
 

 
 

 

 

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

ACTA Nº. 20/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E OITO 
 

Aos quinze dias do mês de Outubro 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 

VITOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 

RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 

Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Maria Clara de Oliveira 

da Silva, tendo informado que estaria ausente na presente reunião, e em sua 

substituição compareceu o Senhor Vítor Salvador da Silva Gingeira, nos 

termos dos artigos 78º e 79º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------- 

 

Às dezassete horas e trinta e cinco minutos com a presença da Chefe da 

Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do Depar-

tamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos Santos, a 

Senhora Presidente da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus 

lugares os respectivos membros presentes.------------------------------------------ 

 

Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Nuno Ferrão questionou a Senhora Presidente da 

Câmara sobre a evolução de alguns investimentos no concelho, nomeada-

mente sobre o Hotel situado na Avenida Garcia da Horta e sobre o empre-

endimento Feiras Weekend. Quanto à actividade desportiva, o Senhor Verea-

dor Nuno Ferrão solicitou o ponto da situação sobre o protocolo com a 



 

 
 

 

 

Academia Desportiva Jorge Cadete, na esperança que a prática desportiva 

na freguesia da Atalaia saia reforçada com este protocolo.----------------------- 

A Senhora Presidente referiu que no que diz respeito às obras no Hotel não 

tem nenhuma informação. No que diz respeito ao empreendimento Feiras 

Weekend há uma situação que terá que ser resolvida e que se prende com o 

facto de quererem ocupar o afastamento que as construções têm que dar, 

neste caso concreto, à circular, cerca de 15 metros, para a construção do 

parque de estacionamento, o que não é viável. Se fosse autorizado eles 

comprometiam-se a reverter para a Câmara a referida faixa, para um 

eventual alargamento da circular ou para qualquer outro fim de interesse 

para o Município ou para o interesse público, sendo certo que só constroem o 

estacionamento se ocuparem uma parte da faixa. Não vai haver nenhuma 

ocupação física naquele local vai sim existir unicamente o parque de estacio-

namento. Também está pendente a intersecção da rotunda e do prolongamen-

to da mesma até à circular. Vai haver uma ligação à Cova da Loba e outra à 

saída do IC32. A nível de Planeamento ainda não está devidamente tratado e 

ainda não existem condições para afirmar qual o espaço que têm que deixar 

para a efectivação dessas ligações. Deverá, para todos os efeitos, que ser 

cumprido o rácio que o estacionamento tem que ter. O que pretendem poderá 

ser aceitável nalgumas circunstâncias, mas noutras não poderá ser possível, 

nomeadamente, quando o rácio fica muito aquém do que é necessário para a 

construção do estacionamento.-------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que a Sociedade Recreativa 

Atalaiense não tem prática desportiva informal. A Juventude Atalaiense extin-

guiu a actividade desportiva regular uma vez que as atletas transitaram para 

a Academia do Bairro Miranda. Relativamente ao Protocolo celebrado com a 

Cadete Sport Academia o senhor Jorge Cadete foi questionado sobre a situa-

ção, comprometeu-se em resolvê-la e prometeu o início da prática desportiva 

já na época em curso. Foram iniciadas as obras nos balneários, obras que 

pararam, foram reiniciadas e actualmente estão novamente paradas. Inume-

ras vezes tentou entrar em contacto com o senhor Jorge Cadete, sem êxito, no 

entanto, obteve informação que estariam actualmente a utilizar um campo de 

futebol particular na freguesia de Canha. Mais tarde e mais recentemente 

obteve uma outra informação que estariam a usar o campo de futebol de 

Sarilhos Grandes. Vai ter uma reunião com a Direcção do Futebol Clube 

Sarilhense e irá verificar da veracidade da informação. Tem também uma 

carta preparada para notificar a Cadete Sport Academia a conceder um 

prazo para o assunto ser resolvido de vez. Ou será feita a intervenção e inicia 

a actividade desportiva no local devido ou então extingue-se, por resolução, 

por justa causa de incumprimento, o protocolo celebrado. O Senhor Vereador 



 

