
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 02/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE JANEIRO DO ANO 
DOIS MIL E OITO 

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

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

 
Às dezassete horas e trinta e dois minutos com a presença da Técnica 
Superior de 2ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, Dra. 
Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente da Câmara assumiu a 
Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos membros presentes.--- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra leu uma Declaração Política, cujo teor 
a seguir se transcreve: “AEROPORTO EM MONTIJO – Na reunião de Câmara 
de 11 de Abril de 2006 reiterámos a posição do PSD Montijo e dos seus 
Autarcas relativamente à localização do Novo Aeroporto, sublinhando que, 
sem deixarmos de ter presente o interesse do País, acreditávamos vivamente 
que a opção pela Margem Sul do Tejo fosse a que melhor servia Portugal e 
os Portugueses. Fizemo-lo com tranquilidade e sem exaltações porque a 
nossa verdadeira motivação era, tal como continua a ser, contribuir para um 
País mais desenvolvido, competitivo, próspero, coeso e solidário. Por isso 
aplaudimos entusiasticamente as declarações do Primeiro-Ministro infor-
mando o País da decisão preliminar de localizar o Aeroporto no campo de 
tiro, entre os concelhos de Benavente e Montijo, afectando uma parte 
significativa do território da freguesia de Canha. Por isso saudamos também 



 

 
 
 
 

a vinda, embora tardia, da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Montijo a esta batalha, juntando-se assim aos que há muito defendem o 
Aeroporto na Margem Sul, sem contudo deixarmos de sublinhar a 
extemporaneidade da posição porque, em abono da verdade, se a decisão 
final coubesse à Senhora Presidente o Aeroporto estaria na Ota. Porém, 
devemos agora centrarmo-nos no que é essencial, no futuro, e aqui a causa 
do nosso aplauso reside no facto de esta escolha representar uma janela de 
oportunidade para um país que regista sinais de atraso sem precedentes na 
Europa e até no espaço ibérico e para um distrito fustigado por ciclos 
económicos implacáveis, como o que agora atravessamos. Todavia, sempre 
afirmámos que a escolha da localização deveria ser precedida por uma 
ponderada reflexão sobre os aspectos ambientais, mas também deveria 
reflectir o correcto ordenamento do território, a lógica das outras redes de 
infra-estruturas, viária e ferroviária, as ligações portuárias e as próprias 
plataformas logísticas, o turismo e a maximização de investimentos previstos 
e futuros no litoral e interior alentejano, tudo isto tendo sempre presente uma 
responsável ponderação entre o custo e o benefício da obra. E, em 
consequência do exposto, impõem-se hoje diligências que garantam e 
executem o planeamento atrás referido. Falo-vos da consequente necessidade 
de reunir, com carácter de urgência, com especialistas e estudiosos nas 
matérias e reflectir e fazer reflectir, atempadamente, esta nova realidade nos 
instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Nesta medida o 
Plano Director Municipal de Montijo deverá ser analisado e reavaliado à 
luz desta nova grande infra-estrutura. A Carta Educativa do Concelho 
deverá ser pensada em conformidade com o previsível crescimento demográ-
fico da região. O Hospital de Montijo deve ser repensado, hoje, não à luz de 
um protocolo cada vez mais caduco, mas de acordo com a necessidade de 
construir um novo hospital que faça frente às crescentes expectativas de 
crescimento. As Vias de Comunicação, as acessibilidades e a Rede de 
Transporte têm necessariamente de ser reequacionadas. O Montijo tem uma 
palavra a dizer e não quer, nem pode, ficar ao lado das grandes decisões. 
Pelo contrário quer ser o agente dinamizador desta nova era de desenvolvi-
mento.”------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Serra da Graça leu três Declarações, cujo teor a seguir 
se transcreve: “1 – A LOCALIZAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LISBOA – A 
decisão anunciada pelo governo de construir o novo Aeroporto de Lisboa nos 
terrenos do Campo de Tiro de Alcochete, veio terminar com uma discussão 
de décadas, que nos últimos anos e em particular em 2007 esteve bastante 
acesa, chegando mesmo a ser anunciado pelo Ministro Mário Lino a sua 
construção na zona da Ota. Tal como a CDU defendia e defende, esta decisão 
devia ter em linha de conta o interesse nacional e não interesses de grupo ou 



 

 
 
 
 

regionais. Com os elementos conhecidos, também nós pensávamos e 
pensamos que a localização escolhida é a melhor para o país, e para a nossa 
região. Será, pois, chegado o momento de avaliar e tomar medidas quanto 
aos impactes negativos previstos nos estudos, em particular a nível ambiental 
e à definição de uma estratégia de planeamento territorial, pelo governo e 
pelas autarquias directamente envolvidas, de modo a que a construção do 
novo aeroporto seja um motor de desenvolvimento sustentável para a nossa 
região. 2 – A REVISÃO DA LEI ELEITORAL PARA AS AUTARQUIAS - O 
projecto de lei actualmente em discussão na Assembleia da República, que 
visa alterar a legislação em vigor para as autarquias locais, foi previamente 
acordado entre os partidos socialista e social-democrata, e por essa razão foi 
já aprovado na generalidade pelo PS e PSD, com os votos contra dos outros 
partidos. Este projecto de lei, se vier a ser aprovado tal como está, irá 
permitir que o partido que ganhar as eleições, nem que seja por apenas um 
voto de diferença, garanta uma maioria absoluta, quer dizer, para além do 
presidente terá direito de imediato à maioria do número de vereadores. Com 
esta norma ficarão excluídos, de forma administrativa, das câmaras 
municipais muitos eleitos em representação das forças políticas minoritárias, 
empobrecendo a expressão da pluralidade de opiniões nas centenas de 
municípios de todo o país. Neste acordo entre o PS e o PSD está também 
previsto que os vereadores deixam de ser eleitos directamente e conhecidos 
previamente pelos eleitores, passando a ser escolhidos pessoalmente pelo 
presidente eleito da câmara municipal de entre os membros da assembleia. 
Em suma, se esta lei for aprovada, significa que a constituição futura dos 
executivos municipais deixará de ser representativa da vontade expressa das 
populações e passará a ser um órgão que não tem a legitimidade democrática 
sufragada pelo voto popular. 3 – O ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 
MONTIJO - Durante várias décadas, o estabelecimento prisional de Montijo 
tem desempenhado a tarefa para que foi construído, num espaço localizado 
na estrema da Quinta do Saldanha, e que à época se situava fora da malha 
urbana da vila. Entretanto, a cidade de Montijo tem vindo a crescer com 
novas construções de edifícios também nesta zona, de tal modo que o edifício 
prisional ficou rodeado por habitações, centros comerciais, escolas, etc. 
Recentemente, foi divulgado que o Ministério da Justiça pretende reformular 
todo o sistema prisional, com a implementação de um plano de encerramento 
de prisões, libertando as cidades destes estabelecimentos, e simultaneamente, 
construindo novas e modernas cadeias com condições para poderem exercer 
as funções de reinserção social e o cumprimento das respectivas penas. Deste 
modo, consideramos que está chegado o momento de reivindicar que o 
Montijo seja incluído nesse plano de reestruturação do sistema prisional, 
retirando a prisão do Montijo do interior da cidade.”----------------------------- 



 

 
 
 
 

A Senhora Vereadora Clara Silva leu uma Declaração cujo teor a seguir se 
transcreve: “MEMÓRIA “JORGE PEIXINHO” – Jorge Manuel Rosado 
Peixinho, nasceu no Montijo em 20 de Janeiro de 1940, comemorou-se assim 
no passado dia 20, 68 anos sobre a data do seu nascimento. Iniciou-se na 
música pela mão de sua tia materna, D. Judite Rosado, professora de piano. 
Mais tarde, matriculou-se no Conservatório de Lisboa onde concluiu com 
distinção os cursos de composição e piano, entre 1951 e 1958. Foi bolseiro 
da Fundação Calouste Gulbenkian e estudou em Roma na Academia de Santa 
Cecília com Boris Porena e Goffredo Petrassi, onde obteve em 1961 o 
diploma de aperfeiçoamento em composição. Na primavera de 1970 fundou 
com alguns músicos portugueses o Grupo de Música Contemporânea de 
Lisboa. Esta ideia surgiu-lhe quando na década de 60 a RTP lhe pediu a 
realização de um programa com obras suas, tendo aí começado o projecto do 
grupo. A sua apresentação pública teve lugar no Festival de Sintra desse ano, 
mantendo certa regularidade nas suas apresentações no país, assim como nas 
diversas gravações para a RDP e RTP. Em 1972 teve a sua primeira 
deslocação ao estrangeiro, participando no Festival de Arte Contemporânea 
de Royan. Depois de 1974 e ao longo de 26 anos de existência efectuou 
concertos em diversos países e continentes integrados em vários festivais. Em 
1974, Jorge Peixinho foi eleito membro do Conselho Presidencial da 
Sociedade Internacional de Música Contemporânea. Jorge Peixinho era um 
homem obstinado que sempre demonstrou uma dedicação à música e ao seu 
enriquecimento profissional e cultural, possuía o traço dos génios, a sua 
música, não tinha raízes noutros géneros e compositores, era obra do seu 
intelecto criador. Jorge Peixinho era um combatente pela liberdade e o único 
cargo político que desempenhou foi o de Presidente de Assembleia Municipal 
de Montijo, e fê-lo pelo amor à terra que o viu nascer e que lhe atribuiu as 
medalhas de Mérito Cultural e de ouro da Cidade de Montijo.”----------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva deu conhecimento à Câmara de vários 
assuntos, cujo teor a seguir se transcreve: “1 – GABINETE DE SAÚDE E 
ACÇÃO SOCIAL – Está a decorrer de 22 a 31 do corrente o Rastreio Oftalmo-
lógico aos alunos do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Montijo; este rastreio decorre de um protocolo celebrado em Dezembro de 
2003 entre a Câmara Municipal de Montijo, a União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição e o Lions Clube de Montijo. Este rastreio desenvolve-
se em fases e tem como objectivo detectar, despistar e encaminhar os alunos 
que apresentam problemas de visão de forma a não dificultarem o seu 
processo de aprendizagem. Na 1ª fase do Processo efectua-se o rastreio aos 
alunos atrás referidos e informam-se os encarregados de Educação da 
necessidade ou não de uma consulta de oftalmologia. Na 2ª fase os alunos 
que auferem auxílios económicos e foram sinalizados, efectuarão uma 



 

 
 
 
 

consulta gratuita no Centro Clínico da União Mutualista e caso necessitem 
de adquirir os óculos, os encarregados de educação dirigir-se-ão ao oculista 
Fernandez, para escolha de armação mais adequada ao aluno. Na 3ª fase os 
Lions Clube de Montijo fazem a entrega dos óculos aos alunos carenciados. 
Os alunos que não auferem auxílios económicos, serão os encarregados de 
educação que após a sinalização, deverão proceder a todos os trâmites. 
Tendo em conta o papel fundamental das Autarquias, na integração e no 
acolhimento da população imigrante, a Câmara Municipal de Montijo, criou 
em 2000, o Gabinete de Apoio ao Imigrante do Concelho de Montijo, como 
uma resposta de aconselhamento Jurídico e Encaminhamento dos Imigrantes 
do Concelho. Com o objectivo de reforçar essa resposta, a Câmara Munici-
pal de Montijo assinou um Protocolo de Cooperação com o ACIME – Alto 
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, (actualmente designado 
ACIDI, I.P. – Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, 
I.P.) passando a designar-se por CLAI – Centro Local de Apoio ao Imigrante. 
Este protocolo surge no âmbito das respostas sociais que têm vindo a ser 
desenvolvidas no Concelho, enquadrando-se nas grandes linhas orientadoras 
em matéria de imigração, definidas no PNAI (Plano Nacional de Acção para a 
Inclusão). Cumulativamente, o CLAI, presta informação gratuita acessível à 
população imigrante, no que respeita a direitos de trabalho, saúde, educação, 
permanência em Portugal e aquisição da Nacionalidade Portuguesa. Em 
2007 iniciou-se o Projecto TU KONTAS, no âmbito do Programa Escolhas, 
sendo a Câmara Municipal de Montijo a Entidade Promotora com o qual o 
CLAI de Montijo também tem trabalhado em articulação. Um dos pilares 
deste projecto é a Promoção de uma Cultura de Convivência e Diálogo 
Intercultural no sentido da criação de um Centro de Recursos Multicultural e 
de uma Associação de Imigrantes no Concelho de Montijo. Pretendeu-se 
envolver activamente os destinatários na construção de recursos alusivos às 
diferentes culturas existentes no Concelho, favorecendo um melhor diálogo 
intercultural e uma participação activa na comunidade. O Projecto “Tu 
Kontas” dinamizou um grupo de cidadãos/ãs imigrantes do Concelho que 
desde o primeiro momento se mobilizaram com o objectivo de constituir uma 
Associação de Imigrantes, até então inexistente. É de salientar o esforço e o 
envolvimento da Autarquia, em conjunto com este grupo na organização 
conjunta de várias actividades tendo em vista a angariação de fundos para a 
constituição da referida Associação e em simultâneo promovendo a 
convivência intercultural, bem como uma melhor integração desta população 
na comunidade do Concelho. Assim surgiu o “I Encontro Multicultural no 
Montijo” realizada no passado dia 7/07/2007, que consistiu numa Mostra 
Gastronómica, Cultural e Musical, expressiva das Comunidades mais 
representativas do Concelho, nomeadamente Africana, Brasileira, Russa, 



