
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 03/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DO IS MIL 
E OITO 

 
Aos seis dias do mês de Fevereiro 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 
 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu uma Declaração cujo teor a 
seguir se transcreve: “Declaração atinente ao Padre António Vieira, por 
ocasião da comemoração dos 400 anos do seu nascimento, em Lisboa, na 
Freguesia da Sé, em 6 de Fevereiro de 1608, sublinhando-se o seguinte: - o 
Homem, o Padre Jesuíta, o Missionário, o Político, o Diplomata, o Escritor, 
o Grande Pensador da Língua Portuguesa. – Fernando Pessoa chamou-lhe o 
“Imperador da Língua Portuguesa”. - Escritor de índole vária – Filosofia, 
Teologia, Política e da Intervenção Social. – Defensor da vocação universa-
lista, humanista e cosmopolita de Portugal. – Grande Defensor da Liberdade 
e da Igualdade. – Grande Combatente contra a Opressão e contra a Escrava-
tura. – Perseguido pela Inquisição e preso durante 5 anos pelo Tribunal do 
Santo Ofício de Coimbra. - Grande percursor na defesa dos direitos do 
Homem, dos direitos humanos e da cidadania global. – Defensor da 



 

 
 
 
 

Tolerância e do respeito entre os povos, os homens e as culturas, pela 
heterogeneidade e pela diversidade cultural. – Humanismo e Patriotismo. – 
Respeito pelas culturas diferentes que falam a mesma língua. – Defesa da 
liberdade religiosa. Defesa das identidades culturais e religiosas.”------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves apresentou um Voto de Saudação e 
Felicitação ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo, órgãos associativos, 
corpo técnico e atletas bem como aos respectivos familiares pela brilhante 
participação nos Campeonatos Zonais de Esperanças e Juniores, os quais 
decorreram em Évora, no pretérito dia 26 de Janeiro e, em especial, a 
prestação dos seguintes judocas, desejando aos atletas e respectivas famílias 
os mais sinceros parabéns e votos de felicidade pessoal e de sucesso 
desportivo: - Lina Antunes – Campeã de Esperanças e de Juniores; - Andreia 
Amaro – Vice-Campeã de Esperanças e Campeã de Juniores; - Kiril Salvara-
dor – Campeão de Esperanças; - Rafael Marques – Campeão de Juniores; - 
Hyago Kleire – Vice-Campeão de Esperanças; - Tiago Patão – Vice-Cam-
peão de Esperanças; - Mariana Reis – 3º lugar em Esperanças e 2º lugar nos 
Juniores, cumprindo realçar que todos os atletas do Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo que participaram nas competições em causa subiram 
ao pódio e ficaram apurados para os respectivos Campeonatos Nacionais de 
Judo, o que demonstra e evidencia o excelente trabalho – técnico, desportivo 
e social – que esta agremiação de desporto tem vindo a desenvolver no nosso 
concelho nos últimos anos em prol da dinamização do Judo.”------------------- 
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 21 de Janeiro e 1 de 
Fevereiro de 2008: - Licenças Administrativas: 4; - Autorizações Administra-
tivas: 4; - Alterações: 1; - Informações Prévias: 2; - Propriedade Horizontal: 
6; - Licenças de Utilização: 10; - Loteamentos: 2.---------------------------------- 
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 02/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 



 

 
 
 
 

 
I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 927/08 – RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO DO ACTO DE 
ADJUDICAÇÃO À EMPRESA ALLSEGUR – SEGURANÇA, PREVENÇÃO E VIGI-
LÂNCIA, S.A., REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO 
AFONSOEIRO, CANEIRA E PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA MONTIAGRI – Esta 
matéria é regulada pelo Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho, que estabele-
ce o regime da realização de despesas públicas com locação e aquisição de 
bens e serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e 
aquisição de bens móveis e serviços, subsidiariamente pelo Código de 
Procedimento Administrativo e ainda pela Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
CONSIDERANDO QUE: 1. No concurso público para aquisição de serviços de 
segurança e vigilância para as Escolas Básicas do Afonsoeiro, Caneira e 
Parque de Exposições da Montiagri, foi adjudicada no dia 13 de Novembro 
de 2007, a prestação de serviços à concorrente Allsegur – Segurança, 
Prevenção e Vigilância, S.A.; 2. Nos termos do artigo 54º do Decreto-Lei nº. 
197/99, de 8 de Junho, a adjudicação é o acto administrativo pelo qual a 
entidade competente para autorizar a despesa escolhe uma proposta; 3. A 
Ronsegur – Rondas e Segurança, Limitada, interpôs recurso do acto de 
adjudicação no prazo de 10 dias a contar da notificação do acto de 
adjudicação, nos termos do disposto no nº. 2 do artigo 180º do Decreto-Lei 
nº. 197/99, de 8 de Junho; 4. No presente caso, da decisão da adjudicação, 
não cabe recurso hierárquico necessário, mas sim recurso hierárquico 
impróprio para a Câmara Municipal de Montijo reunida em Plenário; 5. 
Caberá sim recurso hierárquico impróprio para os órgãos colegiais, no 
presente caso, para a Câmara Municipal de Montijo em relação aos actos 
administrativos praticados por qualquer dos seus membros (Presidente da 
Câmara), de acordo com o preceituado no nº. 6 do artigo 65º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
artigo 186º do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho e nº. 1 do artigo 176º do 
Código do Procedimento Administrativo (doravante designado CPA); 6. 
Tendo em conta o disposto nos artigos 9º, 34º, nº. 1 alínea a) e 158º, nºs. 1 e 2 
alínea b) do CPA, conjugados com os números 6 e 7 do artigo 65º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e do artigo 186º do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de 
Junho cumpre, assim, ao órgão recorrido remeter oficiosamente a presente 
petição de recurso ao órgão competente para dela conhecer – a Câmara 
Municipal de Montijo reunida em Plenário; 7. Este tipo de recursos adminis-
trativos não são recursos hierárquicos, porque o órgão “ad quem” não é 
superior hierárquico do órgão “a quo, mas que também não são recursos 



