
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 24/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE DEZEMBRO DO ANO DE D OIS 
MIL E OITO 

 
Aos dez dias do mês de Dezembro 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:------------ 
 
VICE-PRESIDENTE: NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
 
VEREADORES: LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
VITOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

 
Faltaram por motivo justificado a Senhora Presidente Maria Amélia Macedo 
Antunes e o Senhor Vereador José Henrique Serra da Graça.-------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta minutos com a presença da Técnica Superior de 1º 
Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo 
e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, o Senhor Vice-Presidente da Cama-
ra 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 
 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra suscitou a questão referente ao 
diferendo que opõe ou parece opor os Bombeiros Voluntários do Montijo e a 
Câmara Municipal. Referiu que o PSD estava preocupado com a possibilida-
de de deixarem de ser prestados serviços (saúde, socorro…) às populações. 
Mencionou que os Bombeiros, se queixam que o subsídio, que não é actuali-
zado há cerca de 13 anos, é diminuto para fazer face ao aumento de solicita-
ções por parte de uma comunidade cada vez maior, que não tiveram apoio 
para a implementação de um Grupo de Intervenção Permanente, conforme o 
acordado. Os Bombeiros referiram que estão em risco as prestações de um 
serviço de interesse público para a comunidade, razão pela qual o PSD 
pretende esclarecimentos e saber o que pretende fazer a Câmara Municipal, 



 

 
 
 
 

mormente a Senhora Presidente enquanto pessoa responsável pela Protecção 
Civil no concelho e como tal, com particulares responsabilidades em garantir 
a operacionalidade das cooperações.------------------------------------------------- 
O senhor Vice-presidente disse que o Município de Montijo tem seguido uma 
linha de apoio incondicional ao movimento associativo do concelho, nos 
quais se incluem os apoios aos Bombeiros Voluntários de Canha e aos Bom-
beiros Voluntários do Montijo. Como exemplo, refira-se o protocolo para 
lavagem de ruas, as manutenções dos quartéis, a aquisição de viaturas de 
primeira intervenção. Quanto ao subsídio referido, e ao facto de não ser 
actualizado nos últimos anos, é necessário recordar que, o valor diz respeito 
ao protocolo de lavagem de ruas, e logo não se encontra sujeito a alterações. 
Contudo, sempre que uma associação solicita um apoio financeiro, desde que 
justo, tem sido política do Executivo Municipal ir ao encontro dessas necessi-
dades. Mas, parece necessário recordar que os problemas que assolam mais 
os Bombeiros têm sido o incumprimento nos pagamentos de serviços aos 
Hospitais e Centros de Saúde e, mais recentemente, o aumento dos preços dos 
combustíveis. Portanto, problemas alheios ao Município e aos apoios da 
Câmara Municipal. Disse ainda que este protesto por parte dos Bombeiros 
Voluntários de Montijo resulta também de uma reunião entre a senhora 
Presidente e o senhor Comandante com o intuito de atribuir um subsídio para 
obras de melhoramento do quartel, mais concretamente no polidesportivo. As 
obras tinham como objectivo dignificar o edifício para as comemorações do 
centenário dos Bombeiros. Nessa reunião foi proposto pela senhora Presi-
dente um subsídio no valor de 50 mil euros, e que o senhor comandante não 
aceitou, uma vez que pretendia a totalidade do orçamentado, ou seja, cerca 
de 63 mil euros. Perante este desacordo o senhor comandante abandonou a 
reunião, e iniciou o protesto que é público e conhecido. Quanto ao problema 
da constituição dos Grupos Permanentes de Intervenção, em que havia um 
acordo para implementar até 2009, salvo erro, existem hoje limitações finan-
ceiras objectivas que poderão levar a dificuldades na sua constituição. 
Embora a Câmara Municipal continua a apostar na sua implementação, mas 
considera ser fundamental para o processo um apoio formal por parte do 
Ministério da Administração Interna, caso contrário existirá dificuldades na 
constituição destes grupos. O senhor Vice-Presidente concluiu que, como é 
facilmente reconhecido, o actual problema dos bombeiros Voluntários de 
Montijo é mais vasto e amplo, pelo que não podemos reduzi-lo apenas aos 
subsídios da Câmara Municipal. É evidente que, em democracia todos nós 
podemos manifestar o nosso descontentamento, não é isso que está em causa, 
o importante é se existem razões objectivas para esse descontentamento. Do 
seu ponto de vista, e no que respeita ao descontentamento dos Bombeiros, 
essas razões não existem. Pelo que a Câmara Municipal continua e continua-



 

 
 
 
 

rá a apoiar, na medida das suas disponibilidades, todas as associações do 
concelho, incluindo os Bombeiros Voluntários do Montijo.----------------------- 
O Senhor Vice-Presidente disse que quanto à publicidade das deliberações 
com eficácia externa iria informar-se e que comunicava posteriormente. 
Relativamente às competências que estão referidas na Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, são as listagens que os vereadores apresentam em reunião de 
câmara ao abrigo das competências que lhes foram delegadas ou subdelega-
das, que são geradoras de receita. Quanto às questões geradoras de despesas 
é uma competência da Presidente da Câmara e não dos Vereadores. Quanto 
à questão da documentação remetida para a Assembleia Municipal disse que 
os documentos introdutórios ou as declarações iniciais vão junto aos 
documentos do orçamento e que não existe aqui nenhuma habilidade do PS.-- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que em relação à questão dos 
Bombeiros Voluntários do Montijo, gostaria de deixar duas notas. A primeira 
é que efectivamente a Senhora Presidente é a responsável pela Protecção 
Civil. A Protecção Civil não é só os Bombeiros, é também a PSP, a GNR, os 
Serviços de Protecção Civil Municipais. É por estes órgãos todos que a 
Senhora Presidente é responsável, e não só pelos Bombeiros Voluntários do 
Montijo ou de Canha. A Câmara tem dado ao longo deste ano, concretamen-
te, vários apoios aos Bombeiros Voluntários de Montijo, através de protoco-
los realizados, na área das piscinas, para a lavagem das ruas, que também 
aufere dinheiro, teve um subsídio para uma tourada, para a construção do 
Largo do Bombeiro, bem como apoio em todas as iniciativas para as quais é 
solicitada. Disse ainda que os Bombeiros têm direito na democracia a 
manifestarem-se e a não estarem satisfeitos, no entanto, têm com o Ministério 
da Saúde um protocolo, com o qual se comprometem a fazer o transporte dos 
doentes sendo com eles que deverá ser reavaliado o protocolo caso não esteja 
a ser suficiente a verba para fazer face a esta função social. Têm também um 
protocolo com o Ministério da Administração Interna, na área da Protecção 
Civil para a questão dos fogos e todas as questões que se prendem com a 
protecção civil, e também deverá ser com essa entidade reavaliado o protoco-
lo, caso haja necessidade. Disse também que no jantar na Tertúlia onde este-
ve presente, em homenagem ao senhor Comandante, o mesmo comunicou-lhe 
pessoalmente que tinha solicitado à Senhora Presidente numa reunião apoio 
para pintura e diversas obras no Pavilhão dos Bombeiros e que o orçamento 
mais razoável rondava os 62 a 63 mil euros, e que a Senhora Presidente lhe 
terá dito que comparticipava com 50 mil euros, ao qual o senhor Comandan-
te não concordou e entendeu que a Câmara deveria dar a totalidade da 
verba, tendo ficado exaltado e abandonado a reunião. A Câmara Municipal 
não alterou rigorosamente nada na postura em relação aos Bombeiros, no 
entanto, com a nova legislação referente à Protecção Civil, tem que existir 