 
 

 

 

referiu também que não tem conhecimento de haver interessados na utiliza-

ção daquele campo.---------------------------------------------------------------------- 

 

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 29 de Setembro e 10 

de Outubro de 2008: - Licenças Administrativas: 5; - Autorizações Adminis-

trativas: 4; - Alterações: 1; - Propriedade Horizontal: 7; - Licenças de Utili-

zação: 2; - Certidões: 2; - Loteamentos: 6.------------------------------------------ 

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 19/2008, tendo sido aprovada 

com a abstenção do Senhor Vereador Vítor Gingeira por não ter participado 

na reunião.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º., 2ª. 

Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma Propôs-

ta do Departamento de Administração Urbanística, tendo-lhe sido atribuído o 

número 1293/08.------------------------------------------------------------------------- 

 

A inclusão na agenda desta reunião camarária da referida Proposta foi 

aceite por unanimidade.---------------------------------------------------------------- 

 

Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 

ao período de 

ORDEM DO DIA 

 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1280/08 – CEDÊNCIA GRATUITA EM DIREITO DE 

SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 2.676,91 M2 À 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FÁTIMA DE PEGÕES SITA NA FREGUE-

SIA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES CONCELHO DE MONTIJO – Por 

deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 20.12.2006, titula-

da pela Proposta nº. 408/06 e deliberação da Assembleia Municipal tomada 

na sua primeira sessão ordinária realizada em 16.02.2007, foi aprovada a 

desafectação do domínio público municipal de uma parcela de terreno com a 



 

 
 

 

 

área de 2.676,91 m2 proveniente do loteamento nº. I-1/99, com vista à 

constituição do direito de superfície a favor da Fábrica da Igreja Paroquial 

de Fátima de Pegões e destinada à construção de um centro de dia e 

adaptação do edifício da igreja, já implantada, para centro paroquial multiu-

sos (cfr. Docs. 1 e 2). Em 08.10.2007 pela Apresentação 10 de 08.10.2007 foi 

efectuada a desafectação da parcela de terreno e registada no domínio 

privado do município sob o nº. 1403/20071008, conforme certidão emitida 

pela Conservatória do Registo Predial de Montijo (cfr. Doc. 3). Nestes termos 

e considerando: - que a Comissão da Pró-Igreja Nova de Pegões Gare 

solicitou à Autarquia a cedência de terreno para construção de centro de dia 

e adaptação do edifício da igreja para centro paroquial multiusos da Fábrica 

da Igreja Paroquial de Fátima de Pegões; - os fins prosseguidos pela 

instituição religiosa atrás identificada; - que se torna necessário estabelecer 

e aprovar as condições que deverão reger a constituição do aludido direito 

de superfície; - que para efeitos registais se atribui à referida parcela o valor 

de € 33.461,37 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e um euros e trinta e 

sete cêntimos); - que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, 

pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal nos 

termos do artigo 64º, nº. 4, alínea b) 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; - que 

compete à Câmara Municipal adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema 

remuneratório da função pública, nos termos do artigo 64º, nº. 1, alínea f) 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, propõe-se que o Executivo Municipal delibere: 1. 

APROVAR a cedência gratuita do direito de superfície à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Fátima de Pegões na parcela de terreno sita na Rua Mãe de 

Água, Nucho de Pegões Velhos, freguesia de Santo Isidro de Pegões, conce-

lho de Montijo, com a área de 2.676,91 m2, descrita na Conservatória do 

Registo Predial de Montijo sob o nº. 1403/20071008, registada a favor do 

Município de Montijo pela Cota G – Apresentação 10 de 2007.10.08 e inscri-

ta na matriz predial urbana sob o artigo 968 com o valor patrimonial de € 

35.110,00, nas condições seguintes: a) a parcela de terreno acima identifica-

da destina-se à construção de um centro de dia e adaptação do edifício da 

igreja, já implantada, para centro paroquial multiusos da Fábrica da Igreja 

Paroquial de Fátima de Pegões; b) o direito de superfície é constituído de 

modo gratuito pelo prazo de 50 (cinquenta) anos consecutivos, prorrogável 

por igual período de tempo por acordo entre as partes; c) a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Fátima de Pegões obriga-se a construir o centro de dia e 

proceder à adaptação da igreja em centro paroquial multiusos no prazo de 5 

(cinco) anos, prorrogável por igual período desde que devidamente justifica-



 