 

 
 
 
 

tutelares, porque os dois órgãos, “a quo” e “ad quem”, são aqui órgãos da 
mesma pessoa colectiva pública (in “Direito Administrativo, vol. IV, Diogo 
Freitas do Amaral, Lisboa – 1989). Sempre que se esteja perante um recurso 
administrativo a interpor de um órgão de uma pessoa colectiva pública, sem 
que entre eles haja relação hierárquica, está-se perante um recurso 
hierárquico impróprio; 8. O recurso hierárquico impróprio só há, por 
natureza (nº. 1 do artigo 176º do CPA). Fazendo-se aplicação subsidiária das 
regras relativas ao recurso hierárquico (nº. 3 do artigo 176º CPA). Tem 
como fundamentos: a ilegalidade ou a inconveniência do acto administrativo 
impugnado (artigo 159º e nº. 2 do artigo 167º do CPA); Significa isto que a 
“ ilegalidade” de que fala o artigo deve ser entendida no acto que afronta a 
lei, que não observa os comandos, que fere a constituição os regulamentos e 
os princípios gerais administrativos e constitucionais aplicáveis. Já a 
conveniência do acto, é outro dos fundamentos da impugnação administrativa 
e que, a par, da oportunidade, se liga intimamente ao exercício do poder 
discricionário da Administração. Ambos são vocábulos que exprimem uma 
certa ideia de liberdade, dentro da riqueza e variedade das circunstâncias em 
que o órgão é chamado a intervir, quanto ao momento da escolha e da opção 
tomada, dentro dum leque de soluções possíveis, em ordem à satisfação do 
interesse público protegido pela norma conferidora daquele poder. Espera-se 
que a Administração actue no cumprimento da lei, prosseguindo um interesse 
público, mas sem olvide os direitos e interesses legalmente protegidos dos 
particulares. Nesta medida o acto pode ser legal mas ao mesmo tempo um 
desnecessário gravame àqueles direitos e interesses. É neste sentido que se 
emprega a palavra conveniência retratando-se nela uma solução entre o 
equilíbrio entre a lei e o interesse público a prosseguir por um lado, e o 
respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, 
por outro” (in Código do Procedimento Administrativo anotado e comentado 
por José Manuel Santos Botelho, Américo Pires Esteves e José Cândido de 
Pinho, 5ª Edição – 2002, Almedina). I. DOS FACTOS – 1. No dia 16 de Abril 
de 2007 procedeu-se à abertura de concurso público para aquisição de 
serviços de segurança e vigilância para as Escolas Básicas do Afonsoeiro, 
Caneira e Parque de Exposições da Montiagri; 2. O concurso supra referido 
foi promovido pela Câmara Municipal de Montijo através da Secção de 
Património, Compras e Concursos – Divisão de Gestão Financeira; 3. No dia 
24 de Abril de 2007 foi publicado o anúncio do mesmo concurso no Diário da 
República; 4. O acto público do concurso decorreu nos dias 10 e 18 de Maio 
de 2007; 5. No seguimento do procedimento concursal, os concorrentes 
foram notificados no dia 7 de Agosto de 2007, do projecto de decisão final do 
concurso, e para os efeitos previstos no artigo 108º do Decreto-Lei nº. 
197/99, de 8 de Junho, para se pronunciarem sobre o mesmo; 6. No dia 13 de 



 

 
 
 
 

Agosto de 2007 a empresa Allsegur – Segurança, Prevenção e Vigilância, 
S.A., dentro do prazo legalmente estabelecido, apresentou a sua “reclama-
ção” ao projecto de decisão final, referindo em suma que tanto o caderno de 
encargos como o anúncio do respectivo concurso fazem referência respecti-
vamente a 12 meses e a 365 dias a contar da data da assinatura do contrato e 
que “a sua proposta refere-se à execução da totalidade do período 
contratado e não apenas a parte dele” alegando ainda que por isso a 
proposta apresentada não poderá ser excluída nos termos dos artigos 104º, 
47º do diploma citado; 7. No dia 7 de Novembro de 2007, o júri do concurso 
procedeu à elaboração do relatório final do procedimento, nos termos do 
artigo 109º, nº. 1 do diploma supra referido, tendo para o efeito ponderado 
as observações apresentadas pelo concorrente supra citado, decidindo 
adjudicar o serviço em apreço à empresa Allsegur – Segurança, Prevenção e 
Vigilância, S.A.; 8. Esse relatório final foi homologado pela Exmª. Senhora 
Presidente da Câmara, sendo os candidatos notificados no dia 13 de Novem-
bro de 2007 da adjudicação da prestação de serviços à Allsegur – Segurança, 
Prevenção e Vigilância, S.A.; 9. No dia 23 de Novembro de 2007 por fax a 
empresa Ronsegur – Rondas e Segurança, Limitada, interpôs recurso hierár-
quico do acto de adjudicação (o original do requerimento de interposição de 
recurso foi recepcionado nos serviços da Câmara no dia 26 de Novembro – 
ofício 214889); 10. No dia 5 de Dezembro de 2007 foram enviados ofícios 
aos concorrentes a informar que a empresa Ronsegur – Rondas e Segurança, 
Limitada, tinha interposto recurso hierárquico do acto de adjudicação de que 
nos termos do número 2 do artigo 182º do Decreto-Lei nº. 197/99, os mesmos 
dispunham de um prazo de 5 dias para alegarem (audiência dos contra-
interessados); 11. Nos termos do nº. 3 do artigo supra citado, a Ronsegur – 
Rondas e Segurança, Limitada, foi notificada data em que se procedeu à 
notificação acima referida pois tal como dispõe o nº. 3 do artigo 182º e o nº. 
2 do artigo 183º, é a partir do termo da data da apresentação das alegações 
que se começa a contar o prazo de 10 dias para o indeferimento tácito; 12. 
No dia 7 de Dezembro a Previcol – Sociedade de Prevenção e Controlo, 
Limitada, apresentou as suas alegações argumentando a exclusão das 
propostas das empresas posicionadas à sua frente (1º lugar: Allsegur – 
Segurança, Prevenção e Vigilância, S.A., 2º lugar: Ronsegur – Rondas e 
Segurança, Limitada, 3º lugar: Comansegur – Segurança Privada, S.A., 4º 
lugar: Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, Limitada); 13. No dia 
10 de Dezembro a Allsegur – Segurança, Prevenção e Vigilância, S.A. 
apresentou as suas alegações, contestando o alegado pela Ronsegur – 
Rondas e Segurança, Limitada, demonstrando que a sua proposta respeitou 
todas as condições exigidas neste procedimento concursal. II. DIREITO  – No 
âmbito do seu recurso o recorrente alega em síntese quatro aspectos: a) que 



