia 
Municipal realizada em 25 de Novembro de 2005. A experiência decorrente 
da implementação deste Regulamento e a alteração do enquadramento legis-
lativo subjacente justificam a necessidade de revisão do mesmo. É neste 
âmbito que PROPONHO a V. Exas. análise e aprovação da Primeira Alteração 
ao Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos 
Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho de Montijo, conforme 
documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Informo ainda que os Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho e o Conselho Municipal de Educação de Montijo emitiram parecer 
favorável à referida proposta de alteração. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1333/08 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E DE PA-
GAMENTOS REFERENTE À EMPREITADA DE “REPARAÇÃO EXTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS HABITACIONAIS NO ESTEVAL”. PROCESSO FH-3/07 – CONSIDE-
RANDO: - Que os planos de trabalhos e pagamentos não subvertem os 
inicialmente entregues, na fase de concurso, tendo a Fiscalização considera-
do que os mesmos são aceitáveis; - Que estão reunidas as condições previstas 
no nº. 3 do artigo 159º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. PROPONHO: 
A aprovação do Plano de Trabalhos e Pagamentos. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1334/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-30/08 – Na sequência do 
despacho da Senhora Presidente de 04 de Setembro de 2008 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 5 de Março de 2008 
procedeu à vistoria do imóvel sito na Praceta das Flores, Lote 8 – 1º esquer-
do, em Montijo de que é proprietário o Sr. Mário Simões, conforme auto que 
se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido 
notificado o proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, 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, prece-
dendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. 
Proponho: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de visto-



 

 
 
 
 

ria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando 
por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no prazo 
nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a 
ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1335/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-31/08 - Na sequência do 
despacho da Senhora Presidente de 04 de Setembro de 2008 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 5 de Março de 2008 
procedeu à vistoria do imóvel sito na Praceta das Flores, Lote 8 – rés-do-
chão direito, em Montijo de que é proprietário o Sr. Mário Simões, conforme 
auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo 
sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, 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 visto-
ria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando 
por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no prazo 
nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a 
ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1336/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-32/08 - Na sequência do despa-
cho da Senhora Presidente de 04 de Setembro de 2008 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 5 de Março de 2008 
procedeu à vistoria do imóvel sito na Praceta das Flores, Lote 8 – 2º 
esquerdo, em Montijo de que é proprietário o Sr. Mário Simões, conforme 
auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo 
sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, 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, determinan-
do por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de 
Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1337/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-33/08 - Na sequência do meu 
despacho de 15 de Setembro de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Praça da Paz, Lote 6 – 2º andar letra F, Bela Vista - Montijo de que é 
proprietária a D. Custódia Maximino Lampreia, conforme auto que se anexa 
e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a 
proprietária, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – Consi-
derando 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 execu-
ção 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 notifica-
da à proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1338/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PO-14/08 - Na sequência do meu 
despacho de 28 de Agosto de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Estrada Nacional 11, nº. 85 – Sarilhos Grandes, em Montijo de que é 
proprietária a D. Fausta Rebelo, conforme auto que se anexa e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
verifica-se que as razões apresentadas em sede de audiência prévia não 
acrescentam factos e/ou fundamentos jurídicos passíveis de alterar o projecto 
de decisão, dado que são razões de segurança e salubridade que estão na 
origem da necessidade de efectuar obras de conservação. – Considerando 
que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 
90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela 



 

 
 
 
 

Lei nº. 60/07, 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 Munici-
pal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à 
proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1339/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROCURADOR. PROCESSO PO-16/08 - Na sequência do despacho 
da Senhora Presidente de 16 de Setembro de 2008 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Rua da Barrosa, nº. 3, em Montijo de que é 
proprietário o Sr. Teodoro Antunes Milhano, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o 
procurador, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – Consi-
derando 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 execu-
ção 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 notifica-
da ao procurador Sr. Carlos Alberto Magalhães. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1340/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-17/08 - Na sequência do meu 
despacho de 23 de Setembro de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Rua Humberto de Sousa, nº. 45, em Montijo de que é proprietário o 
Sr. António Manuel Aguadeiro Caixeirinha, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o 
proprietário, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, verifica-se que as razões apresentadas em sede de audiência 
prévia não acrescentam factos e/ou fundamentos jurídicos passíveis de 
alterar o projecto de decisão, dado que são razões de segurança e salubrida-



 

 
 
 
 

de que estão na origem da necessidade de efectuar obras de conservação. – 
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada 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. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1341/08 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA – Considerando que: 1) 
A recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto nos nºs. 1 e 3 do artigo 10º do citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse 
municipal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo 
exercício de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade 
de acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em 
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de 
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere 
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também 
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter 
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de 
preferência subscritas pela Senhora Presidente no período compreendido 
entre 25 de Outubro de 2008 e 07 de Novembro de 2008, de acordo com o 
disposto no nº. 3 do artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, conforme listagem que 