 

 
 
 
 

um responsável municipal, um coordenador de todas estas forças no terreno, 
que tem que obedecer a determinados condicionalismos. Quanto à questão 
colocada pelo Senhor Vereador Nuno Ferrão em relação ao Orçamento a 
Senhora Vereadora Clara Silva disse que entregou a sua declaração como 
entrega todas as outras que faz por escrito, porque as que faz verbalmente 
poderá ou não constar em acta. Disse ainda que não contactou com ninguém 
do gabinete de actas para que a sua declaração acompanhasse o documento 
para a Assembleia Municipal, uma vez que estas coisas são tratadas pelos 
serviços administrativos.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vítor Gingeira apresentou um Voto de Saudação que se 
transcreve: “Voto de Saudação – Judo do Centro Cultural e Desportivo do 
Montijo Triunfa em Almada – Decorreu no passado dia 28, o Torneio Inter-
nacional XIX Aniversário do CCD Pragal (Almada) no Escalão de Esperan-
ças com a participação de 30 equipas onde o CCD Montijo esteve presente 
com 9 atletas, conseguindo obter os seguintes resultados: 1º. Lugar – Lina 
Antunes (+70Kg); 1º. Lugar – Doina Babcenco (-52kg); 1º. Lugar – Mariana 
Reis (-48Kg); 2º. Lugar – Andreia Amaro (-48Kg); 3º. Lugar – Kirill Samoro-
dov (-81Kg). Com estes resultados o CCD Montijo conseguiu a Taça corres-
pondente ao 2º. Lugar por equipas. No mesmo dia decorreu o 2º. Encontro de 
Jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos. O CCD Montijo 
fez-se representar com uma equipa de 18 atletas os quais foram todos 
classificados nos três primeiros lugares”.------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra disse que quando referiu que a Senhora 
Presidente era a responsável máxima pelo grupo da Protecção Civil, não 
queria dizer que tinha directamente haver com o funcionamento das corpora-
ções dos Bombeiros Voluntários, sendo certo que, sendo a responsável 
máxima pela Protecção Civil do concelho também tem que se preocupar com 
a operacionalidade dessas corporações, sobretudo quando se está num 
Município que não tem bombeiros profissionais, como é o caso de Lisboa, 
Porto, Coimbra, Setúbal, em que o encargo seria muito superior. Disse ainda 
que quando se refere que os bombeiros têm protocolos com o Ministério da 
Saúde e da Administração Interna, e que estes deverão ser renegociados, a 
Câmara Municipal poderia dar o seu contributo na persuasão junto dessas 
entidades para que se possa estabelecer um encontro de vontades mais vanta-
joso para a comunidade. Quanto ao subsídio que a Câmara Municipal atribui 
aos Bombeiros penso que deverá existir alguma reflexão, uma vez que as 
exigências da comunidade local do Montijo há 13 anos atrás são diferentes 
das de hoje. O nosso apelo enquanto autarcas do PSD, é que a Câmara 
Municipal e os Bombeiros Voluntários do Montijo se possam sentar-se à 
mesa, conversarem e chegarem a uma solução em conjunto, que seja boa 
para a autarquia, para os bombeiros e para a população do Montijo.---------- 



 

 
 
 
 

O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara Municipal de Montijo irá 
continuar a apoiar os Bombeiros, quer do Montijo, quer de Canha, indepen-
dentemente deste movimento de desagrado dos Bombeiros Voluntários do 
Montijo. Disse ainda que a Câmara Municipal tem estado sempre atenta para 
que as instituições cumpram a sua parte.-------------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente 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 documentos 
respeitantes a esta reunião.------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vítor Gingeira 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.--------------------------------------------------- 
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 24 de Novembro e 05 de Dezembro de 2008: - Licenças 
Administrativas: 2; - Alterações: 2; - Certidões: 3; Propriedade Horizontal: 
1; Informações Prévias: 9; Licenças de Utilização: 4; - Comunicações 
Prévias: 1; - Loteamentos: 1.---------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 23/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Vice-Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º., 
2ª. Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma 
Proposta do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, tendo-lhe sido 
atribuído o número 1393/08.---------------------------------------------------------- 
 