 

 
 
 
 

“o concorrente Allsegur deve ser excluído do procedimento uma vez que o 
mesmo se reporta à prestação de serviços de vigilância e segurança para 12 
meses tendo um início previsto para 2008.” Em virtude do ano de 2008 ser 
bissexto, o mês de Fevereiro contabiliza 29 dias, sendo disso consequência 
que o ano de 2008 contabiliza 366 dias. Assim temos que os concorrentes têm 
de fazer os seus cálculos para 366 dias e não para os 365 dias (...) e que o 
concorrente Allsegur contabilizou o seu cálculo de preço para somente 365 
dias (...) apresentando um menor custo e assim tirar partido para elaborar 
um preço mais económico”; b) o recorrente invoca também “após análise 
mais cuidada dos documentos” que a Allsegur “contabiliza o seu custo e 
deste modo calcula o seu preço alegando um benefício fiscal que está 
contemplado no Decreto-Lei nº. 89/95, de 6 de Maio (...) que não consegue 
garantir” pois o “concorrente terá que apriori indicar quais os elementos 
que contratados que estarão ao abrigo do benefício “ e “para se obter esse 
benefício depois de dar entrada do processo na Segurança Social o tempo de 
espera é em media cerca de três meses (...) e o benefício só ocorrerá em 
posterior ao parecer e nunca retroactivamente”; c) outro facto mencionado 
no presente recurso é que a Allsegur para beneficiar do benefício acima 
referido “faz os cálculos para um desconto da Segurança Social de 24,75% 
quando a taxa aplicável é de 23,75%; d) por último o recorrente alega ainda 
que “a acreditação do IQF concedida à Allsegur – Segurança, Prevenção e 
Vigilância, S.A., caducou em 20 de Setembro”. Não obstante o facto da 
recorrente denominar a exposição em análise como “recurso hierárquico”, 
além de não o ser, a verdade é que não aponta ao acto em crise qualquer 
vício susceptível de conduzir à sua anulação. In casu, mais uma vez as 
alegações apresentadas pela ora recorrente no ponto 1º 1a) desse recurso, 
correspondem às observações genéricas apresentadas em sede de audiência 
dos interessados e como tal, já foram devidamente ponderadas e claramente 
fundamentadas pelo júri do concurso, constando a sua análise e apreciação 
do relatório final, tendo por isso sido respeitadas todas as exigências 
constantes nos artigos 108º (sob a epígrafe “audiência prévia”) e 109º (sob a 
epígrafe “relatório final e escolha do adjudicatário”) todos do Decreto-Lei 
nº. 197/99, de 8 de Junho. Como todo o rigor, a proposta apresentada pela 
Allsegur – Segurança, Prevenção e Vigilância, S.A., respeita o prazo de 
execução para o serviço em questão, constante no artigo 2º do caderno de 
encargos e no ponto II.3 do anúncio, ou seja, 365 dias. Por sua vez, o artigo 
94º do citado diploma tem como objectivo a definição da ponderação a 
aplicar a diferentes elementos que interfiram na aplicação do critério de 
adjudicação estabelecido no programa de concurso “até ao termo do 
segundo terço do prazo fixado para a entrega das propostas, o júri deve 
definir a ponderação a aplicar aos diferentes elementos que interfiram na 



 

 
 
 
 

aplicação do critério de adjudicação estabelecido no programa de concur-
so.” Estamos perante a obrigatoriedade de definição dos critérios, através da 
ponderação dos elementos que interferem na aplicação do critério de 
adjudicação. Assim, “... a obrigatoriedade de definição dos elementos se, por 
um lado, permite que o processo seja mais transparente, isento, justo e legal, 
por outro, condiciona a proposta e a sua análise, na medida em que o 
concorrente ficará confinado aos parâmetros e ponderação estabelecidos, 
não valorizando a proposta  com a margem de liberdade e criatividade 
desejadas, e a entidade pública contratante terá, igualmente, que se conter 
nos critérios e eventuais subcritérios pré-definidos, ficando sujeita a não 
considerar potenciais factores, omitidos, porque não susceptíveis de 
ponderação, resultando desse facto a selecção não da melhor proposta, mas 
a da que formal e materialmente mais se adstrinja às exigências objectivas do 
procedimento” (in Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas e da 
Contratação Pública, António Cordeiro da Cunha, 2ª Edição Actualizada e 
Comentada, Centro de Estudos e Formação Autárquica, Coimbra, 2000). 
Pelo que é nesta medida, vedado ao júri do concurso, após o acto público 
alterar o critério de adjudicação, sem antes o ter especificado, quer no 
anúncio de concurso quer no caderno de encargos, não se trata apenas de 
actividade avaliativa, mas de uma inovação relativamente às condições do 
concurso previamente fixadas. Tal conduta seria uma clara violação aos mais 
elementares princípios de estabilidade do concurso, da imparcialidade e da 
transparência consagrados nos artigos 8º, 9º, 10º, 11º e 14º do Decreto-Lei 
nº. 197/99, do princípio da estabilidade das relações jurídico-administrativas 
ao fundamentar uma decisão num critério diferente do inicialmente estabele-
cido no anúncio de concurso. Com efeito, o programa de concurso destina-se 
a definir os termos a que obedece o respectivo concurso, sendo um “(...) 
regulamento ad hoc onde se inscrevem, de forma imperativa, os trâmites e 
formalidades do procedimento (...)” e depois de publicitado as disposições 
que o integram “(...) tornam-se vinculantes para a autoridade procedimental, 
bem como para todos os intervenientes no mercado concursal.” (in 
“Concursos e Outros Procedimentos de Adjudicação Administrativa – Das 
Fontes às Garantias”, Almedina, Coimbra – 1998, p.135.) Por respeito pelo 
princípio da transparência e da publicidade, previstos no já citado artigo 8º 
do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho, o critério de adjudicação foi, 
também ele, devidamente divulgado no anúncio do concurso. E decorre 
igualmente do princípio da estabilidade objectiva ou das regras do concurso 
que a regulamentação do concurso (programa de concurso, caderno de 
encargos e outros documentos que lhe servem de base) deve manter-se 
inalterada durante a pendência do respectivo procedimento. Esta exigência 
de estabilidade da norma do concurso compreende-se na medida em que é em 