 

 
 
 
 

Romena e Ucraniana. Com o mesmo objectivo realizou-se durante o mês de 
Dezembro/2007 a Semana de Natal (4 a 22) com o Programa de Natal 
“Juntos Por Um Montijo Solidário e Multicultural”, onde constou entre 
outras actividades, “Uma Mostra Multicultural de Gastronomia e Artesana-
to”, onde se apresentou uma doçaria tradicional de Natal confeccionada pelo 
Grupo representativo da actual Associação de Imigrantes do Montijo. O 
esforço até agora promovido permitiu já, criar a primeira Associação 
Intercultural de Imigrantes no Município de Montijo, a “ASSIM” (Associação 
de Imigrantes de Montijo), constituída formalmente no passado dia 15.01.08. 
Os objectivos desta Associação são os seguintes: a) Defender e promover os 
direitos e interesses dos imigrantes e seus descendentes em tudo quanto 
respeite à sua valorização, de modo a permitir a sua plena integração e 
inserção; b) Desenvolver acções de apoio aos imigrantes e seus descendentes 
visando a melhoria das suas condições de vida; c) Promover e estimular as 
capacidades próprias, culturais e sociais das comunidades de imigrantes ou 
dos seus descendentes como elemento fundamental da sociedade em que se 
inserem. Na prossecução dos seus objectivos, cabe à “ASSIM”: a) Promover e 
dinamizar projectos e iniciativas para a integração dos Imigrantes e dos seus 
descendentes; b) Realizar acções de formação com vista a uma maior 
partilha de informação aos seus associados; c) Colaborar em acções de 
esclarecimento ou outras de carácter público, tais como, seminários, 
colóquios, encontros e debates, bem como publicações sobre a temática da 
imigração ou outra que vá de encontro aos seus objectivos; d) Promover a 
cooperação com entidades públicas e privadas; e) Fomentar boas práticas de 
promoção de integração de imigrantes. Fomentar, colaborar e intervir em 
outras actividades e acções compatíveis com os seus objectivos. 2 – CINEMA 
TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA – SERVIÇO DE BABY-SITTING – A Câmara 
Municipal de Montijo desenvolve as suas políticas de apoio à família e da 
igualdade de género, nas diferentes áreas da sua acção iniciando-se na Rede 
de apoio à família no pré-escolar e com a Escola a tempo inteiro no 1º ciclo. 
Este apoio à família “mães e pais”porque cada vez mais o cuidado aos filhos 
exige uma participação por igual do pai e da mãe, permite que ambos 
desenvolvam a sua carreira profissional. Mas, a realização de mulheres e 
homens, não passa apenas por questões de realização profissional e material. 
O acesso à cultura, faz parte integrante do desenvolvimento do cidadão, 
entendemos assim que os pais têm o direito de usufruir de um espectáculo, de 
dança, música, teatro ou cinema, em tranquilidade, porque os seus filhos 
estão ali ao lado. Assim, a partir de 31 de Janeiro, dia do concerto de Sérgio 
Godinho, a Câmara Municipal de Montijo inicia um serviço de Baby Sitting 
para crianças dos 3 aos 12 anos. Este serviço funcionará nos espectáculos de 
maior impacto ou onde o número de pedidos o justifique. É grátis para os 



 

 
 
 
 

portadores do Cartão do Melhor Amigo, para as mães ou pais portadores do 
Cartão de Amigo o valor é de 0,50€ por criança e 1,00€ para aqueles que 
não possuírem qualquer destes Cartões. Este serviço decorre na sala 
polivalente do Cinema Teatro Joaquim de Almeida, equipada para o efeito e 
é prestado por uma animadora Cultural que já faz apoio à família num dos 
Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Montijo. 3 – DIVISÃO 
SOCIAL, CULTURAL E ENSINO – “A ESCOLA EM DESFILE: DESFILES 
CARNAVALESCOS” – Desde o ano lectivo 2003/2004, os festejos carnavales-
cos das escolas têm vindo a realizar-se de forma descentralizada nas 
comunidades locais em que as escolas se inserem, sob a organização dos 
Agrupamentos de Escolas e com o apoio desta Câmara Municipal. Com a 
descentralização desta iniciativa, visa-se contribuir para uma maior ligação 
das escolas às comunidades educativas em que se inserem e para um maior 
envolvimento destas nas actividades de animação. À semelhança do 
procedimento adoptado no ano anterior, a Câmara Municipal atribuirá um 
subsídio no valor de 3,75€ por aluno participante e assegurará a divulgação 
da iniciativa. Esta Edilidade assumirá ainda o pagamento das despesas 
inerentes ao transporte de crianças (entre os estabelecimentos de ensino e o 
local de realização do Desfile), mediante a apresentação de cópias das 
facturas relativas ao aluguer de autocarros que vier a ser efectuado por esse 
Agrupamento de Escolas.”------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves ditou para a acta dois Votos de 
Saudação, cujo teor a seguir se transcreve: “1 – Um Voto de Saudação ao 
Centro Cultural e Desportivo do Montijo, pela brilhante prestação no Open 
Juniores Lisboa em Judo, à Direcção, aos Órgãos Sociais, Técnicos e Atletas, 
tendo registado dois primeiros lugares, um segundo lugar e o nono posto, 
destacando-se a participação de Lina Antunes, na categoria de +70Kg e 
Andreia Amaro, na categoria de +48Kg, com o primeiro lugar, Marina de 
Reis na categoria de -48Kg, segunda classificada e Tiago Santos na 
categoria de -66Kg com o nono lugar. 2 – Um Voto de Saudação ao Clube 
Atlético do Montijo pela boa prestação da sua equipa federada no IV Torneio 
de Natação de Benedita, cujo a formação composta por 11 Atletas do 
Atlético, logrou classificar-se em 10º lugar no escalão de Infantis e em 17º 
lugar no escalão de absolutos, sublinhando-se dois segundos lugares obtidos 
pela Atleta Mafalda Pereira nos 50metros e nos 100 metros costas.”----------- 
A Senhora Presidente leu uma Moção, cujo teor a seguir se transcreve: 
“Moção sobre a construção do novo aeroporto no campo de tiro (localizado 
em Montijo e Benavente) – No passado dia 10 de Janeiro de 2008, o 
Governo aprovou preliminarmente a opção do campo de tiro, localizado nos 
concelhos de Montijo e Benavente, para a construção do Novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa. Esta como outras grandes decisões importantes, que 



 

 
 
 
 

marcaram a história da política e das obras públicas em Portugal, mostra-
nos que uma das características da vida social e política e a complexidade 
dos seus enredos e a incerteza das teias que tecem e abrem os caminhos do 
futuro. Esta janela de oportunidades que agora se abre será tanto maior 
quanto maior for a nossa capacidade para compreendermos e realizarmos os 
desafios que o presente e o futuro nos reserva, sempre com a preocupação de 
salvaguardarmos a sustentabilidade dos nossos recursos naturais no respeito 
pelas gerações vindouras. Seja como for, esta decisão governamental coloca 
aos governos central e local novos desafios e preocupações. Ao nível local 
sabemos as transformações que vão sofrer as três freguesias da zona leste do 
concelho, alterações estruturais do seu ordenamento territorial, administrati-
vo e social, que terão uma abrangência não só local como regional, daí a 
necessidade de preservarmos a sua história, a sua identidade e o seu 
património. As novas acessibilidades irão aumentar grandemente as 
centralidades destas três freguesias e do próprio concelho de Montijo, pelo 
que não podemos descurar, desde o início, uma inter-relação construtiva 
entre o município e a administração central. Sendo esta a melhor solução 
para o país, ela deverá acautelar os interesses económicos do concelho e da 
região, porque não é uma garantia que uma infra-estrutura com esta escala 
só tenha vantagens ao nível local. As condicionantes e os constrangimentos 
impostos pelo novo aeroporto na esfera local justificam uma cuidada 
ponderação nos interesses das populações locais. A Câmara Municipal de 
Montijo, reunida no dia 23 de Janeiro de 2008, considerando que a 
construção do aeroporto no campo de tiro tem, entre outros, os seguintes 
benefícios: 1 – O custo total do investimento, em termos comparados com a 
OTA, são inferiores. 2 – O período de construção pode ser relativamente 
curto e permite uma transição mais operacional com o actual aeroporto da 
Portela. 3 – As condições de segurança, de operacionalidade e de expansão 
estão garantidas. 4 – A construção do novo aeroporto no campo de tiro 
permite a criação de postos de trabalho directos e indirectos, indispensável a 
uma região tão atingida pelo desemprego, decide: 1 – Apoiar a construção 
do novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro, localizado nos concelhos de 
Montijo e Benavente. 2 – Tudo fazer para garantir, em todas as fases de 
planeamento e construção do novo aeroporto, a preservação do aquífero 
subterrâneo da Península de Setúbal. 3 – Tudo fazer para minorar os 
impactos negativos sobre o montado de sobro, o espaço agrícola, a zona de 
protecção especial do estuário do Tejo, a reserva natural do estuário do Tejo, 
o colonato de Pegões e a Rede Natura 2000. 4 – Contrariar os interesses 
especulativos, tudo fazendo para ir ao encontro das preocupações constantes 
no PDM (em revisão) que apontam para privilegiar o investimento 
empresarial em desfavor da construção, no respeito pela qualidade de vida 



 

 
 
 
 

dos nossos concidadãos e pelas reservas naturais do estuário do Sado e do 
Tejo. 5 – Defender que o Município de Montijo deve ser envolvido em todo o 
processo de planeamento e construção do novo aeroporto. 6 – Defender a 
necessidade de zelar por uma estratégia de planeamento dos equipamentos e 
dos recursos humanos essenciais para receber, atempadamente, um 
investimento âncora desta dimensão. 7 – Defender o conjunto de acessibilida-
des que melhor sirvam o empreendimento aeroportuário, bem como as 
necessidades locais e regionais. Enviar esta Moção a: - Suas Excelências o 
Presidente da República; - Sr. Presidente da Assembleia da República; Sr. 
Primeiro-Ministro; - Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações; - Presidentes dos Grupos Parlamentares; - Presidente da 
AERSET; - Junta Metropolitana de Lisboa; - Câmaras e Assembleias 
Municipais associadas da A.M.L.; - Comunicação Social.”----------------------- 
Esta Moção foi 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, foi pelo munícipe abaixo identificado colocada a seguinte 
questão: ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Alberto Fernandes disse que a chaminé que se encontra na 
Avenida Garcia da Orta continua tapada e por isso gostaria de saber de 
quem é a responsabilidade, se do urbanizador se da Câmara Municipal. 
Disse também que a venda de carros nas rotundas da cidade continuam. Por 
último, manifestou a sua preocupação ao nível da segurança nas escolas bem 
como os simulacros, nomeadamente em escolas com mais de 500 alunos, que 
deveriam ser feitos dois de incêndio e de sismo por ano. Uma vez que não tem 
conhecimento de que já tenha sido feito algum neste primeiro período de 
aulas gostaria de saber se vai ser feito algum no segundo período.-------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente à chaminé na Avenida Garcia 
da Orta não teve oportunidade de verificar. Quanto à venda de carros nas 
rotundas do Montijo, disse tratar-se de um assunto da Fiscalização 
Municipal e que a mesma já está a actuar, mas são situações muito difíceis de 
controlar. Relativamente à Segurança nas Escolas e aos simulacros efectua-
dos a Senhora Presidente disse que a Protecção Civil desenvolve um trabalho 
de interacção e cooperação com as escolas, existindo mensalmente uma 
reunião com a Comissão da Protecção Civil onde os representantes das 
escolas deverão colocar as suas preocupações. Disse também que já foram 
efectuados simulacros quer na Escola Jorge Peixinho, quer na Escola 
Joaquim Serra, e que apesar da Lei atribuir a competência à Presidente de 
Câmara pela Protecção Civil, nas escolas do ensino do 2º e 3º ciclo e 