 
 

 

 

do; d) fica expressamente proibido à superficiária proceder à alienação do 

direito de superfície; e) em caso de incumprimento, por parte da superficiá-

ria, de quaisquer das condições de constituição do direito de superfície a 

parcela de terreno bem como as edificações nele efectuadas reverterão para 

o património do Município de Montijo, não havendo lugar a qualquer 

indemnização. 2. CONFERIR os necessários poderes à Presidente da Câmara 

para outorgar na respectiva escritura de cedência gratuita em direito de 

superfície; 3. NOTIFICAR a Fábrica da Igreja Paroquial de Fátima de Pegões 

da deliberação tomada; 4. REMETER o processo ao NOTARIADO PRIVATIVO 

para celebração da escritura nos termos propostos. (Proposta subscrita pela 

Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
1 – PROPOSTA Nº. 1281/08 – 7ª 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 

7ª 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 7ª 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 pela Senhora Presidente)--------------- 

Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 

dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção 

do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 

III – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1282/08 – SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR DO TALHO Nº. 10 DO 

MERCADO MUNICIPAL Nº. 1, PELA SUA FILHA – A requerente Maria Helena 

Dias Paula, na qualidade de filha da titular da loja de Talho nº. 10 do 

Mercado Municipal nº. 1, Senhora Carmina Dias Soares, solicita que lhe seja 

dada autorização para substituir a sua mãe na direcção efectiva do espaço 



 

 
 

 

 

comercial local, de que é presentemente titular, por motivos de saúde. Assim, 

e considerando que: a) A titular se encontra impedida, por motivos de saúde, 

devidamente comprovados por declaração médica, de garantir plenamente a 

direcção efectiva do local; b) A pretensão da requerente se encontra prevista 

no artigo 19º do Regulamento dos Mercados em vigor. Propõe-se que: O 

Executivo Municipal delibere favoravelmente para que a titular do Talho nº. 

10 do Mercado Municipal nº. 1 seja substituída na direcção efectiva do 

mesmo, pela sua filha, maior de idade Senhora Maria Helena Dias Paula. 

(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 

1 – PROPOSTA Nº. 1283/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À TERTÚLIA TAURO-

MÁQUICA DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 500,00 – A Tertúlia Tauromá-

quica do Montijo em exemplo do ano anterior vai organizar o II Torneio 

Inter-Grupos de Forcados “Futtoiro”, nos dias 26 de Outubro e 02 de 

Novembro. Nestes termos propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) à Tertúlia Tauromáquica do Montijo, 

contribuinte nº. 501404287 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 para fazer face às despesas com a organização do 

evento. 2 – Que o presente apoio conste da relação a publicar editalmente e 

em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da 

Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1284/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA TAURINA 

DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 1.000,00 – A Escola Taurina do Montijo 

em exemplo do ano anterior vai organizar um convívio Taurino com a 

colaboração das Escolas Portuguesas e Espanholas, no dia 25 de Outubro. 

Nestes termos propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no valor de 

1.000,00 (mil euros) à Escola Taurina do Montijo contribuinte nº. 506449084 

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 

para fazer face às despesas com a organização do evento. 2 – Que o presente 

apoio conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em 

cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de 

Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 

Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1285/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACADE-

MIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL DO BAIRRO DO MIRANDA, PARA A 



 

 
 

 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESPORTIVO, NO VALOR DE € 

200,00 – A Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, 

associação desportiva sem fins lucrativos filiada na Associação de Futebol de 

Setúbal e na Federação Portuguesa de Futebol, promove, dinamiza e desen-

volve, na época desportiva de 2008/2009, um conjunto de actividades despor-

tivas regulares, nomeadamente no âmbito do Futsal, ao nível dos escalões de 

formação infantil, de iniciados, de juvenis, juniores e sénior feminino, 

integrando e destinando a sua actividade formativa desportiva a crianças, 

adolescentes e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 20 anos. 