 

 
 
 
 

função dos documentos que a integram que são concebidas e elaboradas as 
propostas dos concorrentes. Assim sendo, pode-se afirmar que o critério de 
adjudicação foi, em cumprimento das exigências legais, fixado e divulgado, 
motivo pelo qual, ao júri, apenas competia apreciar do mérito das propostas 
de acordo com os factores e respectivas ponderações, porquanto, como tão 
bem elucida o Professor Mário Esteves de Oliveira, “(...) tais juízos deverem 
ser necessariamente referidos (a todos, mas apenas) aos critérios de 
adjudicação que a lei e/ou o programa estabeleçam – sendo ilegal a 
classificação em que não sejam ponderados (em relação a todas as 
propostas) todos e só aqueles critérios previstos” (in “Concursos e Outros 
Procedimentos de Adjudicação Administrativa – Das Fontes às Garantias”, 
Almedina, Coimbra – 1998, p.502). No presente caso, e em respeito aos 
princípios supra enunciados o critério de adjudicação foi, devidamente, 
fixado e divulgado, ou seja, o do preço mais baixo, pelo que os argumentos 
invocados pela recorrente não podem proceder. Já quanto ao referido nas 
alíneas b), c) e d) do ponto 1 das suas alegações de recurso, o facto da 
recorrente referir-se aos documentos entregues pela Allsegur – Segurança, 
Prevenção e Vigilância, S.A., para o presente concurso, não poderá sequer 
fundamentar o presente recurso, pois não estamos na fase de admissão das 
propostas/documentos, estamos numa fase posterior a da adjudicação. O 
prazo da entrega dos documentos já terminou há muito tempo... Todas as 
propostas e documentos juntos com as mesmas já foram objecto de análise 
ponderada e fundamentada por parte do júri logo não estamos em sede de 
requerer “a exclusão da proposta da Allsegur”, tal como proclama o 
recorrente. Uma vez mais há que referir que as sessões do acto público são 
apreciados os requisitos de admissibilidade das propostas bem como dos 
documentos, e se são admitidos é porque o júri considerou estarem 
preenchidos os requisitos de admissibilidade dos mesmos, designadamente 
em relação à empresa Allsegur – Segurança, Prevenção e Vigilância, S.A., 
considerou não se verificar nenhuma das situações vertidas no nº. 3 do artigo 
104º do diploma referido anteriormente e nos artigos 10º, 11º, 15º, 16º e 17º 
do Programa de Concurso. Além de que, se fosse possível ao júri excluir as 
propostas nesta fase, aí sim, o júri estaria a violar os princípios da 
estabilidade do concurso, da imparcialidade, da transparência e concorrên-
cia, consagrados nos artigos 8º, 9º, 10º, 11º e 14º do Decreto-Lei nº. 197/99, 
além da violação do princípio da estabilidade das relações jurídico-
administrativas. Convém também esclarecer e no seguimento do alegado pela 
recorrente, que não é verdade que as isenções das contribuições pelo período 
de 36 meses “só são concedidas depois de dar entrada do pedido na 
Segurança Social e o tempo de espera é de três meses”. Primeiro, desconhe-
cemos nem é exigível saber qual o tempo de espera do deferimento de tal 



 

 
 
 
 

pedido por parte da Segurança Social. Segundo, o que o Decreto-Lei nº. 
89/95, de 6 de Maio estipula a esse respeito é que, a “dispensa de 
contribuições produz efeitos desde a data de celebração do contrato” e que 
“as instituições de Segurança Social devem apreciar o pedido no prazo de 30 
dias a contar da apresentação do requerimento devidamente instruído” 
(artigos 22º e 23º). Desta forma, não se encontrando o acto ferido de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, nem tão pouco o recorrente o 
invocando, torna-se despicienda a análise mais alongada da referida 
exposição, na qual apenas se fazem considerações subjectivas à proposta e 
aos documentos apresentados pela Allsegur – Segurança, Prevenção e 
Vigilância, S.A., relativamente ao preço que a mesma apresentou. Assim, 
concluímos pela não procedência do presente recurso hierárquico impróprio 
e, por conseguinte, pela manutenção do acto de adjudicação. III. 
CONCLUSÕES – Atentas as razões de facto e de direito anteriormente 
expostas, resta-nos entender que deverá ser negado provimento ao presente 
recurso hierárquico, mantendo-se o acto recorrido inalterado, nos termos do 
nº. 1 do artigo 174º do CPA, porquanto o júri agiu em conformidade com as 
exigências previstas para este procedimento concursal. Assim, proponho que 
a Câmara Municipal de Montijo delibere, nos termos do nº. 1 do artigo 174º 
do CPA: 1) o indeferimento do recurso hierárquico, com a consequente 
manutenção do acto recorrido, nos termos e com os fundamentos que 
antecedem; 2) notificar o recorrente do conteúdo da presente deliberação; 3) 
determinar o prosseguimento do procedimento concursal nos termos legais. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 928/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO CORAL DO 
MONTIJO NO MONTANTE DE € 5.000,00 – O Grupo Coral do Montijo 
desenvolve no Concelho de Montijo um importante papel na divulgação da 
música de âmbito regional e nacional no nosso concelho, estando sempre 
disponíveis para colaborar com a Câmara Municipal nas diversas 
actividades programadas. Por este motivo, vem o Grupo Coral do Montijo, 
contribuinte número 508101131, com sede na Rua João Pedro Iça, solicitar 
uma comparticipação nas despesas a efectuar com o normal funcionamento 
do grupo, nomeadamente, a aquisição de fardamentos e outras despesas. 
Nestes termos, propõe-se: 1. A concessão de um subsídio no montante de € 
5.000,00 (cinco mil euros) ao Grupo Coral do Montijo, ao abrigo do disposto 
no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que 
lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 2. Que o presente 
subsídio conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em 
cumprimento do estatuído no artigo 2º, nº.s 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de 