 

 
 
 
 

secundário, cabe aos Conselhos Executivos intervir, e não a Câmara Munici-
pal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e seis minutos foi retomada a ordem de trabalhos.----- 
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 7 e 18 de Janeiro de 
2008: - Licenças Administrativas: 6; - Autorizações Administrativas: 22; - 
Alterações: 6; - Informações Prévias: 4; - Projecto de Arquitectura – Propos-
ta nº. 4037/01: 1; - Certidões: 3; - Propriedade Horizontal: 3; - Licenças de 
Utilização: 8; - Loteamentos: 7.------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 01/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
1 – PROPOSTA Nº. 895/08 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2008 E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2008-2011) E 1ª AO PLANO DE ACTIVIDA-
DES MUNICIPAL 2008 – Nos termos do disposto no nº. 8.3.1.2. do Decreto-Lei 
nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das 
regras previsionais para acorrer a despesas não previstas ou insuficiente-
mente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações, 
tantas quantas as que se reputem necessárias”. Dispõe o nº. 8.3.2.3. que “A 
realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a 
modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do 
plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma 
alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, 
se for o caso”. Considerando a necessidade de efectuar a 2ª Alteração ao 
Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos para 2008-2011 e 
a 1ª ao Plano de Actividades Municipal 2008, constante do documento anexo, 
que aqui se dá por reproduzido, propõe-se: Que este Executivo Municipal 



 

 
 
 
 

delibere favoravelmente a 2ª Alteração ao Orçamento para 2008 e Plano 
Plurianual de Investimentos para 2008-2011 e a 1ª ao Plano de Actividades 
Municipal 2008, ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei 
nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 896/08 – NOMEAÇÃO DO JÚRI CONCURSAL – DECRETO-LEI 
NÚMERO 197/99, DE 8 DE JUNHO – O Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho, 
no seu artigo 1º, estabelece o regime jurídico para a realização de despesa 
pública com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da 
contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e de 
serviços, aplicável a diversas entidades, entre as quais às autarquias locais. 
Torna-se então necessário que, respeitando o constante nos artigos 90º a 92º 
do referido diploma legal, se designe a constituição do júri a quem irá 
competir a realização de todas as operações relativas aos concursos. Propõe-
se: que o Executivo Municipal delibere sobre a composição do júri, 
constituído da seguinte forma: Presidente do Júri – Dra. Cristina Bastos 
Canta – Chefe da Divisão Financeira do DAF. – Vogais Efectivos: Dra. 
Patrícia Amaral – Técnica Superior 2ª Classe e Filomena Soares – Assistente 
Administrativa Especialista. Vogais Suplentes: Joana Marques – Chefe da 
Repartição Financeira do DAF, Dora Leitão Pereira – Técnica Superior de 
2ª Classe e Maria José Frade – Assistente Administrativa Especialista. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, três do Partido Socialista, 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um do Senhor 
Vereador da Coligação Democrática Unitária, tendo o Senhor Vereador 
Nuno Canta abstido de votar por estar legalmente impedido.--------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 926/08 – ATRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 
250.000,00 – Com o intuito de desenvolver o Protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Montijo e a Associação para a Formação Profissional 
e Desenvolvimento do Montijo, de 23 de Fevereiro de 2007, o Município do 
Montijo cedeu direito de superfície de parcela de terreno de domínio privado 
municipal, para a concretização do projecto de construção das novas 
instalações da Escola Profissional de Montijo. Compete à Câmara Municipal 
de Montijo a cobertura financeira do projecto de construção das novas 
instalações da Escola Profissional de Montijo, até ao valor de 980.500,00€, 
conforme a cláusula 3ª do Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de 
Montijo e a Escola Profissional de Montijo, de 23 de Fevereiro de 2007. 



 

 
 
 
 

Propõe-se: Que a Câmara Municipal de Montijo delibere favoravelmente a 
atribuição do montante de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), à 
Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, nos 
termos da cláusula 3ª do supracitado protocolo. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 897/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO À CVR – COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL 
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL NO VALOR DE €250,00 E NO ÂMBITO DO VII 
CONCURSO DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL – O Município de 
Montijo é uma das pessoas colectivas públicas aderente à Associação da 
Rota de Vinhos da Península de Setúbal, entidade que engloba diversos entes 
públicos e privados, entre as quais a CVR (Comissão Vitivinícola Regional 
da Península de Setúbal). A CVR, entidade certificadora dos vinhos da 
Península de Setúbal por excelência, tem vindo a desencadear diversas 
acções promocionais, na qual se enquadra o VII Concurso de Vinhos da 
Região, cujo objectivo é, a nível nacional e internacional, promover os vinhos 
da Península de Setúbal. Considerando que: a) A CVR é uma entidade 
parceira do Município, na Associação da Rota dos Vinhos, cuja função é a 
certificação dos vinhos integrados na Península de Setúbal; b) Aos vinhos 
desta região, na qual se destacam os produzidos pela Cooperativa Agrícola 
de Santo Isidro de Pegões, têm sido atribuídos galardões nacionais e 
internacionais que prestigiam e divulgam o Montijo e a Região; c) A 
actividade desenvolvida pela CVR contribui e é de manifesta relevância para 
a promoção das actividades enoturísticas do Concelho; d) A atribuição de 
uma comparticipação financeira para a realização do evento acima referido 
no montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros) reveste interesse 
público municipal. Propõe-se que: A Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição da comparticipação financeira supra indicada no valor de € 
250,00 euros (duzentos e cinquenta euros), nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 64º, nº. 4, alíneas a) e b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, à CVR – 
Comissão Vitivinícola Regional da península de Setúbal, associação de 
direito privado sem fins lucrativos, no âmbito das despesas efectuadas 
inerentes ao VII Concurso de Vinhos da Península de Setúbal. Código 
Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 898/08 – APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCE-
LHO DE MONTIJO – A elaboração das Cartas Educativas constitui uma das 



 

 
 
 
 

competências atribuídas às Câmaras Municipais pela Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro. O Artigo 4º do Capítulo I da referida Lei estabelece, relativamente 
à concretização e financiamento das competências, o seguinte: “1 – O 
conjunto de atribuições e competências estabelecido no capítulo III [da Lei 
Quadro nº. 159/99] será progressivamente transferido para os municípios 
nos quatro anos subsequentes à sua entrada em vigor. 2 – As transferências 
de competências, a identificação da respectiva natureza e a forma de 
afectação dos respectivos recursos serão anualmente concretizadas através 
de diplomas próprios que podem estabelecer disposições transitórias 
adequadas à gestão do processo de transferência em causa (...); 3 – (...); 4 – 
(...).” Assim, posteriormente à publicação da Lei nº. 159/99, o Decreto-Lei nº. 
7/2003, de 15 de Janeiro (com as alterações introduzidas pela Lei nº. 
41/2003, de 22 de Agosto) transferiu efectivamente para as Câmaras Munici-
pais as competências relativas aos Conselhos Municipais de Educação e à 
elaboração da carta educativa. Este Decreto-Lei alterou também a 
terminologia de Carta Escolar para Carta Educativa, passando esta a ser 
entendida como um instrumento dinâmico de planeamento e de apoio à 
decisão por quem tem a responsabilidade de definir a política local de 
promoção e de ordenamento da oferta de educação e formação num 
determinado território. Em conformidade com o Artigo 10º do Capítulo III do 
Decreto-Lei nº. 7/2003, de 15 de Janeiro, “A Carta Educativa é, a nível 
municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de 
edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com 
as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em 
vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 
desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada município.” É neste 
âmbito que, de acordo com o estabelecido no Artigo 19º do Decreto-Lei nº. 
7/2003, de 15 de Janeiro, PROPONHO a V. Exas., após discussão e 
aprovação, o envio à Assembleia Municipal da Carta Educativa do Concelho 
de Montijo (cf. cd em anexo com documentos em formato pdf), para efeitos de 
análise e aprovação por aquele Órgão. Remeto igualmente cópia da acta da 
reunião do Conselho Municipal de Educação realizadas no passado dia 15 de 
Janeiro, a qual contém o parecer deste Conselho sobre o referido documento. 
Informo ainda que a Carta Educativa concelhia está organizada em três 
volumes: - Volume I – Caracterização evolutiva e diagnóstico da situação do 
Concelho; - Volume II – Cenários de desenvolvimento e propostas de 
reordenamento da rede educativa; - Volume III – Anexos. O volume I está 
estruturado em três capítulos. No Primeiro Capítulo, é efectuada uma 
caracterização do concelho de Montijo sob o ponto de vista do enquadramen-
to geográfico e administrativo, da demografia e das principais actividades 
sócio-económicas. Por sua vez, o Segundo Capítulo, incidente no sistema 



 

 
 
 
 

educativo concelhio, apresenta a actual organização da rede educativa e 
analisa as ofertas de educação pré-escolar, do ensino básico, do ensino 
secundário, da oferta formativa para jovens e adultos, da educação extra-
escolar e da educação especial, bem como a oferta de transportes escolares e 
de acção social escolar. Contém também uma análise retrospectiva da 
evolução da procura da educação e do ensino no Concelho e uma avaliação 
das actuais taxas de ocupação dos edifícios e equipamentos educativos 
existentes e das taxas de escolarização e pré-escolarização. Identifica ainda 
as taxas de retenção e desistência de alunos, por ciclo de ensino. No Terceiro 
Capítulo, é apresentada uma síntese do diagnóstico da actual situação do 
sistema educativo do território municipal. Relativamente ao volume II, o 
mesmo encontra-se organizado em cinco capítulos. Após a Nota Introdutória, 
em que se procede a um enquadramento conceptual de reordenamento 
educativo, o Primeiro Capítulo define as estratégias prospectivas para a 
melhoria da equidade e da eficiência da educação e da formação ao longo da 
vida no Concelho, as quais estão subjacentes às propostas de reconfiguração 
da actual rede. No Segundo Capítulo são delineados três cenários de 
desenvolvimento do Concelho e elaboradas as projecções demográficas até 
ao ano 2017, com intercalação em 2012. É ainda apresentada a evolução 
prospectiva da população escolar para os dois referidos horizontes 
temporais. O Terceiro Capítulo inclui a formulação das propostas de reconfi-
guração da rede educativa para 2012 e 2017, tendo por base a evolução 
prospectiva da procura, as estratégias orientadoras da política educativa e os 
princípios e critérios de planeamento e reordenamento. Como complemento, 
o Quarto Capítulo apresenta o plano de execução e de financiamento das 
referidas propostas de reconfiguração. Finalmente, o Quinto Capítulo 
esclarece a forma como a Carta Educativa será monitorizada. O volume III 
reporta-se aos Anexos e contém as Fichas de Caracterização de todos os 
equipamentos educativos actualmente existentes e as Fichas de Intervenção 
relativas às propostas de reconfiguração da rede. Assim, PROPONHO a 
aprovação da Carta Educativa do Concelho de Montijo. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente ditou para a Acta um Voto de Reconhecimento à 
Chefe da Divisão do Ensino, Dra. Paula Batista e à sua equipa pelo trabalho 
de grande qualidade que o documento traduz. A Dra. Paula Batista e a sua 
equipa com este trabalho contribuíram para promover os quadros e 
funcionários da Autarquia e permitiram que a Câmara não dispendesse 
verbas avultadas na contratação de serviços exteriores para a elaboração do 
documento como em tempos tinha sido solicitado. Também dirigiu um Voto 
de Reconhecimento à Senhora Vereadora Maria Clara Silva pela sua 
competência política, pela forma como encarou e soube gerir os tempos da 