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. 1364/08 – CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2009 – Dispõe o artigo 62º, nº. 1 
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 a Câmara Municipal terá uma reunião 
ordinária semanal, salvo se reconhecer conveniência em que se efectue 
quinzenalmente. Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 
1. Fixar as reuniões públicas com uma periodicidade quinzenal, sendo reali-
zadas às Quartas-Feiras, pelas 17H30, para efeitos do nº. 2 do artigo 62º 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 e nos termos da calendarização anexa. 2. Fixar a 
intervenção do público nas respectivas reuniões para as 19H00, interrompen-
do-se para o efeito os assuntos que se encontrem em discussão, em conformi-
dade com o disposto no nº. 5 do artigo 84º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro. 3. As reuniões extraordinárias serão igualmente públicas e convocar-
se-ão sempre que se justifique a sua realização, obedecendo-se ao previsto no 
artigo 63º da mesma Lei. 4. Quando algum feriado coincidir com a Quarta-
feira, a reunião camarária realizar-se-á no primeiro dia útil imediatamente 
seguinte. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor, três do Partido Socialista e 
um da Senhora Vereadora Lucília Ferra do Partido Social Democrata e uma 
abstenção do Senhor Vereador Nuno Ferrão do Partido Social Democrata.--- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1365/08 – 9ª 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/1999, 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 no 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 
9ª 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 9ª 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 por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1366/08 – AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA DA BANCA DE VEN-
DA DE PEIXE Nº. 16 DO MERCADO MUNICIPAL Nº. 1 – A requerente Senhora 
Gracinda Mineiro Antunes, titular do direito de ocupação da banca de 
venda de peixe nº. 16 do Mercado Municipal nº. 1, solicita autorização de 
cedência dos direitos de exploração daquele espaço, a favor da Senhora 
Fernanda Antónia, com o NIF 124283918 e com residência na Rua Cidade 
da Beira, nº. 74, 2870-805 Afonsoeiro. Assim, e considerando que: 1. A 
pretensão do requerente está prevista no artigo 16º do Regulamento dos 
Mercados em vigor, desde que a Câmara o autorize, e 2. A interessada na 
cedência está informada sobre o valor da renda a pagar mensalmente após 
cedência, que se fixa em 143,73€. Propõe-se que o Executivo Municipal 
delibere favoravelmente: 1. A autorização de cedência da banca de venda de 
peixe nº. 16 do Mercado Municipal nº. 1. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Vítor Gingeira)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1367/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PARA 
O INFANTÁRIO DO BAIRRO DO MOUCO – “O SALTITÃO”, NO MONTANTE DE 
11.000,00€ – Considerando que é competência das autarquias locais apoiar 
entidades e organismos existentes, em tudo o que diga respeito aos interesses 
das suas populações; - Considerando o trabalho desenvolvido pela Associa-
ção para o Infantário do Bairro do Mouco “O Saltitão” junto das crianças 
da freguesia de Montijo, designadamente no Bairro do Mouco, como resposta 
às suas necessidades; - Considerando a necessidade de dar continuidade às 
obras de ampliação das instalações da Associação para o Infantário do 
Bairro do Mouco – “O Saltitão”, imprescindíveis ao seu normal funciona-
mento. – Considerando que em reunião de 09 de Julho de 2008 o executivo 
atribuiu um subsídio de 10.000,00€ para a 1ª fase da obra. Atendendo a que a 
Associação para o Infantário do Bairro do Mouco – “O Saltitão” não possui 
condições financeiras que permitam a continuação da ampliação das suas 
instalações e que não há condições de manter o infantário em funcionamento, 
sem a realização das referidas obras. – Considerando o disposto no artigo 
64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Propõe-se: - A 
atribuição de um subsídio à Associação para o Infantário do Bairro do 
Mouco – “O Saltitão” no valor de 11.000,00€ (onze mil euros). Código Orça-



 

 
 
 
 

mental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Cla-
ra Silva)----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1368/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO CORAL DO 
MONTIJO, NO MONTANTE DE 1.000,00€ – O Grupo Coral do Montijo desen-
volve no Concelho de Montijo um importante papel na divulgação da música 
de âmbito regional e nacional no nosso concelho, estando sempre disponíveis 
para colaborar com a Câmara Municipal nas diversas actividades programa-
das. Por este motivo, vem o Grupo Coral do Montijo, contribuinte número 
508101131, com sede na Rua João Pedro Iça, solicitar uma comparticipação 
nas despesas para deslocações do Grupo nesta época natalícia. Nestes 
termos, propõe-se: 1. A concessão de um subsídio no montante de € 1.000,00 
(mil euros) ao Grupo Coral do Montijo, ao abrigo do disposto no artigo 64º, 
nº. 4, alínea b) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 2. Que o presente subsídio conste da 
relação a publicar 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1369/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO VASCO DA GAMA 
FUTEBOL CLUBE, NO MONTANTE DE 500,00€ – O Vasco da Gama Futebol 
Clube promove, na Lançada, diversas actividades de carácter desportivo, 
cultural e recreativo, que pretendem ir de encontro aos interesses da popula-
ção local. Por este motivo, vem o Vasco da Gama, contribuinte número 
501312242, com sede na Lançada, Sarilhos Grandes, solicitar comparticipa-
ção nas despesas da Festa de S. Martinho que contou com a realização de um 
espectáculo de Cantares Alentejanos. Nestes termos propõe-se: 1 – A atribui-
ção de um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) ao Vasco da 
Gama Futebol Clube, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da 
Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 2 – Que o presente apoio conste da relação a 
publicar 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.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1370/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI DE MONTIJO, NO 
MONTANTE DE 250,00€ - A Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB1/JI de Montijo dinamizará uma festa de Natal (em dois períodos 
distintos para poderem abranger todos os alunos independentemente do seu 
horário lectivo) para os alunos daquele estabelecimento de educação no 



 

 
 
 
 

próximo dia 16 de Dezembro. Esta festa consistirá numa peça de teatro, um 
concurso de escrita, um concurso de desenho, uma quermesse e um lanche. 
Face ao exposto, PROPONHO a V. Exas. a atribuição de um subsídio à 
referida Associação de Pais no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) 
para apoio a esta iniciativa. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1371/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO PARA APOIO À ACTIVIDA-
DE AUTOMATE/2009, NO MONTANTE DE 450,00€ - O Agrupamento de Escolas 
de Pegões, Canha e Santo Isidro, através do Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais, encontra-se a desenvolver a actividade AutoMate/ 
2009, a qual consiste na construção de veículos sem motor de combustão os 
quais deverão ter, na sua estrutura, elementos que evidenciem a disciplina de 
Matemática. Considerando que a construção destes veículos implica alguns 
encargos, foram instituídos prémios que funcionam como um incentivo à 
participação dos alunos e das famílias. Face ao exposto, PROPONHO a V. 
Exas. a atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Pegões, 
Canha e Santo Isidro no valor de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros) 
para apoio a esta iniciativa, nomeadamente no que se refere à atribuição dos 
referidos prémios. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subs-
crita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1372/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O BANCO ALI-
MENTAR CONTRA A FOME DA PENÍNSULA DE SETÚBAL – Considerando que 
o Projecto do Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal têm por objectivo 
principal a luta contra o desperdício, colocando-se ao serviço das pessoas em 
situação de pobreza e/ou exclusão social do Distrito através de instituições 
que lutam contra a fome. Ajudando deste modo a reforçar a malha da solida-
riedade e de proximidade suscitando quer a criação, quer a melhoria das 
condições de funcionamento, de associações a nível local destinadas a pro-
porcionar o apoio e o acompanhamento necessários às pessoas mais caren-
ciadas. Considerando a necessidade de responder às carências da população 
alvo do Concelho de Montijo. Propõe-se: A aprovação do protocolo anexo 
com início em 11 do corrente e términos a 11 de Dezembro de 2009 e a 
comparticipação anual no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). 
Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1391/08 – ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA A BOLSA DE 
ESTUDO “CIDADE DE MONTIJO” – ANO LECTIVO 2008/2009 – Como é do 
conhecimento de V. Exas., em reunião realizada em 17.09.08, este Executivo 