Dispõe a alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que “compete à 

Câmara Municipal no âmbito de apoio a actividades de interesse municipal – 

apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra”, em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 

21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. O artigo 5º do Regulamento 

Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-

tivo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 

de Setembro de 2004, institui e define o objecto do Programa de Apoio à 

Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, repor-

tando-o ao apoio a “(…) actividades regulares a realizar durante uma época 

desportiva”, integrando o apoio ao apetrechamento como uma das modalida-

des de apoio financeiro aos clubes no âmbito deste programa, nos termos do 

disposto na aliena b) do artigo 6º do mesmo Regulamento. A Academia 

Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, desenvolve, na comuni-

dade em que se mostra inserida, uma actividade desportiva socialmente 

relevante que, através do Futsal, permite a ocupação dos tempos livres e o 

convívio das crianças praticantes e atletas, contribuindo não só para a 

integração e coesão social mas também para a criação de hábitos desporti-

vos entre os cidadãos mais jovens. Assim, e atento todo o exposto, proponho 

que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição à Academia Desporti-

va Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda de um apoio financeiro para a 

aquisição de material e equipamento desportivo, no montante de € 200,00 

(duzentos euros), designadamente para a compra de bolas de futsal, nos 

termos do protocolo anexo. O apoio ora concedido deverá constar da relação 

a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no nº. 1 do 

artigo 1º e no nº. 2 do artigo 3º, ambos 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.------------------------------------------- 

VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 



 

 
 

 

 

1 – PROPOSTA Nº. 1286/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-

FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-21/08 – Na sequência do meu 

despacho de 27 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 

deliberação camarária de 09 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 

imóvel sito na Praceta das Flores, lote 3 – R/C direito e 1º esquerdo, em 

Montijo de que são proprietários o Senhor Heitor Maria Honorato da Silva 

Inácio e a D. Carla Cristina Moreira Esgueirão, conforme auto que se anexa 

e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificados os 

proprietários, 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 alte-

rar 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 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 à proprietária D. Carla Cristina Moreira Esgueirão. (Proposta 

subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1287/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-

FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-25/08 – Na sequência do meu 

despacho de 27 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 

deliberação camarária de 09 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 

imóvel sito na Rua da Beira Baixa, nº. 103 – R/C direito, em Montijo de que é 

proprietária a D. Patrícia Isabel Silva Veiga Crespo, conforme auto que se 

anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificados 

os proprietários, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedi-

mento 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 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 Senhor José Salgado. 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1288/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-

FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-27/08 – Na sequência do meu 

despacho de 15 de Julho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 

deliberação camarária de 09 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 

imóvel sito na Rua Comandante Francisco da Silva Júnior, nº. 19 – 3º direito, 

em Montijo de que é proprietária a D. Francelina Pinto de Barros, 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. – 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 à proprietária D. Francelina Pinto de 

Barros. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1289/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-

FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-25/07 – Na sequência do meu 

despacho de 5 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 

deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 

imóvel sito na Rua Serpa Pinto, número 31, em Montijo de que é proprietária 

a Senhora D. Maria Emília d’Oliveira Sequeira, na qualidade de cabeça de 

casal da herança, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integral-

mente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, na qualidade de 

cabeça de casal da herança, 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 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 à proprietária senhora D. Maria Emília 

d’Oliveira Sequeira, na qualidade de cabeça de casal da herança. (Proposta 

subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1290/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-

VA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO ALTERNA-

TIVO”. PROCESSO F-46/1999 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 

2008.10.07 considerou estarem os trabalhos em condições de serem 

recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 

Definitiva da Obra de “Construção de Parque de Estacionamento Alternati-

vo”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1291/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-