 

 
 
 
 

Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 929/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO, AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE MONTIJO, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E 
SARILHOS GRANDES E AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE 
PEIXINHO  – A Câmara Municipal de Montijo, com o objectivo último de 
combater o insucesso escolar que muitas vezes se verifica por não ser 
assegurado às crianças consulta médica oftalmológica, celebrou um 
Protocolo de Parceria com o Lions Clube de Montijo e a União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição, tendo como finalidade a disponibilização dos 
recursos técnicos e humanos necessários ao cumprimento desse objectivo, 
aprovado por unanimidade pela Proposta nº. 1017/03 em Sessão de Câmara 
de 03/12/03; - Tendo em conta o disposto na alínea d) da 1ª Cláusula, do 
referido protocolo; - Considerando que 5 técnicos efectuaram o Rastreio 
Oftalmológico aos alunos na EB1/JI de Canha, no dia 22.01.08, na EB1/JI de 
Montijo, no dia 23.01.08, na EB1 nº. 2 de Montijo no dia 24.01.08, na EB1/JI 
Bairro da Liberdade, no dia 31.01.08, na EB1 nº. 4 de Montijo, no dia 
29.01.08 e na EB1 da Atalaia no dia 30.01.08 e as refeições têm um valor 
unitário correspondente a € 3,60; - Considerando o disposto no artigo 64º, 
nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas na Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara 
Municipal delibere favoravelmente o seguinte: Atribuição de um subsídio ao 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, no valor de 
18,00€; Atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Montijo, 
no valor de 54,00€; Atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de 
Afonsoeiro e Sarilhos Grandes, no valor de 18,00€; Atribuição de um 
subsídio ao Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho, no valor de 
18,00€. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 930/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DIRECÇÃO DA LIGA 
DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE MONTIJO, NO MONTANTE DE € 300,00 – A 
Direcção da Liga dos Amigos do Hospital do Montijo promoveu, a 
festa/convívio com todos os que participaram ou necessitaram dos seus 
serviços, doentes internados, ostomizados, etc, neste âmbito vem solicitar à 
Câmara Municipal colaboração através de um subsídio eventual. Conside-
rando que a Festa de Natal visou proporcionar o convívio dos doentes 
internados no Hospital de Montijo, bem como melhorar a sua qualidade de 
vida nesta quadra festiva. Considerando que compete à Câmara Municipal 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 



 

 
 
 
 

outra, nos termos 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; PROPÕE-SE: 1. Conceder um subsídio no valor de 300,00€ 
(trezentos euros) à Direcção da Liga dos Amigos do Hospital de Montijo. 2. 
Que o presente subsídio conste da relação a publicar editalmente e em jornal 
regional, em cumprimento do estatuído no artigo 1º, nº. 1 e artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 931/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CORPO NACIONAL 
DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 72, NO MONTANTE DE € 474,56 – O Corpo 
Nacional de Escutas – Agrupamento 72 promove, no Concelho de Montijo, 
diversas actividades de carácter social – cultural e voluntário, que pretendem 
ir de encontro aos interesses da população infantil e juvenil do concelho. O 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 72, com sede no Montijo, solici-
tou comparticipação nas despesas efectuadas com a ligação do Ramal de 
Água. Nestes termos propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no valor de 
474,56€ (quatrocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) 
ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 72, 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.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 932/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O ROTARY 
CLUB DE MONTIJO – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – O Rotary Club 
de Montijo é uma Instituição de Utilidade Pública que promove, entre outras, 
actividades beneméritas com vista a auxiliar a juventude carenciada. Neste 
contexto e à semelhança de anos anteriores, o Rotary Club manifestou 
vontade de financiar, em parceria com a Câmara Municipal de Montijo, 
bolsas de estudo com a denominação de “Bolsa de Estudo Câmara Municipal 
de Montijo/Rotary Club Montijo” a jovens residentes neste Concelho que se 
encontrem matriculados em estabelecimentos de ensino secundário ou de 
ensino superior, nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo daquela instituição. Assim, considerando que: - Nos termos do artigo 
13º, nº. 1, alínea d) e h) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições nos domínios da educação e da acção social. – 
Compete à Câmara Municipal deliberar em matéria de acção social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de 



 

 
 