 

 
 
 
 

se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. Nestes termos, 
propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: Ratificar todas as 
deliberações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente desde 25 de Outubro de 2008 até 07 de Novembro de 2008, 
constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 1 
de Julho, conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1342/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “RECUPERAÇÃO DA QUINTA DO SALDANHA – ARRANJOS 
EXTERIORES”. PROCESSO F-58/200 – Considerando que: A vistoria efectuada 
no dia 2008.10.30 considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Definitiva da Obra “Recuperação da Quinta do Saldanha – Arranjos Exte-
riores”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)---------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1343/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINI-
TIVA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO EM CANHA”. PROCES-
SO F-07/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 2008.11.06 
considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebidos definitiva-
mente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definitiva da Obra de 
“Construção de Polidesportivo em Canha”. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1344/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINI-
TIVA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO EM PEGÕES”. 
PROCESSO F-34/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.11.06 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definiti-
va da Obra de “Construção de Polidesportivo em Pegões”. (Proposta subs-
crita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1345/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “IMPLANTAÇÃO DA REDE DE REGA NO BAIRRO DA LIBERDA-
DE”. PROCESSO F-55/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.10.30 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definiti-
va da Obra de “Implantação da Rede de Rega no Bairro da Liberdade”. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

5 – PROPOSTA Nº. 1346/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “ALARGAMENTO DE PASSEIO NA RUA JOSÉ JOAQUIM MAR-
QUES”. PROCESSO F-07/2002 – Considerando que: A vistoria efectuada no 
dia 2008.11.04 considerou estarem os trabalhos em condições de serem rece-
bidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Definitiva da Obra de “Alargamento de Passeio na Rua José Joaquim Mar-
ques”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1347/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “PÓLO DA BIBLIOTECA – CANHA”. PROCESSO F-24/2006 – 
Considerando que: A vistoria efectuada no dia 2008.10.27 considerou esta-
rem os trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Propo-
nho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisória da Obra de “Pólo da Bi-
blioteca – Canha”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1348/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DI VERSOS 
ARRUAMENTOS – MONTIJO”. PROCESSO F-06/2007 – Considerando que: - A 
empreitada referente à “Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos – 
Montijo”, foi adjudicada à SNSV – Sociedade Nacional de Sinalização 
Vertical, Lda., por deliberação de Câmara de 2008-02-06, pelo valor de 
Euros: 80.653,82 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e três euros e oitenta e 
dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de 
execução de 120 dias. – A adjudicação foi efectuada no âmbito do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consignação dos trabalhos foi assinada em 
2008-04-02. – Durante o decorrer da empreitada, verificou-se a necessidade 
de adaptar a sinalização horizontal aos condicionamentos dos locais levando 
a alguns trabalhos a menos e a mais. – Foi ainda necessário proceder a 
algumas fresagens de sinalização existente por forma a corrigir a mesma, 
trabalho esse não previsto por omissão do projecto. – Por forma a que a 
sinalização vertical ficasse compatível com o horizontal e de acordo com o 
Código da Estrada, foi necessário complementar as marcas rodoviárias com 
a colocação de sinalização vertical, trabalho esse não previsto em projecto 
mas imprescindível para ficar o trabalho devidamente finalizado. Os traba-
lhos adicionais a executar na empreitada atingem o montante de 11,31% do 
valor do contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabeleci-
do no nº. 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. É 
respeitado o estipulado nos nºs. 1, 2 e 3 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março. – A obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual 
de Investimentos dos anos 2007-2010 sob o código da classificação económi-
ca 05.01/07.01.04.09. e o código/ano do projecto acção 01/2002/193. Nestes 
termos proponho que V. Exas. aprovem: - Todos os trabalhos adicionais 



 

 
 
 
 

constantes desta proposta, com a firma SNSV – Sociedade Nacional de 
Sinalização Vertical, Lda., por um montante de Euros: 9.118,48 (nove mil 
cento e dezoito euros e quarenta e oito cêntimos) + IVA à taxa legal em vi-
gor. – 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 cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e um voto 
contra da Senhora Vereadora do Partido Social Democrata.--------------------- 
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.----------------------------------------------------------------- 
Finda a ordem de trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e trinta 
e nove minutos.--------------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi retomada a sessão para se 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 tendo havido munícipes para intervir, e não havendo mais nada a tratar 
foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião eram dezanove horas e um 
minuto 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 