RIA DA OBRA “ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO AFONSOEIRO - 

AFONSOEIRO”. PROCESSO F-45/2007 – Considerando que: A vistoria efectua-

da no dia 2008.10.02 considerou estarem os trabalhos em condições de serem 

recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 

Provisória da Obra de “Iluminação do Campo de Futebol do Afonsoeiro - 

Afonsoeiro”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)---------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1292/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRU-

ÇÃO DO EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DO 

AFONSOEIRO”, À FIRMA CONSTROPE – CONSTRUÇÕES, S.A., PELO VALOR 

DE € 398.610,10 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-06/2008 – No dia 

2 de Maio de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da 

empreitada de “Construção do Edifício do Rancho Folclórico de Danças e 

Cantares do Afonsoeiro”, tendo concorrido duas empresas constantes da 

acta apensa ao processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 3 da 

Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 13 de Agosto de 2008, 

foram presentes para análise as propostas dos concorrentes admitidos na 

fase de qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos constantes do 



 

 
 

 

 

Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no 

Plano de Actividades da Câmara sob o Código da Classificação Económica 

06.02/07.01.03.02. e o Código/Ano/Projecto Acção 01/2008/3. Proponho: 1. 

A adjudicação da empreitada “Construção do Edifício do Rancho Folclórico 

de Danças e Cantares do Afonsoeiro” à Firma Constrope – Construções, 

S.A., pelo valor de Euros: 398.610,10€ (trezentos e noventa e oito mil 

seiscentos e dez euros e dez cêntimos) + IVA. 2. A designação do Senhor 

Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para 

fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas 

ou impedimentos pelo Senhor Luís Batista, Técnico Profissional de 

Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 

Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1293/08 – 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 no nº. 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 27/09/2008 e 13/10/2008, 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 declarações de 

renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente desde 

27 de Setembro de 2008 até 13 de Outubro de 2008, constituído por força do 

disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, conforme lista 

que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta 

subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------- 

No período de intervenção do público previsto pelo artigo 84º, números 6 e 

7 da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram pelos munícipes abaixo identificados 

colocadas as seguintes questões:------------------------------------------------------ 

A Senhora D. Ilda Pereira, referiu ser moradora na Urbanização Sol 

Nascente em Montijo. Na Urbanização existe uma linha de água que num 

certo local foi desviada e tapada com pedras e rede. Acontece que tapou o 

circuito da linha de água provocando a sua estagnação e a acumulação de 

toda a espécie de insectos. Foi chamada a Delegada de Saúde que verificou a 

situação e informou que iria dar conhecimento à Câmara. Também referiu 

que as inúmeras canas que ali nascem deveriam ser removidas literalmente 

sugerindo a criação de floresta ripicola ou a utilização de um qualquer 

produto que faça morrer por completo o caniçal. Questionou qual o plano 

definido para aquela urbanização. Para terminar deu os parabéns à Câmara 

pela preocupação que tem tido com a parte da natureza, não deixando que os 

prédios sejam construídos uns em cima dos outros e a parte do ambiente está 

boa e poderá ficar melhor.------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Nuno Canta respondeu que aquela zona está englobada 

no corredor verde da Mundet. É um espaço de zona verde contínuo ao longo 

de um espaço da margem de águas fluviais. A estratégia da criação das 

linhas de água é a de evitar acumulação de águas no centro do Montijo 

aquando de precipitação. A limpeza das linhas de água é da competência da 

Câmara, limpeza que tem vindo a ser feita. O problema das canas é que elas 

nascem com muita facilidade. Existe um plano para a radicalização das 

mesmas, numa primeira fase foi a limpeza das valas e das canas e numa 

segunda fase vai ser aplicado um herbicida para controlar o seu crescimento. 