 

 
 
 
 

Municipal Camarário, aprovou a Proposta nº. 1237/08 referente à Adenda de 
Execução do Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo “Cidade de 
Montijo” para o ano lectivo 2008/09. De acordo com o artigo 4.º do referido 
Regulamento, para poderem candidatar-se às Bolsas de Estudo devem os 
interessados reunir as seguintes condições: a) Residir no concelho de Montijo 
há pelo menos 1 ano; b) Ter obtido aproveitamento escolar no último ano 
lectivo frequentado; c) Não possuir já habilitação ou curso equivalente 
àquele que actualmente frequentam. Durante o período estabelecido para o 
efeito, foi recebida a candidatura de uma aluna do ensino superior que 
frequenta a Licenciatura em Enfermagem numa turma cujo início das activi-
dades lectivas ocorreu no mês de Março. Pelo exposto, a Certidão de Inscri-
ção que apresentou (cf. Anexo) refere que “o(a) aluno(a) acima indicado(a), 
frequenta no ano lectivo 2007-08, o 2º. Ano do Curso referido, tendo obtido 
aproveitamento no ano anterior. A aluna por ser de um curso com entrada em 
Março, só efectuará a inscrição para o ano lectivo 2008/2009 em Fevereiro 
de 2009”. Considerando as condições de candidatura atrás expostas e dado 
que: 1. De acordo com o artigo 14.º do Regulamento “as dúvidas e situações 
não previstas no Regulamento serão decididas pelo Executivo Municipal”; 2. 
A aluna ainda não está a frequentar o ano lectivo a que a presente candidatu-
ra às Bolsas de Estudo se reporta – ano lectivo – 2008/09 – e só em Fevereiro 
de 2009 procederá à inscrição no mesmo; 3. Apesar de a aluna estar a 
frequentar, na presente data, o ano lectivo 2007/2008, obteve aproveitamento 
no último ano lectivo frequentado; PROPONHO a V. Exªs. que a candidatura 
em causa seja aceite porquanto se trata de uma situação prevista para o 
curso em causa pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 
não de uma situação da responsabilidade da aluna. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1392/08 – RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM VISTA À CRIAÇÃO DO PROJECTO BIG – BIBLIOTECAS PELA IGUALDA-
DE DE GÉNERO, ASSINADO A 4 DE MAIO DE 2008 COM A UMAR – UNIÃO DE 
MULHERES ALTERNATIVA E RESPOSTA – A Câmara Municipal de Montijo 
tem vindo a desenvolver em prol da promoção de uma maior igualdade entre 
homens e mulheres, zelando pelo combate a todas as formas de discrimina-
ção, tendo criado em 2000 o “Espaço Informação Mulheres” em parceria 
com a então CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género). 
Assentando o seu trabalho numa actuação em parceria, desenvolveu em 2007 
o I Plano Municipal para a Igualdade de Género de Montijo, documento que 
permitiu uma elevada participação dos homens e mulheres deste Concelho. – 
Considerando o trabalho de extrema relevância desenvolvido pela UMAR – 
União de Mulheres Alternativa e Resposta em prol de uma maior igualdade 



 

 
 
 
 

entre homens e mulheres, combatendo todas as formas de discriminação, 
nomeadamente aquela que atinge as mulheres e crianças, sob a forma de 
violência doméstica; - Considerando a relevância que as ONG – Organiza-
ções não Governamentais têm no panorama nacional, enquanto instituições 
independentes e de forte relevância na mobilização e sensibilização das po-
pulações; - Considerando o disposto no artigo 64º., nº. 4, b), da Lei nº. 
169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/02, 
de 11 de Janeiro; Propõe-se: A ratificação do protocolo de cooperação com 
vista à criação do projecto BIG - Bibliotecas pela Igualdade de Género, 
assinado a 4 de Maio de 2008 com a UMAR – União de Mulheres Alternativa 
e Resposta. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)---------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1373/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE CEDÊNCIA E 
COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E O CLUBE 
OLÍMPICO DO MONTIJO, MONTIJO FUTEBOL CLUBE, GINÁSIO CLUBE DO 
MONTIJO, FUTEBOL CLUBE DO AREIAS E ESTRELA FUTEBOL CLUBE 
AFONSOEIRENSE – 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 promotora 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 – a 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 desportivas; - que incumbe às Autarquias Locais “(… a promo-
ção 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 quotidianos 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 “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 competências 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 modalidades de apoio previstas no âmbito do 
programa desportivo municipal de apoio à manutenção e desenvolvimento 
das actividades desportivas regulares constante do Regulamento Administra-
tivo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprova-
do pela Assembleia Municipal em 28/09/04, é o apoio na cedência de instala-
ções desportivas, conforme resulta do disposto nos artigos 5º e 6º, alínea d) 
do suprareferido diploma regulamentar; - a relevância social e desportiva 
das actividades desportivas levadas a efeito pelas agremiações desportivas 
sem fins lucrativos, Clube Olímpico do Montijo, Montijo Futebol Clube, 
Ginásio Clube do Montijo, Futebol Clube do Areias e Estrela Futebol Clube 
Afonsoeirense, atento o número de crianças, adolescentes e jovens envolvidos 
na actividade desportiva regular e a consequente necessidade de espaços 
desportivos, para desempenho da sua função. Proponho nos termos e pelos 
fundamentos legais e regulamentares acima elencados, a aprovação dos 
protocolos de cedência e colaboração em anexo, a celebrar e outorgar entre 
o Município do Montijo e Clube Olímpico do Montijo, Montijo Futebol 
Clube, Ginásio Clube do Montijo, Futebol Clube do Areias e Estrela Futebol 
Clube Afonsoeirense. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor 
Gingeira)---------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1374/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA E 
COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E 
O GINÁSIO BFIT CLUBE – As parcerias entre entidades ou instituições 
público e privadas ou particulares, vulgarmente denominadas de parcerias 
público-privadas, constituem actualmente um instrumento relevante, adequa-
do e eficaz para a prossecução de fins, objectivos e políticas públicas. Tais 
parcerias encontram no desporto e na actividade desportiva municipal uma 
área privilegiada e dotada de grandes potencialidades para a sua actuação e 
efectivação. O protocolo de parceria e colaboração em apreço consubstancia 
uma parceria entre o Município e o Ginásio BFIT respeitante assim referente 
à concessão de um conjunto de benefícios e vantagens aos eleitos da Câmara 
e Assembleia Municipal bem como aos funcionários, agentes e contratados a 
termo resolutivo da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento no âmbito de inscrições e do ingresso, frequência e 
utilização do Ginásio BFIT clube, sito na cidade de Montijo, com vista à 
promoção e ao incremento da actividade e da prática física e desportiva. 
Assim, e face ao que antecede, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
aprovar o presente protocolo de parceria e colaboração, em conformidade 