 

 
 
 
 

elaboração deste documento. Só um político sério, responsável tem condições 
para levar a bom porto esta tarefa.”-------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente leu um documento, cujo teor a seguir se transcreve: 
“LINHAS ORIENTADORAS DA POLÍTICA EDUCATIVA MUNICIPAL – A 
eficácia de uma política municipal de educação depende da existência de 
uma rede de oferta educativa e formativa abrangente e planeada, em função 
das características do território, da população e dos edifícios e equipamentos 
existentes. O município de Montijo aposta na educação, na formação e no 
conhecimento como pilares determinantes para o desenvolvimento de uma 
cultura de responsabilidade quer para a actual geração quer para as 
vindouras. Os estudos comprovam, à escala europeia, que as políticas de 
educação e formação têm um impacto muito positivo a nível social e 
económico. A educação ocupa um lugar estratégico no âmbito da gestão 
municipal no concelho de Montijo, não apenas por representar um 
instrumento imprescindível da igualdade de oportunidades, mas também 
porque a escola é um espaço de partilha de saberes e de valores, um espaço 
onde se aprende a conviver, onde se aprende a respeitar e a dialogar com o 
outro, onde se aprende a exercitar o físico e o intelecto. As linhas 
orientadoras da nossa política educativa têm como pressuposto o princípio 
de que a escola deve estar ao serviço da sociedade como a sociedade deve 
estar ao serviço da escola. A escola deve ser cada vez mais envolvida pelas 
famílias, pelas instituições, pelas empresas, pelos poderes locais. O reforço 
das redes sociais e dos contextos culturais é uma condição essencial para a 
melhoria do espaço público da educação. A presente Carta Educativa 
constitui, assim, também um instrumento de gestão do território que sinaliza 
claramente a atenção e a preocupação para com o bem estar e a qualidade 
de vida dos nossos alunos, bem como com a ocupação dos seus tempos livres 
na escola. Todo o esforço de investimento que projectamos para o futuro é 
essencial para reforçar o interesse dos nossos alunos pela escola, para que 
possam continuar a corresponder ao desafio da aprendizagem ao longo da 
vida e para que contribuam com os seus saberes e conhecimentos para o 
desenvolvimento da sua região e do país. Esta Carta Educativa constitui 
ponto de partida para a assunção de novas responsabilidades por parte do 
município, num quadro de autonomia e cooperação com as escolas, no 
âmbito da actual escolaridade obrigatória, até ao 9º ano, perspectivando-se 
desde já o desejado alargamento até ao 12º ano. Entre as áreas específicas a 
contemplar, no futuro, no processo de transferência de competências para o 
município, encontram-se a construção, manutenção e apetrechamento de 
instalações, a acção social escolar, os transportes mas também a gestão do 
pessoal não docente e das actividades extracurriculares. Desta forma, a 
descentralização de competências representa um importante instrumento 



 

 
 
 
 

para reforçar a modernização do Estado, aproximando mais a administração 
pública do cidadão, mantendo, contudo, a coesão nacional. Conhecendo com 
maior profundidade a realidade educativa a nível local, os municípios estão 
melhor habilitados que a administração central para assumir este nível de 
responsabilidades, mantendo o espírito de coesão e os princípios orientado-
res da política nacional de educação. É com este espírito que se desenvolvem 
as linhas orientadoras da política educativa do município para os próximos 
anos, no que respeita à rede de oferta educativa e formativa, com aplicação 
aos diversos níveis de ensino. No âmbito da educação pré-escolar, será 
atingida a meta fundamental de cobertura total da educação pré-escolar a 
nível concelhio, com criação das infra-estruturas necessárias, nomeadamente 
construção, reconversão e ampliação de jardins de infância. As condições 
necessárias a uma escola pública de qualidade implicarão uma atenção 
especial à construção, manutenção e, quando necessário, à requalificação 
das instalações e dos equipamentos existentes. Relativamente ao 1º Ciclo do 
Ensino Básico, assumimos como meta fundamental a cobertura de toda a 
área concelhia com uma rede de edifícios distribuídos de forma adequada e 
com taxas de ocupação de 100%. O transporte escolar dos alunos do 1º 
Ciclo, assim como do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, continuará a ser 
assegurado em conformidade com a legislação, minimizando a distância e o 
tempo de deslocação entre a casa e a escola. Continuarão a ser garantidas as 
condições logísticas de apoio e de acessibilidade a pessoas com necessidades 
educativas especiais e de segurança nos estabelecimentos de 1º ciclo do 
ensino básico, dotando-os com os necessários equipamentos e dispositivos. O 
esforço contínuo de requalificação das escolas do 1º ciclo contemplará a 
manutenção dos edifícios em bom estado de conservação mas também o 
apetrechamento de espaços e equipamentos adequados ao funcionamento dos 
refeitórios escolares, à implementação da actividade física e desportiva e à 
criação de uma rede de bibliotecas escolares que impulsione o acesso e o uso 
generalizado das tecnologias de informação e comunicação. O combate ao 
insucesso e ao abandono escolar é uma das linhas de acção do nosso 
pensamento estratégico na área da educação. Nesse sentido, continuaremos a 
apostar na melhoria das condições de ensino, na eficácia da rede escolar, na 
implementação de medidas de acção social escolar e na ampliação e 
aprofundamento do Serviço de Psicologia para a Promoção do Sucesso 
Educativo. Tendo ainda em conta um conjunto de dificuldades da 
comunidade escolar na identificação do sentido de orientação para um futuro 
profissional, destaca-se a introdução do Serviço de Apoio de Orientação 
Profissional. Quanto ao 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e ao Ensino 
Secundário, serão apresentadas propostas de adequação da rede dos 
estabelecimentos destes ciclos de ensino às necessidades decorrentes da 



 

 
 
 
 

evolução da procura pela população escolar. No que respeita às escolas do 
2º e 3º ciclo, serão criadas as condições logísticas de apoio aos alunos com 
necessidades educativas especiais, quando as mesmas constituírem competên-
cia da autarquia. Relativamente ao ensino secundário, e tendo em vista a 
diversidade e complementaridade da oferta formativa e a sua adequação às 
necessidades do concelho, a autarquia participará no ordenamento da rede 
dos Cursos Tecnológicos, dos Cursos Profissionais, dos Cursos de Educação 
e Formação e dos Cursos de Ensino Artístico. Continuarão a ser atribuídas 
Bolsas de Estudo a alunos economicamente carenciados residentes no 
concelho de Montijo, com vista a apoiá-los no prosseguimento dos seus 
estudos. Finalmente, uma grande aposta do presente e do futuro é o ensino 
profissional. Trata-se de uma componente decisiva para a qualificação dos 
recursos humanos e, consequentemente, para o desenvolvimento económico e 
social. A Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento de 
Montijo que tutela a Escola Profissional de Montijo com as suas novas 
instalações terá condições para um amplo espaço no âmbito da formação e 
da aprendizagem ao longo da vida e mais orientada para a integração dos 
nossos jovens de forma mais imediata no mercado de trabalho. Com esta 
Carta Educativa do Concelho de Montijo investimos no capital humano e 
pretendemos contribuir para a melhoria e valorização de uma Escola Pública 
de qualidade, capaz de promover a integração e a inclusão sociais e de, a 
longo prazo, reforçar o seu papel activo e interveniente pela qualificação da 
população e pelo desenvolvimento e humanização da sociedade.”--------------- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas 
abstenções do Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-------------- 
Os Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Lucília Ferra ditaram para a acta 
uma Declaração de Voto, cujo teor a seguir se transcreve: “Os Vereadores 
do PSD abstiveram-se nesta votação por não terem tido tempo nas 48 horas 
que lhes foram dadas para analisar devidamente o documento e ouvir as 
opiniões dos especialistas na matéria. Lamentamos que a Senhora Presidente 
não tenha retirado esta Proposta, de acordo com o nosso pedido, à 
semelhança de documentos com a mesma complexidade que foram retirados 
no passado por solicitação dos vereadores do PSD.”------------------------------ 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou uma Declaração de Voto, 
cujo teor a seguir se transcreve: “A Carta Educativa do concelho de Montijo 
é um documento extenso, bem elaborado, a necessitar de análise e estudo 
aprofundado, em que está previsto investimento na ordem dos 17 milhões de 
euros a concretizar num limite temporal de dez anos. A divisão em territórios 
educativos (A, B, C, D) permite uma melhor compreensão das parcelas 
integrantes do município. Falta conhecer a discussão e o parecer do Conse-



 

 
 
 
 

lho Municipal de Educação, respectivos contributos, críticas e opinião dos 
diversos parceiros envolvidos no processo educativo (entregue posterior-
mente). Ainda, desconhece-se a realização de qualquer discussão pública, 
que permitisse uma abordagem mais ampla, em que participassem os vários 
intervenientes, que com os seus contributos pudessem enriquecer a proposta 
de carta educativa em apreciação, antes da aprovação oficial pela Câmara e 
Assembleia Municipal, e posterior homologação pelo Ministério da Educa-
ção. Por fim deixar um louvor à equipa que desenvolveu o trabalho de 
elaboração da carta educativa do concelho de Montijo, na pessoa da 
coordenadora da equipa. Assim, voto favoravelmente a Proposta nº. 
898/2008.”-------------------------------------------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 899/08 – RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE A DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E 
VALE DO TEJO, O CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO PARA O ANO 
ESCOLAR DE 2007/2008 – Em Reunião de Câmara de 21.01.98, foi aprovada 
por unanimidade a Proposta nº. 20/98, referente à assinatura do Acordo de 
Cooperação, no âmbito da Educação Pré-Escolar, entre a Direcção Regional 
de Educação de Lisboa (DREL), o Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (CDSSS) de Setúbal e a Câmara Municipal de Montijo, a 
vigorar entre 1 de Setembro de 1998 e 31 de Agosto de 2001. Este Acordo 
consubstanciou-se no Protocolo assinado entre a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e os Ministérios da Educação e do Trabalho e 
Solidariedade, em 28 de Julho de 1998, o qual definia o final do ano lectivo 
2000/2001 como o prazo final de validade na perspectiva de que, naquela 
data, já estariam definitivamente transferidas para os Municípios as matérias 
relativas à educação pré-escolar. Não estando as mesmas ainda concretiza-
das, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Ministério da 
Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade acordaram prorrogar 
o supracitado Protocolo, continuando este a vigorar no ano lectivo em curso, 
bem como, de forma concomitante, o Acordo de Cooperação entre a DREL, o 
CDSSS de Setúbal e a Câmara Municipal de Montijo. Neste âmbito, com o 
objectivo de viabilizar a transferência para esta Edilidade dos apoios 
financeiros correspondentes aos encargos com a colocação de pessoal 
auxiliar e com a prestação de serviços no domínio da componente de apoio à 
família (serviço de alimentação e de complemento de horário) às crianças 
que frequentam os Jardins de Infância da rede pública, esta Câmara 
Municipal remeteu à DRELVT, no prazo estabelecido (15 de Janeiro de 2008), 
três exemplares do Anexo ao supracitado Acordo de Cooperação referente ao 
ano lectivo de 2007/2008, para efeitos de assinatura pelo Senhor Director 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e pela Senhora Directora do 
CDSSS de Setúbal. Face ao exposto, PROPONHO a V. Exas. a Ratificação do 



 