Foi também recuperada a iluminação pública nalguns sítios. Sobre a questão 

da saúde pública desconhecia a efectivação de uma represa da linha de água, 



 

 
 

 

 

vai verificar a situação no sentido de desimpedir o curso da água e saber 

quem foi o responsável.----------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente referiu que existe um plano geral que vai desde o rio 

até à praça da portagem e ainda passa para o outro lado. É um espaço que 

está directamente ligado aos espaços canais e está ligado ao espaço de 

expansão urbana. À medida que as urbanizações se vão desenvolvendo vão-

se preservando e mantendo aquele espaço. A Urbanização Sol Nascente foi 

licenciada em duas fases: Uma primeira fase que tem as construções e as 

infra-estruturas e a rede viária construída e uma segunda fase cujas infra-

estruturas andam a ser realizadas neste momento. A ligação da Rua do 

Pocinho das Nascentes à Corregedor Rodrigo Dias e também uma ligação da 

Rua do Pocinho das Nascentes à primeira fase da Urbanização. Qualquer 

mexida na linha de água tinha que ser de acordo com o projecto aprovado, e 

tinha que estar aprovada pela Câmara e pela Direcção Regional do Ambien-

te. A questão das canas a Câmara gasta bastantes recursos financeiros mas 

não consegue debelar o caniçal. Aquilo que importa é que no quadro das 

obras de urbanização dos arranjos exteriores nesta segunda fase possa ficar 

devidamente tratada a linha de água e a Câmara tem a obrigação de cuidar 

da sua manutenção. É muito importante preservar as linhas de água por 

causa das cheias e dos ecossistemas. Mais informo que vão nascer ali dois 

empreendimentos importantes de carácter social – uma escola para crianças 

da Associação Abrigo, num lote de terreno que a Câmara vai ceder e num 

outro lote um lar para os Idosos da Liga dos Amigos do Hospital.------- 

O Senhor José Martins Grilo, também morador na Urbanização Sol 

Nascente disse que quando para ali foi morar foi esperançado e com a 

certeza que ali ia nascer um espaço verde envolvente para os moradores 

usufruírem dele. Tal não acontece e o que existe encontra-se quase que 

abandonado e mal tratado que nem o sistema de rega funciona. Referiu 

também o problema com a linha de água e as consequências negativas que 

advieram de tal situação bem como referiu a falta de iluminação em certos 

locais. Chamou também a atenção para o facto de não existir zona pedonal 

com acesso ao L’Eclerc. Alertou para o cheiro a suínos que advém de duas 

explorações suinícolas que não sabe se estão a laborar com as exigências 

devidas ou se estão clandestinas, na certeza porém que está em causa a saúde 

pública e o bem-estar dos moradores daquela zona. Sobre o caniçal disse que 

enquanto não forem retiradas as raízes as canas não deixam de nascer.-------- 

A Senhora Presente informou que a partir do momento em que a Câmara 

recebe a urbanização é da sua inteira responsabilidade a manutenção dos 

espaços verdes existentes. É obrigação da Câmara mantê-los com qualidade. 

O espaço verde interior a criar naquela urbanização é um espaço que só 

poderá estar concluído quando estiver todos os lotes construídos pois de 



 

 
 

 

 

outra forma o espaço verde será degradado com as obras que ali irão ser 

desenvolvidas. Por isso o espaço verde não tem o aspecto que está no 

projecto, no entanto, nada justifica para o que existe não estar limpo.---------- 

O Senhor Vereador Nuno Canta disse que não se consegue ir ao limite da 

raiz das canas e a ideia é ou criar a tal mata ripicola que faz sombra às 

canas e elas não crescem ou é deixá-las crescer e depois aplicar um herbici-

da sistémico que vai tentar chegar à raiz e eliminá-las. Esta zona verde tem 

vindo a ser executada por fases. Foi executada a primeira fase juntamente 

com o L’Eclerc e junto à vala já não existem canas.------------------------------- 

E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião eram dezanove horas e onze minutos da qual se lavrou a presente 

acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------- 

E eu,                                                                     Chefe da Secção de Taxas e 

Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 

subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 
 

A Presidente da Câmara 

 

Maria Amélia Antunes 