 

 
 
 
 

com o disposto nos artigos 5.º, nº. 2 e 6.º, nº. 1 e nº. 2, alíneas b) e c) ambos 
da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei nº. 5/2007, de 16 de 
Janeiro) bem como nos artigos 64º, nº. 4, alínea b) e 67º ambos da Lei nº. 
169/99, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1375/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
DESPORTIVO E RECREATIVO CANHENSE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E 
NO MONTANTE DE € 750,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Clube Desportivo 
e Recreativo Canhense, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na 
Inatel, promove, organiza desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades 
desportivas regulares no decurso da época desportiva de 2008/2009, no 
domínio do futebol e no escalão sénior. O Clube Desportivo Canhense é a 
única associação desportiva na Freguesia de Canha a promover e a desen-
volver o futebol ao nível de competição, o que se torna relevante do ponto de 
vista social naquela Freguesia, tendo nos seus objectivos a criação de uma 
equipa de formação na próxima época desportiva. Esta Associação inactiva 
durante muitos anos, recomeçou esta época desportiva a sua actividade. A 
alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara Municipal compe-
tência material para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades desportivas que revistam interesse público municipal, em 
conformidade com o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos 
municipais “apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse munici-
pal”. O Capítulo II do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Municipal prevê e regula o Programa de Apoio 
à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
sendo que o artigo 6º do mencionado Regulamento enquadra os apoios a 
prestar pela câmara ao abrigo do Programa de Apoio. Neste sentido e face 
ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição ao Clube Desportivo Canhense de um apoio de € 750,00 (sete-
centos e cinquenta euros) a conceder nos termos e em conformidade com o 
protocolo em anexo. 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, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 11 de Janeiro, 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. O apoio financeiro ora deliberado aprovar 
mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no Programa de Apoio à 



 

 
 
 
 

manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
previsto e regulado nos artigos 5º e 6º do Regulamento Administrativo Muni-
cipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela 
Assembleia Municipal em 28 de Setembro de 2004. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gin-
geira)-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1376/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO 
CULTURAL E DESPORTIVO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E 
NO MONTANTE DE € 1.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO 
DESPORTIVO – O Centro Cultural e Desportivo do Montijo, associação de 
direito privado sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia de Montijo, 
promove, organiza, dinamiza e desenvolve actividades desportivas regulares 
no âmbito das modalidades de judo, ju-jutsu, futsal e ginástica, com particu-
lar destaque para a modalidade de judo, ao nível dos escalões de formação, 
onde vem registando sucessos desportivos nacionais e internacionais nas 
provas em que participa. O Centro Cultural e Desportivo do Montijo apre-
sentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 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 realização de despesas com transportes para a 
realização de provas desportivas e apoio para as despesas com inscrições 
dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de 
Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5º e 6º, 
alínea c), do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento Despor-
tivo, conforme o disposto nos artigos 13º e 14º do supra aludido Regulamento 
Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Centro Cultural e Desportivo do Montijo, na modalidade de subsídio e no 
valor de € 1.000,00 (mil 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 com esteio e fundamento nos 
artigos 5.º, 6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 3.º, nº. 



 

 
 
 
 

2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira)----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1377/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 
MONTIJO FUTEBOL CLUBE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTAN-
TE DE € 1.250,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Montijo Futebol Clube, agremiação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de 
Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de activida-
des desportivas regulares no âmbito das modalidades de futebol clássico e de 
ar livre de 7, futsal e atletismo ao nível dos escalões de formação exclusiva-
mente, com atletas e praticantes masculinos e femininos, sublinhando-se a 
respectiva integração em competição oficial federada distrital de futebol de 
7, no escalão de infantis masculinos. Apresentou o Montijo Futebol Clube 
uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Munici-
pal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no Con-
celho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária 
realizada a 28 de Setembro de 2004, solicitando através da mesma apoio 
financeiro para as despesas com transportes para a realização de provas 
desportivas e apoio para as despesas com inscrições dos atletas. A candida-
tura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes Programas: - Programa de 
Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regula-
res, conforme o disposto nos artigos 5º e 6º, alínea c), do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo; - Programa de apoio ao Rendimento Desportivo, conforme o disposto 
nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido Regulamento Municipal. Neste 
sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Montijo Futebol 
Clube, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e 
cinquenta euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A delibera-
ção camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto 
nos artigos 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64.º, 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 esteio e fundamento nos artigos 5.º, 6.º, 
13.º e 14.º do Regulamento 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 3.º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira)----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

6 – PROPOSTA Nº. 1378/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
OLÍMPICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 3.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Clube Olímpico do Montijo, Associação Desportiva sem fins lucrativos 
recentemente constituída, com sede social na Freguesia de Montijo, promove, 
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares na época desportiva de 2007/2008, no domínio do futebol de 7 e do 
futebol de 11 clássico e de ar livre, nos escalões de pré-escolas, escolas, 
infantis A, infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores, contando 
actualmente com cerca de 256 atletas. O Clube Olímpico do Montijo, mostra-
se filiado na associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de 
Futebol e participa em competições desportivas oficiais e federadas, de 
âmbito distrital, regional, quer ao nível dos escalões de formação quer ao 
nível do escalão sénior, na época desportiva de 2007/2008. O Clube Olímpi-
co do Montijo apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamen-
to Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Asso-
ciativo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia 
Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, solici-
tando através da mesma apoio financeiro para a realização de despesas com 
transportes para a realização de provas desportivas e apoio para as despesas 
com inscrições dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos 
seguintes Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimen-
to de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5.º 
e 6.º, alínea c) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desen-
volvimento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento 
Desportivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido 
Regulamento Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro ao Clube Olímpico do Montijo, na modalidade de subsídio e no 
valor de € 3.000,00 (três mil 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) 
ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento 
nos artigos 5.º, 6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 
3.º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira)------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