 
 
 
 

referido Anexo, conforme documento que se junta. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 900/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE 
A DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE, CINCO MUNICÍPIOS PORTUGUESES (OEI-
RAS, SEIXAL, MONTIJO, VIANA DO CASTELO E FUNDÃO) E A UNIVERSIDADE 
ATLÂNTICA, NO ÂMBITO DA PLATAFORMA CONTRA A OBESIDADE – A 
Plataforma Contra a Obesidade é uma iniciativa de evidente interesse 
público que visa resolver problemas de saúde que, para além da intervenção 
do Estado, necessitam das entidades da sociedade civil que se revejam numa 
dimensão de Responsabilidade Social acrescida, cuja articulação é 
prioritária, sendo em particular determinante o papel das Autarquias Locais. 
No âmbito da Plataforma Contra a Obesidade, uma das prioridades é o 
desenvolvimento de programas e iniciativas que facilitem ao cidadão, em 
particular às crianças, a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis e 
uma via mais activa. É reconhecido, designadamente na Carta Europeia 
Contra a Obesidade, o papel que os municípios podem desempenhar na 
disponibilização e opções alimentares saudáveis às crianças e de criação de 
condições para a prática de actividade física. Nesta conformidade, e no 
âmbito da execução das estratégias para prevenção e redução do risco de 
obesidade e excesso de peso previstas na Plataforma Contra a Obesidade, foi 
desenvolvido um Projecto envolvendo alguns Municípios Portugueses, a 
Direcção-Geral da Saúde e a Universidade Atlântica sobre o qual foi 
exarado despacho por Sua Excelência o Ministro da Saúde em 27 de 
Novembro de 2007. Este projecto é formalizado no âmbito de um Protocolo 
entre as diferentes entidades envolvidas. Considerando que: 1. Nos anos 
lectivos 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, a Câmara Municipal acedeu ao 
Programa de Generalização de Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, procedendo à implementação e desenvolvimento de 
um sistema de controlo directo da gestão dos refeitórios escolares, traduzido 
no acompanhamento local do funcionamento e na definição e auditoria das 
normas aplicáveis. 2. No ano lectivo 2006/2007, a Câmara Municipal de 
Montijo, através do Gabinete de Apoio ao Ensino, realizou um estudo sobre a 
prevalência da Obesidade Infantil no concelho de Montijo, que abrangeu os 
alunos de todas as escolas de 1º ciclo do ensino básico localizadas no 
território Municipal e revelou que 20,7% das crianças encontram-se em 
situação de pré-obesidade ou excesso de peso e 19,1% das crianças 
encontram-se em situação de obesidade, valor este superior à média 
registada a nível nacional. 3. Na sequência deste estudo, a Câmara 
Municipal de Montijo está a desenvolver e a realizar um conjunto de medidas 
para participar activamente no combate à Obesidade Infantil, nomeadamen-



 

 
 
 
 

te, o fornecimento de refeições equilibradas e racionais aos utentes dos 
refeitórios escolares, a realização de acções de informação e de sensibiliza-
ção em matéria de educação alimentar aos encarregados de educação, a 
promoção de intervenções em contexto escolar através da implementação de 
programas de educação alimentar, em colaboração com os órgãos de gestão 
e com os docentes dos Agrupamentos de Escolas, a realização de sessões de 
aconselhamento alimentar às famílias das crianças em situações de pré-
obesidade e obesidade e posterior encaminhamento adequado dos casos de 
maior risco. No âmbito da prevenção e tratamento da pré-obesidade e 
obesidade estão também a ser delineadas estratégias de intervenção 
individualizadas para diagnósticos positivos através de acompanhamento 
num contexto multidisciplinar (Dietista e Psicólogos da Autarquia). 
PROPONHO a V. Exas. que este Executivo delibere aprovar a celebração do 
Protocolo de Parceria no âmbito da Plataforma Contra a Obesidade, entre 
esta Câmara Municipal, os Municípios de Fundão, Oeiras, Seixal e Viana do 
Castelo, a Direcção-Geral da Saúde e a Universidade Atlântica, conforme 
documento que se anexa e se dá por integralmente reproduzido. Este 
Protocolo prevê a concepção e operacionalização de um Sistema Integrado 
de Vigilância Nutricional com o objectivo geral de apoiar políticas de 
prevenção primária e secundária da obesidade infantil e desenvolver um 
modelo explicativo compreensivo e a concepção e operacionalização de um 
Programa Integrado de Prevenção e Abordagem do Sobrepeso e Obesidade 
em crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, a desenvolver em 3 fases: 
avaliação do estado nutricional de crianças do 1º ano do 1º ciclo do ensino 
básico, intervenção específica multidimensional na promoção da saúde 
infantil com abordagem do sobrepeso e obesidade infantil e monitorização e 
avaliação do impacto do Programa desenvolvido. O protocolo é válido por 
três anos, renovando-se automaticamente por iguais períodos ou por 
períodos diferentes mediante acordo expresso das partes. À Câmara 
Municipal de Montijo competirá, entre outros aspectos, disponibilizar os 
recursos financeiros que permitirão operacionalizar os estudos e as acções 
preconizadas, no valor anual de 6.600 € (seis mil e seiscentos euros). Código 
Orçamental: 06.02/02.02.25. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 901/08 – APROVAÇÃO DO PARECER DA NOVA 
DENOMINAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE ENSINO DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO – Nos termos do nº. 5 do 
Decreto-Lei nº. 387/90, de 10 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº. 299/07, de 22 de Agosto vem o senhor Presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas do Montijo solicitar a 



 

 
 
 
 

emissão de parecer, com carácter de urgência, sobre as propostas de 
alteração à denominação de 7 estabelecimentos de Ensino bem como do 
Agrupamento. Sobre esta matéria as normas aplicáveis à denominação dos 
estabelecimentos do Ensino públicos não superior de acordo com o nº. 4 do 
artigo 8º bem como nas alíneas b) e c) do número 1 do artigo 2º, do já citado 
Decreto-Lei estabelece o seguinte: A denominação dos agrupamentos de 
escolas e das respectivas escolas sede devem ser coincidentes. Situação que 
não acontece actualmente, uma vez que a escola sede denomina-se EB2 D. 
Pedro Varela e o Agrupamento – Agrupamento de Escolas de Montijo. ASSIM 
PROPONHO: A aprovação do parecer favorável à proposta aprovada em 
Assembleia de Agrupamento de Escola: O Agrupamento de Escolas de 
Montijo tenha como nova denominação – Agrupamento de Escolas D. Pedro 
Varela – Montijo. A EB1/JI de Montijo tenha como nova denominação – 
Escola Básica Ary dos Santos – Montijo. A EB1 nº. 2 de Montijo tenha como 
nova denominação – Escola Básica Joaquim de Almeida – Montijo. A EB1 
nº. 3 de Montijo tenha como nova denominação – Escola Básica Luís de 
Camões – Montijo. A EB1/JI do Bairro do Areias tenha como nova 
denominação – Escola Básica do Areias – Montijo. A EB1/JI do Bairro da 
Liberdade tenha como nova denominação – Escola Básica da Liberdade – 
Montijo. A EB1/JI do Bairro da Caneira tenha como nova denominação – 
Escola Básica da Caneira – Montijo. A EB2 D. Pedro Varela (escola sede) 
tenha como nova denominação – Escola Básica D. Pedro Varela – Montijo. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 902/08 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE 
INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ADENDA AO CONTRATO 
PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A DIRECÇÃO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO (DRELVT) RELATIVA 
AO ANO LECTIVO 2007/2008 – Como é do conhecimento de V. Exas., através 
do Despacho nº. 12591/2006, de 16 de Junho, o Ministério da Educação 
aprovou o Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular para os alunos do 1º ciclo do 
ensino básico e o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder por aquele Ministério aos Municípios interessados. No 
ano lectivo 2006/07, a Câmara Municipal de Montijo aderiu ao referido 
Programa mediante a apresentação de uma candidatura que foi aprovada 
pelo Ministério da Educação em 8 de Setembro de 2006. Em conformidade 
com o ponto 1 do artigo 6º do Regulamento publicado através do Despacho 
nº. 12591/2006, o montante da comparticipação a conceder pelo Ministério 
da Educação e as obrigações a que a Câmara Municipal fica sujeita constam 
de um contrato-programa celebrado entre aquele Ministério e o Município 



 

 
 
 
 

(cf. documento anexo). Considerando que, no ano lectivo 2007/08, esta 
Câmara Municipal voltou a aderir ao referido Programa e que é necessário 
introduzir algumas alterações às cláusulas 2ª e 4ª do contrato-programa 
assinado no ano lectivo transacto, pelo facto do número de alunos que 
frequentam as actividades de enriquecimento curricular (AEC) no ano lectivo 
2007/08 e, de forma concomitante, o montante total da comparticipação 
financeira do Ministério da Educação ser diferente, PROPONHO a V. Exas. 
que este Executivo delibere ratificar a adenda ao contrato-programa relativa 
ao presente ano lectivo que se anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
Chamo a atenção de V. Exas. para o facto dos dados numéricos relativos aos 
alunos participantes no Programa que constam na adenda carecerem de 
actualização, uma vez que se referem aos valores de previsão constantes na 
candidatura e não correspondem exactamente aos números de alunos que 
estão a frequentar as AEC. Para além disso, o número de alunos da EB1 nº. 2 
de Montijo a frequentar as actividades não está correcto, dado que, por 
lapso, foi registado o número ‘9’ quando o mesmo é efectivamente ‘99’. Após 
análise dos dados constantes na adenda ao contrato-programa, esta Câmara 
Municipal contactou a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo (DRELVT) com o objectivo de esclarecer aquela situação, tendo sido 
acordada a assinatura do documento e a subsequente actualização de 
valores, de modo a consubstanciar, desde já, a transferência de financiamen-
to para a Autarquia. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 903/08 – APROVAÇÃO DAS NORMAS ORIENTADORAS DO 
ESTUDO SÓCIO-ECONÓMICO DA POPULAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR DO 
1º CICLO E DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS 
REFERENTES AO ANO LECTIVO DE 2008/2009 – Com o objectivo de dar início 
ao desenvolvimento dos procedimentos inerentes à implementação das 
medidas de Acção Social Escolar para o ano lectivo 2008/2009, torna-se 
necessários proceder à realização do estudo sócio-económico da população 
pré-escolar e escolar do 1º ciclo do ensino básico do concelho relativo àquele 
ano. Por outro lado, considerando que o estudo sócio-económico relativo a 
cada ano lectivo apenas fica completamente concluído no final do 1º período 
escolar do ano a que se refere revela-se necessário normalizar alguns 
procedimentos relacionados com a atribuição de apoios financeiros em 
matéria de acção social escolar pela Câmara Municipal, nomeadamente no 
que se refere à definição das datas de pagamento dos mesmos, de modo a 
torná-las consentâneas com os procedimentos administrativos a que os 
órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas estão obrigados (devido à 
sua autonomia financeira) e com a necessidade de realização de despesas 



 

 
 
 
 

pelos mesmos desde o início do ano lectivo. Assim, face ao exposto, 
PROPONHO a V. Exas. a aprovação das Normas Orientadoras do Estudo 
Sócio-Económico da População Pré-Escolar e Escolar do 1º ciclo e do 
Processo de Atribuição de Auxílios Económicos referentes ao ano lectivo de 
2008/2009, as quais se anexam à presente Proposta. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 904/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO PARA APOIO À IMPLEMEN-
TAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES RELATIVO AO ANO LECTIVO 
2007/2008 – No âmbito do apoio à implementação dos projectos educativos 
dos Agrupamentos de Escolas (no que concerne à educação pré-escolar e ao 
1º ciclo do ensino básico) e após análise do Plano Anual de Actividades do 
Agrupamento de Pegões, Canha e Santo Isidro referente ao ano lectivo de 
2007/2008, PROPONHO a V. Exas. a atribuição, em 3 prestações, do subsídio 
que adiante se discrimina ao referido Agrupamento de Escolas. Relembro V. 
Exas. que a análise do supracitado Plano de Actividades foi efectuada com 
base nos critérios definidos no programa de Apoio aos Planos Anuais de 
Actividades dos Agrupamentos de Escolas (cf. documento aprovado pelo 
Executivo Camarário, em Reunião realizada em 26/09/2007).-------------------- 