 
 

auxílios económicos a estudantes nos termos do disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea d) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal 
delibere: 1. Aprovar o Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Montijo e o Rotary Club de Montijo, que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, que corresponde à atribuição de seis bolsas de 
estudo a jovens estudantes carenciados de meios para prosseguir os seus 
estudos. 2. Conferir os necessários poderes à Senhora Presidente da Câmara 
para nele outorgar. 3. Aprovar a despesa no valor total de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros). 4. Que a despesa seja considerada através da rubrica 
orçamental: 01.03/04.07.01.99. 5. Notificar o Rotary Club de Montijo do 
conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subscrita pela Senhora Vereado-
ra Clara Silva)---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 933/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O LIONS CLUBE 
DE MONTIJO – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – O Lions Clube de 
Montijo é uma Instituição de Utilidade Pública que promove, entre outras, 
actividades beneméritas com vista a auxiliar a juventude carenciada. Neste 
contexto e à semelhança de anos anteriores, o Lions Clube de Montijo 
manifestou vontade de financiar, em parceria com a Câmara Municipal de 
Montijo, bolsas de estudo com a denominação de “Bolsa de Estudo Câmara 
Municipal de Montijo/Lions Clube de Montijo” a jovens residentes neste 
Concelho que se encontrem matriculados em estabelecimentos de ensino 
secundário ou de ensino superior, nos termos do Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo daquela instituição. Assim, considerando que: - Nos 
termos do artigo 13º, nº. 1, alíneas d) e h) da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, os municípios dispõem de atribuições nos domínios da educação e 
da acção social. – Compete à Câmara Municipal deliberar em matéria de 
acção social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes nos termos do 
disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea d) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-
se que a Câmara Municipal delibere: 1. Aprovar o Protocolo a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Montijo e o Lions Clube de Montijo, que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido, que corresponde à atribuição 
de seis bolsas de estudo a jovens estudantes carenciados de meios para 
prosseguir os seus estudos, com o valor unitário de € 250,00 (duzentos e 
cinquenta euros) perfazendo um valor total anual de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros). 2. Conferir os necessários poderes à Senhora Presidente 
da Câmara para nele outorgar. 3. Aprovar a despesa no valor total de € 
1.500,00 (mil e quinhentos euros). 4. Que a despesa seja considerada através 



 

 
 
 
 

da rubrica orçamental: 01.03/04.07.01.99. 5. Notificar o Lions Clube de 
Montijo do conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 934/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
ATLÉTICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE €2.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Clube Atlético de Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Federação Portuguesa de Canoagem, na Federação Portuguesa de 
Natação, na Associação de Canoagem da Bacia do Tejo e na Associação de 
Natação de Lisboa, promove, organiza, dinamiza e desenvolve na época 
desportiva em curso actividades desportivas regulares no âmbito da 
canoagem, da natação oficial federada, do futebol de veteranos e do futsal. 
Destaca-se, naturalmente, a secção de canoagem do clube, onde praticam a 
modalidade atletas de várias idades, com particular incidência ao nível dos 
escalões de formação. Sublinhando-se, obviamente, os êxitos desportivos 
alcançados pelo clube nesta modalidade quer ao nível regional quer ao nível 
nacional, que tem desenvolvido um trabalho notável e muito relevante no 
fomento e dinamização desta modalidade desportiva na Freguesia e no 
Concelho, promovendo por essa via a ligação da cidade ao rio e contribuindo 
para a sua aproximação, sucessos desportivos esses no âmbito dos escalões 
de formação, inclusivo com a integração de atletas nas selecções nacionais. 
Salienta-se também o papel e o dinamismo da secção de natação oficial 
federada, praticada por crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Refira-se 
ademais que na época desportiva anterior o Clube Atlético do Montijo 
colaborou com a Câmara Municipal de Montijo, no âmbito da parceria 
estabelecida, ao nível da dinamização de actividades de hidroginástica na 
Piscina Municipal, cooperação esta que o Clube pretende manter na época 
desportiva em curso, alargando inclusivamente a parceria à natação especial 
e adaptada. Para o efeito, o Clube Atlético do Montijo, apresentou uma 
candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no Concelho de 
Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada 
a 28 de Setembro de 2004, solicitando através da mesma apoio financeiro 
para o apetrechamento, materiais e equipamentos desportivos, as despesas 
com transportes para a realização de provas desportivas, a cedência de 
instalações desportivas, a divulgação e informação de actividades desporti-
vas e a formação dos agentes e dirigentes desportivos assim como o 
enquadramento técnico das várias modalidades e actividades. A candidatura 
efectuada insere-se no âmbito dos seguintes Programas: - Programa de 



 

 
 
 
 

Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regula-
res, conforme o disposto nos artigos 5º e 6º, alíneas a) a f) do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo; - Programa de apoio ao Rendimento Desportivo, conforme o disposto 
nos artigos 13º e 14º do supra aludido Regulamento Municipal. Neste sentido, 
proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Clube Atlético do Montijo, 
na modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), a 
conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em 
apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 
2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro 
e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como 
com esteio e fundamento nos artigos 5º, 6º, 13º e 14º do Regulamento 
Municipal acima referido, sendo que o apoio concedido deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 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.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 935/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 500,00 AO GINÁSIO CLUBE DO 
MONTIJO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – O Ginásio Clube do 
Montijo pretende promover e realizar no próximo dia 16 de Fevereiro, no 
Pavilhão Desportivo Municipal nº. 2 do Esteval, o V Festival Infantil 
multiactividades, para crianças entre os 2 e os 10 anos, o qual integrará, 
entre outras, as modalidades de trampolins, ginástica e Hip Hop, prevendo-se 
a participação de cerca de 350 atletas. Para o efeito, apresentou uma 
candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no Concelho de 
Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada 
a 28 de Setembro de 2004, solicitando através da mesma apoio financeiro 
para promoção e divulgação, enquadramento técnico, aquisição e/ou aluguer 
de material, transportes e prémios. Requer ademais a disponibilização do 
supra aludido equipamento desportivo no dia em causa, entre as 15 e as 19 
horas. 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 Ginásio Clube do Montijo, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 500,00 (quinhentos 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) e 67º ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no 
disposto nos artigos 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: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 936/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00, À BANDA DEMOCRÁTICA 
2 DE JANEIRO PARA APOIO A EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – A associa-
ção cultural, recreativa e desportiva sem fins lucrativos Banda Democrática 
2 de Janeiro, com sede social na Freguesia de Montijo, promoveu, organizou, 
dinamizou e desenvolveu em Julho de 2007 um programa de Férias Desporti-
vas e Culturais, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 
de Montijo, programa este que integrou um vasto e diversificado conjunto de 
actividades culturais e desportivas. As Férias Desportivas e Culturais 
realizadas desenvolveram-se e tiveram lugar essencialmente nas instalações 
da colectividade, contando com a participação de 56 crianças e adolescentes 
e envolvendo igualmente deslocações a locais sitos fora do Concelho, 
designadamente o Oceanário, o Pavilhão do Conhecimento, a Tapada de 
Mafra, o Jardim Zoológico, a Academia do Sporting e o Portugal dos 
Pequeninos. Para o efeito, a Banda Democrática apresentou candidatura 
própria solicitando através da mesma apoio financeiro referente ao custeio 
das despesas inerentes ao enquadramento técnico, motorista, limpeza, trans-
portes, alimentação e visitas efectuadas. Sublinhando-se ademais a inserção 
no mencionado programa de aluno de estabelecimento de ensino pertencente 
ao Agrupamento de Escolas de Montijo subsidiado do escalão A, conforme 
declaração emitida pelos serviços de acção social escolar. 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 atribuição de um apoio 
financeiro à Banda Democrática 2 de Janeiro, na modalidade de subsídio e 
no valor de € 1.000,00 (mil euros), a conceder nos termos do protocolo em 
anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com 
fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) 
ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 