7 – PROPOSTA Nº. 1379/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACADE-
MIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL DO BAIRRO DO MIRA NDA, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.500,00, PARA APOIO À 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS 
REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO – 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 Portu-
guesa de Futebol, desenvolve ao longo da época desportiva 2007/2008 
actividade desportiva regular, ao nível do Futsal e no âmbito dos escalões de 
formação infantil, de iniciados e de juvenis, bem como no escalão júnior 
feminino. A Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, 
desenvolve, na comunidade 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 desportivos entre os cidadãos mais jovens. Apresentou a Academia 
Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda uma candidatura própria 
ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo 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 as despesas 
com transportes para a realização de provas desportivas e apoio para as 
despesas com inscrições dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no 
âmbito dos seguintes Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto 
nos artigos 5.º e 6.º, alínea c) do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra 
aludido Regulamento Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro à Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do 
Miranda, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.500,00 (mil e quinhen-
tos 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 
14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento nos artigos 5.º, 6.º, 13.º e 14.º do 
Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 3.º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de 
Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Vítor Gingeira)------------------------------------------------------ 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1380/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ALDE-
GALENSE ANDEBOL CLUBE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTAN-
TE DE € 1.500,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Aldegalense Andebol Clube, associação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Associação de Andebol de Setúbal e na Federação de Andebol de 
Portugal, organiza, promove, desenvolve e dinamiza no decurso da época 
desportiva de 2007/2008 actividade desportiva regular ao nível da modalida-
de do andebol. O Aldegalense Andebol Clube apresentou uma candidatura 
própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo 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 
realização de despesas com transportes para a realização de provas desporti-
vas e apoio para as despesas com inscrições dos atletas. A candidatura 
efectuada insere-se no âmbito dos seguintes Programas: - Programa de 
Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas 
Regulares, conforme o disposto nos artigos 5.º e 6.º, alínea c) do Regulamen-
to Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo, conforme o 
disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido Regulamento Municipal. 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Aldegalense 
Andebol Clube, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A delibera-
ção camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto 
nos artigos 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento nos artigos 5.º, 
6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 3.º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01./04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira).---------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1381/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
ATLÉTICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 1.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
- O Clube Atlético de Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Federação Portuguesa de Canoagem, na Federação Portuguesa de 



 

 
 
 
 

Natação, na Associação de Canoagem da Bacia do Tejo e na Associação de 
Natação de Lisboa, promove, organiza, dinamiza e desenvolve na época 
desportiva em curso actividades desportivas regulares no âmbito da canoa-
gem, da natação oficial federada, do futebol de veteranos e do futsal. 
Destaca-se, naturalmente, a sessão de canoagem do clube, onde praticam a 
modalidade atletas de várias idades, com particular incidência ao nível dos 
escalões de formação. Sublinhando-se, obviamente, os êxitos desportivos 
alcançados pelo clube nesta modalidade quer a nível regional quer a nível 
nacional, que tem desenvolvido um trabalho notável e muito relevante no 
fomento e dinamização desta modalidade desportiva na Freguesia e no 
Concelho, promovendo por essa via a ligação da cidade ao rio e contribuindo 
para a sua aproximação, sucessos desportivos esses no âmbito dos escalões 
de formação, inclusivo com a integração de atletas nas selecções nacionais. 
Salienta-se também o papel e o dinamismo da secção de natação oficial 
federada, praticada por crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Para o 
efeito o Clube Atlético do Montijo, apresentou uma candidatura própria ao 
abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo 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 as despesas 
com transportes para a realização de provas desportivas e apoio para as 
despesas com inscrições dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no 
âmbito dos seguintes Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto 
nos artigos 5.º e 6.º, alínea c) do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra 
aludido Regulamento Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro ao Clube Atlético do Montijo, na modalidade de subsídio e 
no valor de € 1.000,00 (mil 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea 
b), ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento 
nos artigos 5.º, 6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 
3.º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01./ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira).------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

10 – PROPOSTA Nº. 1382/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO MON-
TIJO BASKET ASSOCIAÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTAN-
TE DE € 3.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Montijo Basket Associação, associação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Associação de Basquetebol de Setúbal e na Federação Portuguesa 
de Basquetebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de 
actividades desportivas regulares no decurso da época desportiva de 2007/ 
2008, no domínio do basquetebol e nos escalões masculinos e femininos de 
mino-8, mini-10, mini-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-19, seniores e 
veteranos. O Montijo Basket Associação é a única associação desportiva do 
Concelho a promover e a desenvolver o basquetebol ao nível da competição 
federada, com especial e particular incidência nos vários escalões de 
formação, onde tem vindo a desempenhar uma actividade desportiva bastante 
relevante do ponto de vista social, assinalando-se ainda os sucessos 
desportivos obtidos por esta associação no domínio do basquetebol, em 
competições oficiais federadas da modalidade. O Montijo Basket Associação 
apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administra-
tivo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 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 realização de despesas com transportes para 
a realização de provas desportivas e apoio para as despesas com inscrições 
dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Acti-
vidades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos. 5.º e 6.º, 
alíneas c) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento Despor-
tivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido Regulamen-
to Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Montijo Basket Associação, na modalidade de subsídio e no valor de € 
3.000,00 (três mil 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento nos artigos 5.º, 
6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 3.º, nº. 2 da 



 

 
 
 
 

Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01./04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira).---------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 1383/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESTRE-
LA FUTEBOL CLUBE AFONSOEIRENSE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO 
MONTANTE DE € 1.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO 
DESPORTIVO – O Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, associação desporti-
va sem fins lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal, promove, 
organiza, dinamiza e desenvolve na época desportiva 2007/2008 um conjunto 
de actividades desportivas regulares, nomeadamente ao nível do futebol, no 
âmbito dos escalões de formação, integrando os escalões de escolas, infantis, 
iniciados e juvenis. Assim as actividades desportivas desenvolvidas por esta 
associação estão fundamentalmente vocacionadas para crianças e adolescen-
tes cujas idades variam entre os 8 e os 16 anos, salientando-se ainda a 
prática recreativa e informal do futebol de 11 e do futsal ao nível do escalão 
de seniores e dos veteranos. Na época desportiva de 2007/2008, o Estrela 
Futebol Clube Afonsoeirense participa nas competições oficiais federadas 
organizadas e desenvolvidas pela Associação de Futebol de Setúbal ao nível 
do distrito, integrando esta a Federação Portuguesa de Futebol. Sublinha-se 
o relevante trabalho de integração e coesão social bem como de prevenção 
de riscos sociais promovido e levado a cabo pela colectividade beneficiária 
através da actividade física e desportiva. O Estrela Futebol Clube Afonsoei-
rense apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Admi-
nistrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 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 realização de despesas com transportes para 
a realização de provas desportivas e apoio para as despesas com inscrições 
dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Acti-
vidades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5.º e 6.º, 
alíneas c) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento Despor-
tivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido Regula-
mento Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro ao Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, 
alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no 



 

 
 