 
Agrupamento 

de Escolas 

 
Financiamento 

Para 
Actividades 

Curriculares 

Financiamento 
para 

Actividades de 
Apoio à 
Família  

(Pré-Escolar) 

Financiamento 
para 

Actividades 
Enriquecimento 

Curricular  
(1º Ciclo) 

 
Valor  
Total  

do 
Subsídio 

 
1ª  

Prestação 
(40%) 

 
2ª 

Prestação 
(40%) 

Agrupamento 
de Escolas de 

Pegões, 
Canha e 

Santo Isidro 

 
 

9.093,38€ 

 
 

4.959,38€ 

 
 

3.077,10€ 

 
 

17.129,86€ 

 
 

6.851,94€ 

 
 

6.851,94€ 

Relativamente à calendarização de pagamento das três prestações dos 
subsídios constantes no quadro supra apresentado, PROPONHO a V. Exas. o 
seguinte: - Pagamento imediato da 1ª prestação. – Pagamento da 2ª 
prestação em Março/2008. Conforme previsto na alínea c) do ponto 12 do 
referido Programa, o pagamento da 3ª prestação será efectuado mediante a 
apresentação de uma nova Proposta a este Executivo Camarário, após a 
análise do Relatório Final de execução do Plano Anual de Actividades e dos 
documentos comprovativos das despesas efectuadas, o qual será enviado a 
esta Edilidade pelo Agrupamento de Escolas, no final do presente ano lectivo. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 905/08 – ATRIBUIÇÃO DA 3ª PRESTAÇÃO DO SUBSÍDIO 
FINANCEIRO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE 



 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO (REFERENTE 
À EB1 Nº. 3 DE MONTIJO) RELATIVO AO ANO LECTIVO DE 2006/2007 – Esta 
Câmara Municipal aprovou a Proposta nº. 582/07, de 11 de Abril de 2007, a 
qual se refere à atribuição de subsídio para implementação do Plano Anual 
de Actividades do Agrupamento de Escolas de Montijo (referente à EB1 nº. 3 
de Montijo) relativo ao ano lectivo 2006/2007. De acordo com o previsto na 
supracitada Proposta, o pagamento da primeira e segunda prestações do 
referido subsídio (no valor unitário equivalente a 40% do valor total do 
subsídio) já foi efectuado, faltando proceder ao pagamento da 3ª prestação, o 
qual depende da análise do Relatório Final de Execução do Plano Anual de 
Actividades, devidamente acompanhado de comprovativos das despesas 
efectuadas. Assim, após recepção e análise do Relatório Final de Execução 
do Plano Anual de Actividades do supracitado Agrupamento de Escolas 
(relativo à EB1 nº. 3 de Montijo), PROPONHO a V. Exas. a atribuição do valor 
que  se indica no quadro seguinte, o qual se refere à terceira prestação do 
subsídio:----------------------------------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Valor da 3ª Prestação do Subsídio 
Agrupamento de Escolas de Montijo 
(referente à EB1 nº. 3 de Montijo) 

 
526,56 € 

Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 906/08 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA 1ª BIENAL 
INTERNACIONAL DE MONTIJO – IX PRÉMIO VESPEIRA 2008 – Iniciada em 
1985 a Bienal de Artes Plásticas “Cidade de Montijo” – Prémio Vespeira, 
destina-se a incentivar a criação e a promover a divulgação de artistas 
jovens e menos jovens nacionais e estrangeiros residentes em Portugal, 
prestando paralelamente Homenagem ao Pintor Marcelino Vespeira. Esta 
iniciativa, de reconhecido êxito em anos anteriores, vê as suas possibilidades 
reforçadas pela Homenagem que nesta edição de 2008 se prestará ao Pintor 
João Vieira. Esta Homenagem possibilitará congregar à volta desta figura 
pública alguns artistas e intelectuais de reconhecido mérito que a ela se 
queiram agregar, nomeadamente pela realização de conferências, colóquios 
e/ou mesas redondas. Considerando que esta Bienal deve ser regida por um 
Regulamento capaz de orientar o seu prosseguimento; PROPÕE-SE: - Que 
seja analisado e aprovado o Regulamento do supracitado Prémio, o qual 
apresentamos em anexo (ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 2, alínea a) 
da Lei das Autarquias Locais). (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 907/08 – ATRIBUIÇÃO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE MONTIJO DA RECEITA DA TEMPORADA B DE 2007/2008 DO CARTÃO DE 



 

 
 
 
 

AMIGO DO CINEMA TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA – Na sequência do 
terminus da Temporada A - 2007/2008 do Cartão de Amigo Cinema Teatro 
Joaquim de Almeida e da doação da respectiva receita à Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Montijo, aprovada por unanimidade, e da 
subsequente necessidade de definição dos beneficiários da Temporada B – 
2007/2008: PROPÕE-SE: Aprovação de que a receita da Temporada B de 
2007/2008 – de 01 de Janeiro de 2008 a 30 de Junho de 2008 seja atribuída à 
Santa Casa de Misericórdia de Montijo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 908/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILAR-
MÓNICA 1º DE DEZEMBRO, NO MONTANTE DE € 700,00 – A Sociedade 
Filarmónica 1º de Dezembro levou aos montijenses um conjunto de músicas 
no dia 24 de Novembro de 2007 no âmbito das comemorações de 
inauguração da Frente Ribeirinha. Para fazer face às despesas deste evento, 
a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro solicitou um apoio financeiro, deste 
modo: Propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no valor de 700,00 € 
(setecentos euros) à Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, 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.------------------------------------------- 
12 – PROPOSTA Nº. 909/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À TIAGO ROMÃO & 
LUÍS RIBEIRO – JANH LIVE PRODUCTIONS, NO MONTANTE DE € 1.500,00 – 
Esta Proposta foi Retirada.-------------------------------------------------------------  
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 910/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ACADEMIA DESPORTIVA 
INFANTIL E JUVENIL DO BAIRRO DO MIRANDA, PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTO DESPORTIVO, NO VALOR DE € 150,00 – 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 desenvolve, na 
época desportiva de 2007/2008, um conjunto de actividades desportivas 
regulares, nomeadamente Futsal, ao nível dos escalões de formação infantil, 
de iniciados, de juvenis e sénior feminino, integrando e destinando a sua 
actividade formativa desportiva a crianças, adolescentes e jovens com idades 
compreendidas entre os 5 e os 18 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”. 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, 
reportando-o ao apoio a “(...) actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”, integrando o apoio ao apetrechamento como uma das 
modalidades de apoio financeiro aos clubes no âmbito deste programa, nos 
termos do disposto na alínea b) do artigo 6º do mesmo Regulamento. 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. Assim, e atento todo o exposto, 
proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição à Academia 
Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda de um apoio financeiro 
para a aquisição de material e equipamento desportivo, no montante de € 
150,00 (cento e cinquenta euros), designadamente bolas de futsal, coletes de 
treino e pinos, 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.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 911/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 1.300,00 AO ÁGUIAS NEGRAS 
FUTEBOL CLUBE, NO ÂMBITO DO APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Águias Negras 
Futebol Clube, associação desportiva sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia do Alto – Estanqueiro/Jardia, promoveu, organizou, desenvolveu e 
dinamizou na época desportiva de 2006/2007 um conjunto de actividades 
desportivas regulares ao nível dos escalões seniores e de veteranos, no 
âmbito do futebol, do chinquilho e da ginástica de manutenção, o que sucede 
igualmente na época desportiva em curso. Sublinhando-se a integração e 
participação da equipa de futebol de veteranos na competição regional do 
INATEL. Sendo certo que, ao nível do futebol e do chinquilho, estiveram 
envolvidos apenas praticantes masculinos e no âmbito da ginástica de 
manutenção exclusivamente praticantes femininos. O Águias Negras Futebol 



 

 
 
 
 

Clube 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 o apetrechamento e material desportivo, 
designadamente para a compra de equipamentos destinados à prática de 
ginástica de manutenção. A candidatura efectuada insere-se no âmbito do 
seguinte Programa: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento 
de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5º e 
6º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo. Na época desportiva de 2006/2007, 
o Clube Desportivo de Montijo utilizou o Campo de Futebol da colectividade 
no âmbito de treinos e jogos oficiais dos escalões de formação. E, na época 
desportiva em curso, o Clube Olímpico do Montijo tem vindo a utilizar o 
mencionado campo e pretende continuar a fazê-lo até ao fim da época, no 
âmbito de treinos e jogos oficiais dos escalões de formação e bem assim de 
treinos do escalão sénior. As situações acima descritas geram um acréscimo 
de despesa para o Águias Negras Futebol Clube em função da utilização dos 
balneários de apoio, o que determina maiores consumos de luz, água e gás, 
bem como em função da necessidade de proceder à marcação do campo com 
cal. A agremiação desportiva em apreço solicitou igualmente a atribuição de 
apoio financeiro municipal no tocante ao custeio das despesas acima 
referidas, pedido enquadrável também no programa de apoio à manutenção e 
desenvolvimento de actividades desportivas regulares, nomeadamente ao 
nível do “apoio na cedência de instalações desportivas”, atento o disposto 
nos artigos 5º e 6º, alínea d) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo em vigor. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro ao Águias Negras Futebol Clube, na modalidade de subsídio 
e no valor de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), a conceder nos termos do 
protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo 
e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, 
alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no 
disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos artigos 5º e 
6º, alíneas b) e d) do Regulamento Administrativo Municipal acima referido, 
sendo que o apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital 
e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 
3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gon-
çalves)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

3 – PROPOSTA Nº. 912/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DO 
AFONSOEIRO, NO ÂMBITO DO APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS PONTUAIS 
E NO VALOR DE € 1.000,00 – O Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, 
Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, promoveu, 
organizou, dinamizou e desenvolveu entre Outubro e Dezembro de 2007, um 
torneio de Futebol de 11, no escalão sénior, recreativo, amador e informal. O 
mencionado torneio realizou-se no campo de Futebol de relva natural 
denominado “Gira a Bola”, sito na Freguesia do Afonsoeiro, junto ao Fórum 
Montijo, tendo contado com cerca de 8 equipas, cada uma com 16 elementos, 
num total de 16 jogos efectuados aos Sábados e Domingos. O mencionado 
torneio, denominado “Taça Solidária/07”, teve como objectivo e visou a 
angariação e obtenção de verbas para a Instituição, nomeadamente ao nível 
das áreas da infância e da juventude. Nas áreas acima mencionadas, o 
Centro Social de São Pedro desenvolve actividades várias no âmbito do 
Centro de Actividades de Tempos Livres, do Serviço de Apoio ao Jovem, do 
Centro de Acolhimento “Sol dos Meninos” e do “Abrir Caminhos – Lar de 
Jovens”. A Instituição apresentou candidatura a apoio financeiro municipal, 
no que concerne ao enquadramento técnico, à aquisição e/ou aluguer de 
material desportivo, à cedência de instalações desportivas e respectivo 
pagamento, à promoção e divulgação do evento, aos transportes, à compra 
de águas e à aquisição de troféus e outros prémios de participação. A 
candidatura efectuada insere-se no âmbito do seguinte Programa: - 
Programa de Apoio a Eventos Desportivos Pontuais, conforme o disposto nos 
artigos 11º e 12º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribui-
ção de um apoio financeiro ao Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, 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 fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 
2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no 
disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos artigos 11º e 
12º do Regulamento Administrativo Municipal acima referido, sendo que o 
apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1, e no artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 913/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GINÁSIO 
CLUBE DE MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 
2.400,00, NO ÂMBITO DO APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA 



 

 
 
 
 