 

 
 
 
 

Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como 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: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 937/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO MONTIJO 
BASKET ASSOCIAÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE 
€5.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVI-
DADES DESPORTIVAS REGULARES – O Montijo Basket Associação, associa-
ção desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de Basquetebol de 
Setúbal e na Federação Portuguesa de Basquetebol, promove, organiza, 
desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas regulares no 
decurso da época desportiva de 2007/2008, no domínio do basquetebol e nos 
escalões masculinos e femininos de mini-8, mini-10, mini-12, sub-14, sub-16, 
sub-18, sub-19, seniores e veteranos. 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 basquete-
bol, em competições oficiais federadas da modalidade. 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, no apoio a activida-
des 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 II do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvol-
vimento Desportivo Municipal prevê e regula o Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, sendo 
que o artigo 6º do mencionado Regulamento enquadra os apoios a prestar 
pela Câmara ao abrigo deste Programa de Apoio. Neste sentido e face ao que 
fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribui-
ção ao Montijo Basket Associação de um apoio financeiro, na modalidade de 
subsídio, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), a conceder nos termos e 
em conformidade com o protocolo em anexo. A deliberação em apreço é 
tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea 
b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 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. O apoio 
financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e 
enquadrado no Programa de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento de 
Actividades Desportivas Regulares, previsto e regulado nos artigos 5º e 6º do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associati-
vo, aprovado pela Assembleia 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.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 938/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE OLÍMPICO 
DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 5.000,00, PARA APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO 
DESPORTIVO NA ÉPOCA EM CURSO – O Clube Olímpico do Montijo, Asso-
ciação Desportiva sem fins lucrativos recentemente constituída, promove, 
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares na época desportiva de 2007/2008, no domínio do futebol de 7 e do 
futebol de 11, clássico e de ar livre, nos escalões de pré-escolas, escolas, 
infantis A, infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores, contando 
actualmente com cerca de 256 atletas. O Clube Olímpico do Montijo, mostra-
se filiado na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de 
Futebol participando em competições desportivas oficiais e federadas de 
âmbito distrital, quer ao nível dos escalões de formação quer ao nível do 
escalão sénior, na época desportiva de 2007/2008. 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 desporti-
vas, à divulgação e informação das actividades desportivas e à formação de 
agentes desportivos (técnicos, dirigentes, etc...). Dispõe o artigo 13º do 
Regulamento Municipal acima referido que “o programa de apoio ao 
rendimento desportivo tem como finalidade apoiar as Associações Desporti-
vas que participam em competições de carácter nacional, enquadradas por 
federações de utilidade pública desportiva”, reportando-se os apoios a 



 

 
 
 
 

prestar ao abrigo deste programa regulamentar ao transporte para competi-
ções, ao apoio das despesas de estadia e alojamento, ao apoio com despesas 
de arbitragem, ao apoio com despesas com policiamento, ao apoio com 
seguro desportivo e ao apoio nas despesas com as inscrições dos atletas, 
conforme resulta do estatuído no artigo 14º do mesmo diploma regulamentar. 
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, concretizando, 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 € 5.000,00 (cinco mil 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, 6º, 13º e 14º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. 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.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 939/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ESTRELA FUTEBOL 
CLUBE AFONSOEIRENSE, NO MONTANTE DE € 2.000,00, PARA APOIO À 
MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS 
REGULARES NA ÉPOCA DESPORTIVA EM CURSO – O Estrela Futebol Clube 
Afonsoeirense, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na 
Associação de Futebol de Setúbal, 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, integrando os escalões de escolas, infantis, iniciados e juvenis. 
Assim, as actividades desportivas desenvolvidas por esta associação estão 
fundamentalmente vocacionadas para crianças e adolescentes cujas idades 
variam entre os 8 e os 16 anos, salientando-se ainda a prática recreativa e 
informal do futebol de 11 e do futsal ao nível do escalão de seniores e dos 
veteranos. Na época desportiva de 2007/2008, o Estrela Futebol Clube 
Afonsoeirense participa nas competições oficiais federadas organizadas e 
desenvolvidas pela Associação de Futebol de Setúbal ao nível do distrito, 



 

 
 