 
 

disposto no artigo 64.º, 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 com esteio e 
fundamento nos artigos 5.º, 6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e 
no artigo 3.º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.01./04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gin-
geira).-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
12 – PROPOSTA Nº. 1384/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO FUTE-
BOL CLUBE DO AREIAS, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 1.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Futebol Clube do Areias, associação desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na Freguesia de Montijo, promove, organiza, dinamiza e desen-
volve na época desportiva de 2007/2008 um conjunto de actividades desporti-
vas regulares, nomeadamente ao nível do futebol, no âmbito dos escalões de 
formação, actividades essas direccionadas ou vocacionadas e em que 
participam crianças entre os 5 e os 12 anos de idade. O Futebol Clube do 
Areias apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, 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 realização de despesas com transportes 
para a realização de provas desportivas e apoio para as despesas com 
inscrições dos atletas. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos 
seguintes Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvi-
mento de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 
5.º e 6.º, alíneas c) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimen-
to Desportivo, conforme o disposto nos artigos 13.º e 14.º do supra aludido 
Regulamento Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro ao Futebol Clube do Areias, na modalidade de subsídio e no valor 
de € 1.000,00 (mil 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 13.º, nº. 2, alínea f) e 21.º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei 
nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64.º, 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 com esteio e fundamento nos artigos 5.º, 
6.º, 13.º e 14.º do Regulamento 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 1.º, nº. 1 e no artigo 3.º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01./04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Vítor Gingeira).---------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1385/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-34/08 – Na sequência do despacho 
da Senhora Presidente de 16 de Outubro de 2008 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Praça 5 de Outubro, nº. 14, em Montijo de que é 
proprietária a D. Matilde Dilar Brito Figueiroa de Morais Cardigos, confor-
me auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo 
sido notificado 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 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. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1386/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “CENTRO POLIVALENTE DO ESTEVAL” – PROCESSO FH-09/1997 
– Considerando que: A vistoria efectuada no dia 2008.11.26 considerou 
estarem os trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. 
Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definitiva da obra de “Centro 
Polivalente do Esteval”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos para dar início 
à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º., nºs. 6 e 7 da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 



 

 
 
 
 

de Janeiro, foram pelos munícipes abaixo identificados colocadas as 
seguintes questões:---------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Luciano Garcia, morador no Bairro Miranda veio solicitar ao 
Executivo Municipal para que possa junto do responsável pelos serviços dos 
Transportes Sul do Tejo resolver a questão da passagem de transporte públi-
co dentro do bairro, uma vez que é um assunto que já se arrasta há 2 anos.--- 
O Senhor Vice-Presidente respondeu que também têm contactado com os 
TST no sentido de readaptarem as carreiras que passam pela Jardia e pelo 
Alto Estanqueiro, para que possam fazer o atravessamento por dentro do 
bairro. Disse também que os TST têm demonstrado alguma resistência mas 
iremos continuar a insistir para que o mesmo se faça uma vez que traria uma 
melhor qualidade de vida para a população do Bairro Miranda.---------------- 
O Senhor João Matos, representante dos moradores da Urbanização de 
Nossa Senhora da Atalaia, no Montijo disse que estão bastante isolados e 
sentem-se desprezados por parte da Câmara Municipal e vêm apelar no 
sentido de se corrigir a situação, nomeadamente os buracos no pavimento 
que impedem o trânsito dos veículos, a falta de iluminação e o excesso de lixo 
e entulho que se encontra pela zona.-------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente disse que esta urbanização se encontra há alguns 
anos para ser concluída, sendo responsabilidade dos urbanizadores que não 
concluíram a obra. Relativamente à questão da iluminação a Câmara Muni-
cipal já contactou com a EDP para a possibilidade de resolverem a situação. 
Quanto aos buracos no pavimento e ao lixo e entulho iremos junto dos 
serviços camarários tentar ver qual a possibilidade de actuarem para que 
possamos dar alguma dignidade ao local e aos moradores da urbanização. 
No entanto, o problema não fica eliminado, porque a mesma não se encontra 
acabada, falta os passeios e os restantes prédios.---------------------------------- 
A Senhora Antonieta, a residir na Urbanização de Nossa Senhora da 
Atalaia, disse que há 30 anos que ali reside e vê tudo na mesma, e que devido 
à falta de iluminação no local tem um certo receio uma vez que reside no rés-
do-chão. Disse ainda que devido ao excesso de lixo não existe sitio para se 
passar.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente disse que por vezes a manutenção dos espaços 
públicos escapa ao controlo da Câmara Municipal, mas que os responsáveis 
irão ser penalizados pela forma como o trabalho foi executado. Disse ainda 
que por questões de saúde pública os serviços camarários irão tentar 
minimizar os problemas existentes. Informou também que a Senhora Presi-
dente contactou várias vezes com o urbanizador para que os passeios e as 
ruas ficassem em condições, mas o mesmo não tem respondido às solicitações 
da Câmara.------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