ASSOCIATIVA – O Ginásio Clube de Montijo, associação desportiva sem fins 
lucrativos, com sede social na Freguesia de Montijo, promove, organiza, 
dinamiza e desenvolve actividades desportivas regulares no âmbito das 
modalidades de hip-hop, trampolins, futebol, futsal, tiro com arco em 
múltiplas vertentes (indoor, outdoor, caça), voleibol, esgrima, capoeira, 
natação, ritmos, ginástica e badmington. A agremiação desportiva adquiriu, 
com recurso ao crédito bancário e mediante a celebração e outorga de 
contrato de financiamento para a aquisição a crédito, uma viatura automóvel 
para transporte de atletas e praticantes, em estado novo, dotada de nove 
lugares, da marca Renault, modelo Trafic 2.0 DCI L1H1 1.2T 90 P9, com a 
matrícula 86-DP-17. O veículo ligeiro de passageiros acima mencionado já 
se encontra ao serviço do clube, sendo o custo de aquisição de €26.755,49 e o 
valor total do financiamento concedido e a pagar, com encargos incluídos, no 
montante de € 33.825,96, considerada uma taxa anual de encargos efectivos 
global de 7,56%. O reembolso do capital mutuado e o pagamento dos 
respectivos juros será efectuado em 84 prestações mensais iguais e 
sucessivas, no valor de € 402,69 cada uma. A associação desportiva em 
apreço apresentou e submeteu à Câmara Municipal candidatura destinada à 
obtenção de apoio financeiro tendente ao custeio das prestações a liquidar 
em 2008, referentes à aquisição e financiamento do veículo supra 
identificado. 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 competência material para apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, 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 
municipal”. O Capítulo IV do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão 
ordinária de Assembleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004, 
prevê e regula o programa desportivo municipal de apoio à modernização e à 
autonomia associativa, estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do 
mesmo reportado ao apoio à “(...) inovação de serviços específicos e à 
aquisição de equipamentos próprios para a melhoria dos serviços a prestar à 
comunidade”. Preceitua igualmente a alínea b) do artigo 10º do 
Regulamento Municipal acima referido que as candidaturas a apresentar 
pelas associações desportivas no âmbito e ao abrigo do programa em causa 
poderão enquadrar-se no pedido de “(...) de apoio para a aquisição de 
viatura para transporte de atletas”. Neste sentido e face ao que fica exposto, 
tendo em conta a actividade desportiva socialmente relevante que o clube tem 
vindo a desenvolver desde o seu surgimento, considerando o contributo 



 

 
 
 
 

notável que a associação desportiva beneficiária tem vindo a prestar para o 
desenvolvimento desportivo do concelho no domínio de várias e diversifica-
das modalidades desportivas e tendo igualmente em conta que a aquisição de 
uma nova viatura automóvel de nove lugares para transporte de atletas 
permitiu uma maior autonomia do clube em matéria de transportes, 
contribuindo ademais para a sua modernização, proponho que a Câmara 
Municipal delibere aprovar a atribuição ao Ginásio Clube de Montijo de um 
apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no montante de € 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos euros), a conceder e a disponibilizar nos termos e 
nas condições e em conformidade com o protocolo em anexo. A deliberação 
em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no disposto no 
artigo 21º, nº. 2, alínea b) 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, sendo que o valor 
das tranches do apoio financeiro concedido na modalidade de subsídio, 
efectivamente disponibilizadas e pagas em cada ano, 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 Modernização e Autonomia Associati-
va, previsto e regulado nos artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assem-
bleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, 
achando-se ademais devidamente inscrito e contemplado quer em sede de 
Grandes Opções do Plano 2008-2011 quer em sede de Plano de Actividades 
Municipal 2008-2011. O montante do subsídio ora concedido diz respeito a 
metade do valor total das prestações a suportar pelo clube no decurso do 
presente ano, atinentes ao contrato de crédito automóvel, pactuado para 
aquisição da viatura. Código Orçamental: 06.01/08.07.01. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 914/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO 
BAIRRO DA CALÇADA NO VALOR DE € 1.800,00, NO ÂMBITO DO APOIO A 
INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS – O Clube Desportivo e Cultural do 
Bairro da Calçada, agremiação desportiva sem fins lucrativos com sede 
social na Freguesia de Montijo, apresentou candidatura à Câmara Municipal 
em ordem à obtenção de apoio financeiro destinado ao custeio das despesas a 
suportar pela colectividade inerentes à aquisição, fornecimento e aplicação 
de um tecto em PVC branco, duplo com estrutura e remate, o qual vai ser 
implantado na sua sede social localizada na área do Bairro da Calçada. A 



 

 
 
 
 

associação desportiva e cultural em apreço promove e desenvolve actividade 
desportiva não regular, ao nível informal, amador e recreativo, no âmbito do 
futebol de 5 de ar livre, utilizando para o efeito o mini-polidesportivo para 
futebol de 5 localizado junto à sede social, onde os sócios praticam a 
modalidade, conjuntamente com familiares e amigos, nos escalões de sénior e 
de veteranos. A colectividade desempenha fundamentalmente uma função de 
convívio social, referindo-se, porém, que tem largas tradições e vários 
prémios no desporto montijense desde a data da sua fundação, em 1981, 
nomeadamente ao nível do futsal (antigo futebol de salão). Atenta a função 
social desempenhada, a agremiação contribui para a coesão e integração 
social da comunidade residente na área da Calçada. A candidatura 
apresentada enquadra-se no Capítulo III do Regulamento Administrativo de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, composto pelos artigos 7º 
e 8º, dedicado ao Programa de Apoio a Infra-Estruturas Desportivas. Cum-
pre realçar, conforme o exposto supra, a História Desportiva da associação, 
por constituir critério de apreciação dos pedidos de apoio financeiro 
tendentes à concretização do programa regulamentar acima referido, atento 
o disposto na alínea b) do nº. 1, do artigo 4º do citado Regulamento, a qual se 
reporta ao “historial associativo e desportivo” como critério de análise dos 
aludidos pedidos de apoio. Conforme o disposto nas alíneas b) e c) do nº. 2 
do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, pertence à competência 
dos órgãos municipais apoiar actividades desportivas e recreativas de 
interesse municipal e bem assim apoiar a construção e conservação de 
equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local. Dispõem as alíneas 
a) e b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, que 
compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução 
de obras ou eventos de interesse municipal bem como apoiar os 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de índole 
desportiva que revistam interesse público municipal. Estipula o artigo 7º do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado mediante deliberação da Assembleia 
Municipal de 28/09/2004, que o programa de apoio a infra-estruturas 
desportivas reporta-se ao apoio a entidades na implementação e valorização 
dos seus espaços sociais e desportivos, sendo que, e de acordo com o disposto 
na alínea a) do artigo 8º do mesmo diploma regulamentar, o supramenciona-
do programa enquadra apoios financeiros no âmbito do custeio de obras de 
beneficiação e melhoramentos em instalações sociais e desportivas. Assim, e 
face ao supra exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Clube Desportivo e Cultural do Bairro da Calçada, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), nos termos e com 



 

 
 
 
 

os fundamentos legais e regulamentares acima expressos. O subsídio ora 
deliberado atribuir deverá constar da relação a publicar em edital e em 
jornal regional, em conformidade com o preceituado pelo artigo 1º, nº. 1 e 
pelo artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 915/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO, AO MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBI-
TO DO APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO NO MONTANTE DE € 2.500,00 – 
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 
2006/2007, no âmbito da modalidade de basquetebol e nos escalões de 
iniciados, cadetes, juniores, seniores e veteranos, sublinhando-se ainda o 
desenvolvimento de uma escola desportiva de minibasquetebol, vulgo 
minibasket, para a formação de crianças nesta modalidade, a qual integra os 
escalões A, B e de Bambis. O Montijo Basket Associação é a única 
associação desportiva do Concelho a promover e a desenvolver o basquete-
bol 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. Na época 
desportiva de 2006/2007 em curso, praticam basquetebol no clube cerca de 
200 atletas, sendo 120 do sexo masculino e 80 de sexo feminino, tendo sido 
considerado um dos nove principais clubes portugueses nesta modalidade, 
com equipas masculinas e femininas em todos os escalões e igualmente 
reconhecido como um dos melhores clubes nacionais na área da formação 
em basquetebol. O clube desportivo em causa realiza os seus jogos oficiais no 
Pavilhão Desportivo Municipal nº. 1, utilizando para treinos, o mencionado 
Pavilhão, o Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 
e o Pavilhão Desportivo da Banda Democrática 2 de Janeiro. O Montijo 
Basket Associação apresentou candidatura a apoio financeiro municipal, no 
âmbito do programa regulamentar de apoio ao rendimento desportivo 
previsto no capítulo VI do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio 
ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária 
de Assembleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004. 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 competência 



 

 
 
 
 

material para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 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 municipal”. Neste sentido e 
face ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar 
a atribuição de um apoio financeiro ao Montijo Basket Associação, na 
modalidade de subsídio e no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), a conceder e a disponibilizar nos termos e condições previstas no 
protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com 
esteio e fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) 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, sendo que o apoio financeiro 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 ao Rendimento Desportivo, previsto e 
regulado nos artigos 13º e 14º, alíneas a) a f) do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assem-
bleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 916/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
OLÍMPICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 600,00 PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Clube Olímpico do Montijo, 
Associação Desportiva sem fins lucrativos recentemente constituída, promo-
ve, 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. O Clube 
Olímpico do Montijo, mostra-se filiado na Associação de Futebol de Setúbal 
e na Federação Portuguesa de Futebol e vai participar 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. Entre Novembro de 2007 e Janeiro do ano em 
curso, o Clube Olímpico do Montijo utilizou os polidesportivos de relva 
sintética para futebol de 5 existentes nas instalações do Clube Indoor, sitas 
em Montijo, cerca de duas horas por semana em média. Tal utilização, 



 

 
 
 
 

destinada a treinos dos escalões de formação, nomeadamente infantis, 
iniciados e juvenis, integrados em competição oficial federada de futebol de 7 
e de 11 respectivamente, ficou a dever-se ao facto da associação desportiva 
em causa não ter podido utilizar o Campo Municipal de Futebol da 
Liberdade durante o período temporal acima mencionado em virtude da 
realização de operações materiais de manutenção e conservação do relvado 
natural aí instalado. Sendo certo que, e de acordo com o protocolo de 
comodato celebrado e outorgado entre o Município de Montijo e o Clube 
Olímpico do Montijo, em 17 de Setembro de 2007, previamente aprovado por 
deliberação de Câmara Municipal “em caso de impossibilidade de utilização 
dos relvados naturais de futebol – existentes no Campo de Futebol da 
Liberdade decorrente designadamente de operações de manutenção e conser-
vação dos mesmos – o primeiro outorgante, atribuirá ao segundo outorgante 
horas para treinos noutros espaços municipais e/ou privados, em função do 
número de atletas e dos escalões envolvidos, tendo em conta as condições e 
possibilidades existentes”, conforme resulta da cláusula quarta do protocolo 
em apreço. A utilização das infra-estruturas desportivas existentes nas 
instalações do Clube Indoor gerou e determinou para o Clube Olímpico do 
Montijo a realização de despesas, atenta a natureza privada das citadas 
infra-estruturas. Nos termos do artigo 5º do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado 
pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro 
de 2004, o Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de 
Actividades Desportivas Regulares destina-se a “(...) apoiar as actividades 
regulares a realizar durante uma época desportiva”, sendo que, conforme o 
preceituado no artigo 6º do mesmo Regulamento Municipal, os apoios a 
prestar pela Câmara Municipal ao abrigo e nos termos deste Programa de 
Apoio reportam-se e reconduzem-se ao enquadramento técnico, ao 
apetrechamento, às despesas com transporte para a realização de provas 
desportivas, à cedência de instalações desportivas, à divulgação e informa-
ção das actividades desportivas e à formação de agentes desportivos 
(técnicos, dirigentes, etc...). A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atribui competência material e orgânica municipal 
para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de índole desportiva que revistam interesse municipal, concreti-
zando, nesta sede, o disposto nos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, 
alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste sentido e face a tudo 
quanto fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição de uma comparticipação financeira, na modalidade de subsídio, 
ao Clube Olímpico do Montijo, no montante de € 600,00 (seiscentos euros), a 



 

 
 
 
 

conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em 
apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e bem assim no disposto nos artigos 5º e 6º do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo. O subsídio ora aprovado deverá constar da relação a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, 
nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código 
Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 917/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO FUTEBOL CLUBE 
DO AREIAS, NO MONTANTE DE € 3.780,00 PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO 
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES, DESI-
GNADAMENTE ÀS DESPESAS ASSOCIADAS À UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE 
FUTEBOL DO AREIAS – O Futebol Clube do Areias, associação desportiva 
sem fins lucrativos com sede social na Freguesia, promove, organiza, 
dinamiza e desenvolve na época desportiva de 2007/2008 um conjunto de 
actividades desportivas 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. 
Tais actividades mostram-se enquadradas na Escola Desportiva do Futebol 
Clube do Areias, denominada “Escola Crescer a Jogar”, para crianças dos 5 
aos 12 anos, a qual integra os escalões de pré-escolas, escolas e infantis. Na 
época desportiva de 2007/2008, o Futebol Clube do Areias participa, nos 
escalões de Escolas e de Infantis da mencionada “Escola Crescer a Jogar”, 
no Campeonato Distrital de Futebol de 7 da Associação de Futebol de 
Setúbal da Federação Portuguesa de Futebol. Tal participação, em competi-
ção federada de infantis e de escolas, gera, determina e importa para o 
Futebol Clube do Areias a realização de um conjunto de custos e despesas 
associadas e atinentes ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, a 
transportes, à divulgação e informação de actividades, à formação de agentes 
desportivos, à arbitragem e ao seguro desportivo. O Futebol Clube do Areias 
utiliza, a título de comodato, o Campo Municipal de Futebol de 11 do Areias, 
em terra batida e solo estabilizado, e respectivos balneários de apoio, 
suportando as despesas inerentes ao fornecimento e consumo de luz, água, 
gás, marcação do campo e cal para esse efeito. O mencionado campo é 
igualmente utilizado pelas associações desportivas Estrela Futebol Clube 
Afonsoeirense e Clube Olímpico do Montijo. Assim as três colectividades 
suprareferidas utilizam o Campo de Futebol de 11 em apreço, quer ao nível 
dos treinos quer ao nível dos jogos oficiais de futebol de 7 e de 11, o que gera 
e determina para o Futebol Clube do Areias a realização de despesas 



 

 
 
 
 

relevantes e significativas ao nível de luz, água, gás e marcações com cal. A 
utilização em causa diz respeito a escalões de formação e escalão sénior. 
Para o efeito, o Futebol Clube do Areias 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. 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, 
alíneas a) a f) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Futebol Clube do Areias, na modalidade de subsídio e no valor de € 3.780,00 
(três mil setecentos e oitenta 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, alíneas b) 
e c) 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, sendo que o apoio concedido deverá 
constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o 
preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de 
Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 918/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO E REFORÇO DA PONTE DA ESPADA-
NEIRA”. PROCESSO F-23/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no 
dia 2008.01.04 que considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Definitiva da Empreitada “Reabilitação e Reforço da Ponte da 
Espadaneira”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 919/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS DA 
EMPREITADA “SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA NO PAVILHÃO DESPORTIVO 
MUNICIPAL Nº. 2 DO ESTEVAL”. PROCESSO F-27/2006 – Considerando que: - 
A empreitada referente à “Substituição de Cobertura no Pavilhão Desportivo 
Municipal nº. 2 do Esteval”, foi adjudicada à firma CONSTROPE – 
Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 18 de Julho de 2007, pelo 
valor de Euros: 48.330,30 (quarenta e oito mil trezentos e trinta euros e 
trinta cêntimos), 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 2 de Março. – A consignação dos trabalhos foi assinada em 30 



 

 
 
 
 

de Agosto de 2007. – Devido a erros do projecto, não foi quantificada a 
remoção dos painéis de isolamento térmico da cobertura existente, nem foi 
considerado, o capeamento dos topos da cobertura, trabalhos esses 
essenciais a um devido acabamento da empreitada, que foi necessário 
executar. – Que o valor acumulado dos trabalhos adicionais respeita os 
limites estipulados nos nºs. 1 e 2 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março, referente ao controlo de custos. Nestes termos proponho que V. 
Exas. aprovem: - Todos os trabalhos adicionais constantes desta proposta, 
com a firma CONSTROPE – Construções, S.A., por um montante de Euros: 
3.093,66 (três mil noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos) + IVA à 
taxa legal em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 920/08 – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE PRAZO REFERENTE 
À EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DE VÃOS NO MUSEU MUNICIPAL – MONTI-
JO”. PROCESSO F-36/2006 – Considerando que: - A empreitada referente à 
“Recuperação de Vãos no Museu Municipal – Montijo”, foi adjudicada à 
firma Reilima – Sociedade de Construções, Lda., por deliberação de Câmara 
de 04.07.2007, pelo valor de Euros: 28.655,39 (vinte e oito mil seiscentos e 
cinquenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor e por um prazo de execução de 45 dias. – A adjudicação foi 
efectuada no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A 
consignação dos trabalhos foi assinada em 09.08.2007 e no mesmo dia foi 
efectuada a suspensão da empreitada, por não ser possível entregar o edifício 
ao empreiteiro, uma vez que estava a decorrer uma exposição. – O Auto de 
Recomeço foi assinado em 23.11.2007. – Devido à humidade atmosférica que 
se tem verificado, os tempos de secagem do tratamento das madeiras têm sido 
superiores ao previsto. – Tem-se verificado também alguma falta de ritmo no 
desenvolvimento dos trabalhos por parte do empreiteiro. – O pedido de 
prorrogação do empreiteiro. Proponho: A concessão de uma prorrogação 
graciosa de prazo até 16 de Fevereiro de 2008. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.------------ 
4 – PROPOSTA Nº. 921/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO NA AVENIDA D. JOÃO IV – MONTIJO”. PROCESSO F-
18/2007 – Considerando: - Que a construção deste estacionamento, pretende 
optimizar o uso e a gestão do espaço existente, disciplinar e orientar os 
automóveis que aí estacionam; - Que a obra se enquadra nas Acções do 



 

 
 
 
 

Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da 
classificação económica 05.01/07.04.01. e o código/ano do projecto acção 
06/2002/179; - Que o valor base para concurso está estimado em 30.909,62 € 
(trinta mil novecentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos), com exclusão 
do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de 
Anúncio para a empreitada de “Construção de Estacionamento na Avenida 
D. João IV – Montijo”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do Projecto, do Convite, do Programa 
de Concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresenta-
rem propostas as seguintes empresas: - Calcetal 2 – Sociedade de 
Construções, Lda.; - MGP – Manuel da Graça Peixito, Lda.; - Sociedade 
Industrial de Empreitada e Construções Valente, Lda.; - Britobras – 
Fornecimentos e Obras Públicas, Lda.; - José Marques Gomes Galo, S.A.; - 
Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda.; - Listorres – Construção Civil e 
Obras Públicas, S.A.; - Nogueira & Matias, Lda.. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 922/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À “EMPREITADA DE TRABALHOS DIVER-
SOS/07”. PROCESSO F-25/2007 – Considerando: - A necessidade de proceder-
se, em especial, à conservação corrente dos pavimentos, melhorando as 
condições de circulação e consequentemente da segurança rodoviária; - Que 
a obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos 
anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.04.01. e o 
código/ano do projecto acção 18/2002/175; - Que o valor base para concurso 
está estimado em 124.680,57 € (cento e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta 
euros e cinquenta e sete cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A 
abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio, para a 
“Empreitada de Trabalhos Diversos/2007”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º 
do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do Projecto, do 
Convite, do Programa de Concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de 
Segurança e Saúde da empreitada referida em epígrafe. 3. Que sejam 
convidadas para apresentarem propostas as seguintes empresas: - Calcetal 2 
– Sociedade de Construções, Lda.; - José Marques Gomes Galo, S.A.; - 
Constroibrilha – Sociedade Urbanizações e Construções, Lda.; - Sociedade 
Industrial de Empreitada e Construções Valente, Lda.; - Pavilancil – 
Sociedade de Construções de Pavimentos e Lancil, Lda.; - MGP – Manuel da 
Graça Peixito, Lda. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

6 – PROPOSTA Nº. 923/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE, REFERENTE À EMPREITADA “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”. PROCESSO F-31/2007 – Conside-
rando: - Que o projecto foi elaborado por uma entidade externa à Autarquia; 
- A necessidade de pavimentar as ruas em questão com betão betuminoso, 
melhorando as condições de circulação viária; - Que a obra se enquadra nas 
Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o 
código da classificação económica 05.01/07.01.04.01 e o código/ano do 
projecto acção 04/2004/11; - Que o valor base para concurso está estimado 
em 121.188,12 € (cento e vinte um mil cento e oitenta e oito euros e doze 
cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso 
Limitado sem Publicação de Anúncio para a 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 – Alto Estanqueiro”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do Projecto, do Convite, do 
Programa de Concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e 
Saúde da empreitada referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para 
apresentarem propostas as seguintes empresas: Sociedade Industrial de 
Empreitada e Construções Valente, Lda.; - MGP – Manuel da Graça Peixito, 
Lda.; - Pavilancil – Sociedade de Construções de Pavimentos e Lancil, Lda.; 
- José Marques Gomes Galo, S.A.; - Britobras – Fornecimentos e Obras 
Públicas, Lda.; - Armando Cunha, S.A.; - Florindo Rodrigues Júnior & 
Filhos, Lda.. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)---------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 924/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE, REFERENTE À EMPREITADA “PAVIMENTAÇÃO DA 
RUA ACTOR VASCO SANTANA (1ª FASE) – SANTO ISIDRO DE PEGÕES”. 
PROCESSO F-33/2007 – Considerando: - A necessidade de pavimentar a rua 
em questão com betão betuminoso, melhorando as condições de circulação 
viária; - Que a obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
05.01/07.01.04.01. e o código/ano do projecto acção 06/2002/179; - Que o 
valor base para concurso está estimado em 44.237,40€ (quarenta e quatro 
mil duzentos e trinta e sete euros e quarenta cêntimos), com exclusão do IVA. 
Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio 
para a empreitada de “Pavimentação da Rua Actor Vasco Santana (1ª fase) – 



 

 
 
 
 

Santo Isidro de Pegões”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do Projecto, do Convite, do Programa 
de Concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresenta-
rem propostas as seguintes empresas: - Sociedade Industrial de Empreitadas 
e Construções Valente, Lda.; - MGP – Manuel da Graça Peixito, Lda.; - 
JM&Reis – Sociedade de Construções, Lda.; - José Marques Gomes Galo, 
S.A.; - Britobras – Fornecimentos e Obras Públicas, Lda.; - Florindo Rodri-
gues Júnior & Filhos, Lda.. (Proposta subscrita pela Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 925/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO ANÚNCIO, DO PROJECTO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PROGRAMA 
DE CONCURSO E DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, REFERENTE À 
EMPREITADA “ARRUAMENTOS NO BAIRRO DO MARRECO – SARILHOS 
GRANDES”. PROCESSO F-39/2007 – Considerando que: - A necessidade de 
pavimentar as ruas em questão com betão betuminoso, melhorando as 
condições de circulação viária; - Que a obra se enquadra nas Acções do 
Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da 
classificação económica 05.01/07.01.04.01. e o código/ano do projecto acção 
06/2002/179; - Que o valor base para concurso está estimado em 
161.585,92€ (cento e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e 
noventa e dois cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de 
Concurso Público para a empreitada de “Arruamentos no Bairro do Marreco 
– Sarilhos Grandes”, nos termos do nº. 2, do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 
59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro, pelo 
Decreto-Lei nº. 159/00, de 27 de Julho e pela Lei nº. 13/2002, de 19 de 
Fevereiro. 2. A aprovação do Projecto, do Anúncio, do Caderno de Encargos, 
do Programa de Concurso e do Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
referida em epígrafe. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte e uma horas e quinze minutos da qual se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                              Técnica Superior de 2ª 
Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 
subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 
 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