A Senhora Maria Alice, também moradora na Urbanização de Nossa 
Senhora da Atalaia, disse que das vezes que reuniu com a Senhora Presi-
dente, contactou com o Senhor Rufino responsável pela obra, mas até à data 
não executou nenhum trabalho.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente disse que nestas questões mais complexas a 
Câmara tenta resolver junto dos urbanizadores para que possam resolver os 
problemas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Também o Senhor Emídio Mendes, residente na Urbanização de Nossa Se-
nhora da Atalaia, disse que a circulação automóvel é quase impossível de se 
fazer, devido ao volume do entulho.--------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e trinta e um minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1387/08 – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE PRAZO REFEREN-
TE À EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DA 
MONTIAGRI” – PROCESSO F-12/2007 – Considerando que: A empreitada 
referente à “Remodelação das Instalações Eléctricas da Montiagri”, foi adju-
dicada à firma APS – Estudos, Projectos e Montagens de Iluminação, Lda., 
por deliberação de Câmara de 26.06.2008, pelo valor de Euros: 77.350,00 
(setenta e sete mil trezentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor e por um prazo de execução de 60 dias. A adjudicação foi efectuada 
no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 02 de Março. A consignação dos 
trabalhos foi assinada em 02.09.2008. Os trabalhos possíveis de executar 
estão efectuados, no entanto a remoção de equipamento antigo e ligação do 
novo, só é possível após a ligação de energia eléctrica subterrânea pela 
EDP; O pedido de ligação já foi solicitado à EDP, mas aguarda-se ainda a 
marcação da data para o efeito; O pedido de prorrogação do prazo da 
empreitada solicitado pelo empreiteiro. Proponho: A concessão de uma 
prorrogação graciosa de prazo por 60 dias. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1388/08 – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE PRAZO REFEREN-
TE À EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINTASSILGOS, RUA 
DOS MELROS, RUA DAS GAIVOTAS, RUA DAS ÁGUIAS, RUA DOS CANÁRIOS 
(2ª. FASE) E RUA DAS ANDORINHAS (2ª. FASE) – BAIRRO MIRANDA. PROCES-
SO F-31/2007 – Considerando que: A empreitada referente à “Pavimentação 
da Rua dos Pintassilgos, Rua dos Melros, Rua das Gaivotas, Rua das Águias, 
Rua dos Canários (2ª. Fase) e Rua das Andorinhas (2ª. Fase) – Bairro 
Miranda – Alto Estanqueiro”, foi adjudicada à firma Florindo Rodrigues 
Júnior & Filhos, Ldª., por deliberação de Câmara de 09.07.2008, pelo valor 
de Euros: 120.709,75 (cento e vinte mil setecentos e nove euros e setenta e 
cinco 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 02 de Março. A consignação dos trabalhos foi assinada em 
12.08.2008. Tem-se verificado ao longo da empreitada a necessidade de efec-
tuar alguns ajustes em especial ao nível da topografia para compatibilizar as 
várias cotas de soleira existentes com as pavimentações. A entrega de alguns 
materiais para a obra, tem um prazo por parte dos fornecedores um pouco 
alargado. As condições meteorológicas que se verificam nesta época levam a 
alguns atrasos na execução dos trabalhos. O pedido de prorrogação do prazo 
da empreitada solicitado pelo empreiteiro. Proponho: A concessão de uma 
prorrogação graciosa de prazo por 45 dias. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1389/08 – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE UM LOTE 
COMPOSTO POR QUARENTA E DOIS VEÍCULOS EM FIM DE VIDA – Conside-
rando que: Foram levados a cabo os procedimentos previstos no Regulamen-
to Municipal de Remoção de Veículos Abandonados (RMRVA) que origina-
ram a remoção e parqueamento dos 42 veículos que se encontravam em 
situação de abandono e degradação na via pública (identificados na listagem 
em anexo), para o Parque Municipal de Viaturas, sito no Parque de Exposi-
ções de Montijo, onde permanecem; Por se terem efectuado todas as diligên-
cias, legalmente expressas, junto das entidades competentes, com vista à 
resolução de situações que impendiam sobre os 42 veículos, tais como: 
reservas, penhoras, hipotecas, apreensões e outras que se entenderam por 
necessárias para a sua completa libertação, foi constituído um único lote; Os 
veículos foram vistoriados pela Entidade: Agência Nacional de Compras 
Públicas, EPE, e considerados “sem interesse para o Parque de Viaturas do 
Estado”, face à inspecção realizada; Irá cumprir-se a legislação enquadra-
dora das normas de gestão que visam a criação de circuitos de recepção de 
VFV, o seu correcto transporte, armazenamento e tratamento, designadamen-
te no que respeita à separação das substâncias perigosas neles contidas e ao 
posterior envio para reutilização e reciclagem (Decreto-Lei nº. 196/2003, de 
23 de Agosto); O protocolo de colaboração estabelecido entre a Câmara 
Municipal de Montijo e a VALORCAR, com vista à gestão ambientalmente 
equilibrada de VFV, permite promover uma articulação de actuações entre os 
vários intervenientes no ciclo de vida dos veículos, que proporciona o seu 
encaminhamento para entidades autorizadas/credenciadas pelo Instituto dos 
Resíduos. Nestes termos, proponho que este Executivo Municipal delibere 
favoravelmente o seguinte: I) – Proceder à alienação do lote de 42 veículos, 
anteriormente referido, e, nas condições previstas no documento que se anexa 
e se dá por integralmente reproduzido; II) – Publicitar a realização do acto 
público, por meio de anúncio, em jornal de divulgação na área do município 



 

 
 
 
 

e afixação nos locais de estilo. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1390/08 – 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 céle-
re, 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 22 de Novembro de 2008 e 12 de Dezembro 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 
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente desde 22 de Novembro de 2008 até 12 de Dezembro 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.------------------------------------------ 
IX – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 



 

 
 
 
 

1 – PROPOSTA Nº. 1393/08 – APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR  – Conside-
rando que: 1. Por Despacho da Exma. Senhora Presidente da Câmara de 11 
de Março de 2008, foi instaurado processo de Inquérito ao abrigo do artigo 
85º do Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, que decorreu relativamente a 
factos ocorridos no Serviço de Fiscalização Municipal; 2. O referido proces-
so de inquérito concluiu que o funcionário Mário Jorge Cepeda Matos prati-
cou actos que indiciam o cometimento de infracções disciplinares; 3. O supra 
citado processo de inquérito constituiu a fase instrutória do processo discipli-
nar, tendo sido determinada a conversão por deliberação da Câmara Munici-
pal de Montijo na sua reunião de 20 de Agosto de 2008; 4. O processo 
disciplinar visa apurar se determinada infracção atribuída a determinado 
funcionário se verificou, de facto; 5. Para tanto, e nos termos do diploma 
legal supra citado, foram efectuadas todas as diligências pertinentes e 
necessárias à descoberta da verdade; 6. Das referidas diligências concluiu-se 
ter sido praticado pelo funcionário visado actos susceptíveis de serem 
qualificados como ilícito disciplinar, os quais constam no relatório final e 
respectivo processo disciplinar nº. 3/2008, os quais se juntam e se dão por 
integralmente reproduzidos; 7. Pelo exposto, tendo-se concluído pela existên-
cia de conduta integradora de infracções disciplinares há lugar à aplicação 
da sanção correspondente. Nestes termos, propõe-se que o Executivo Munici-
pal delibere favoravelmente, por escrutínio secreto, ao abrigo do artigo 18º, 
nº. 1 do Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro e artigo 24º nº. 2 do Código 
de Procedimento Administrativo, o seguinte: A. Homologar o relatório final e 
conclusões do processo disciplinar em referência, anexo à presente proposta 
e que se dá por reproduzido; B. Em consequência, deliberar a aplicação de 
uma pena de suspensão por um período de 20 dias ao funcionário Mário 
Jorge Cepeda Matos, nos termos do artigo 24º do Decreto-Lei nº. 24/84, de 
16 de Janeiro, por grave desinteresse no cumprimento dos deveres profissio-
nais. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)-------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com cinco votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
No término da presente reunião foi deliberado a não realização da reunião 
ordinária marcada para o dia 24 de Dezembro de 2008, sendo a próxima já a 
realizar no ano civil de 2009, na esteira da calendarização a publicitar em 
Edital.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quarenta e seis 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 