 
 

integrando esta a Federação Portuguesa de Futebol. A referida participação 
nas competições oficiais distritais federadas gera, determina e importa para 
o Clube a realização de um conjunto de despesas bem como a assunção de 
custos referentes ao enquadramento técnico, ao apetrechamento e aos 
transportes bem como à arbitragem, ao seguro desportivo e às inscrições dos 
atletas. Sublinha-se o relevante trabalho de integração e coesão social bem 
como de prevenção de riscos sociais promovido e levado a cabo pela 
colectividade beneficiária através da actividade física e desportiva. Para o 
efeito, O Estrela Futebol Clube Afonsoeirense 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 
do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste 
sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Estrela Futebol 
Clube Afonsoeirense, na modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 
(dois mil euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A 
deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no 
disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, 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.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 940/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA 
DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL DO BAIRRO DO MIRANDA, NA MODALI-
DADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 2.000,00, PARA A MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – A 
Associação 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, desenvolve ao longo da época 
desportiva 2007/2008 actividade desportiva regular, ao nível do Futsal e no 
âmbito dos escalões de formação infantil, de iniciados e de juvenis, bem como 
no escalão júnior feminino. A actividade desportiva regular gera e determina 
para a Associação Desportiva em causa custos e encargos financeiros 
significativos e relevantes, fundamentalmente ao nível do enquadramento 



 

 
 
 
 

técnico, do apetrechamento e da aquisição de material e equipamento 
desportivo, das deslocações e transportes, da divulgação e informação de 
acções e iniciativas e da cedência de instalações desportivas, no caso o 
Pavilhão das EB2 D. Pedro Varela e o Pavilhão da Escola Secundária Poeta 
Joaquim Serra. A Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do 
Miranda 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. A candidatura 
efectuada insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
conforme o disposto no artigo 5º e 6º, alíneas a) a e) do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. As normas jurídicas constantes dos artigos 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro cometem à Câmara Municipal competência material explícita para 
apoiar ou comparticipar no apoio a actividades desportivas que revistam 
interesse público municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro à Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do 
Miranda, na modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil 
euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação 
camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos 
artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 
14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, bem como nos artigos 5º e 6º, alíneas a) e e) 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 Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 941/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO VASCO DA GAMA 
FUTEBOL CLUBE DA LANÇADA NO MONTANTE DE € 1.350,00 DESTINADO AO 
APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPOR-
TIVAS REGULARES NA ÉPOCA DESPORTIVA DE 2007/2008 – Na época 
desportiva em curso o Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada promove, 
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares ao nível do futebol clássico e de ar livre infantil, de 7, no âmbito do 
escalão de escolas e num plano de formação, social e recreativo, sem 
integrar a competição federada. O Vasco da Gama Futebol Clube da 



 

 
 
 
 

Lançada desenvolve as aludidas actividades no campo de Jogos da Hortinha, 
na Freguesia de Sarilhos Grandes, campo esse de futebol em terra batida e 
solo estabilizado, tendo solicitado a obtenção e disponibilização de apoio 
financeiro tendente à aquisição de um par de balizas de futebol de 7 de ar 
livre, em alumínio, e respectivas redes bem como à aquisição de bolas e 
pinos. Para o efeito, o Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada 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 do seguinte Programa: - Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, no 
que diz respeito ao apoio para apetrechamento, conforme o disposto nos 
artigos 5º e 6º, alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro ao Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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, 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.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 942/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 2.500,00 À SOCIEDADE 
RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE PEGÕES, PARA APOIO A INFRA-ESTRU-
TURAS DESPORTIVAS – A Sociedade Recreativa do Cruzamento de Pegões, 
associação desportiva sem fins lucrativos, fundada em 1952, com sede social 
na Freguesia de Pegões e filiada na Associação de Futebol de Setúbal, 
promove, organiza e desenvolve no decurso da época desportiva 2007/2008 
actividade desportiva regular ao nível da modalidade de futebol (clássico e 
de ar livre), mantendo três equipas na modalidade em apreço, em escalões de 
formação no âmbito do futebol de 7. Esta é a única colectividade desportiva 
da região este do concelho que desenvolve actividade desportiva regular 
federada ao nível do futebol infantil naquela área do concelho, integrando as 
respectivas equipas de pré-escolas, escolas e infantis as provas e competições 
oficiais da Associação de Futebol de Setúbal. A Sociedade Recreativa do 



 

 
 
 
 

Cruzamento de Pegões apresentou 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, tendo solicitado através da mesma a disponibilização de apoio 
financeiro destinado ao custeio de obras e trabalhos atinentes à melhoria e 
beneficiação da electrificação e do sistema eléctrico do campo de futebol de 
11 em terra batida e solo estabilizado, sito na Freguesia de Pegões e 
utilizado pela agremiação desportiva em apreço quer no âmbito da formação 
e treinos quer ao nível dos jogos oficiais. A solicitação da comparticipação 
financeira em causa diz respeito à aquisição de cabos, projectores, lâmpadas 
e ferros de poste. A candidatura efectuada insere-se no âmbito do seguinte 
programa: - Programa de Apoio a Infra-Estruturas Desportivas, conforme o 
disposto nos artigos 7º e 8º, alínea a) do Regulamento Administrativo Munici-
pal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido e 
atento o supra exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro à 
Sociedade Recreativa do Cruzamento de Pegões, na modalidade de subsídio e 
no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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, alíneas a) e 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 7º e 8º, alínea a) 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 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 943/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO 
DESPORTIVO DE PEGÕES-GARE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO 
MONTANTE DE € 2.000,00, PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Grupo Desportivo de Pegões 
Gare, associação desportiva, cultural e recreativa sem fins lucrativos, com 
sede na Freguesia de Pegões, promove, organiza, dinamiza e desenvolve na 
época desportiva em curso actividades desportivas regulares no âmbito do 
futebol sénior não federado, participando e estando inserido na competição 
regional do INATEL. Salienta-se ainda que esta agremiação desportiva 
prossegue e desenvolve actividades na área do futebol de 5 e do futebol de 7 
ao nível informal e de mera recreação. Sublinhando-se ademais que a 



 

 
 
 
 

colectividade em apreço dinamiza actividades culturais e recreativas na sua 
sede social. A associação utiliza para o efeito o campo de Futebol de Pegões 
Gare, em terra batida e solo estabilizado, quer no que diz respeito ao 
campeonato regional do INATEL e à disputa dos jogos e realização dos 
treinos associados à mencionada competição quer no que concerne ao futebol 
de 5 e de 7 informal e de mera recreação nos termos suprareferenciados. O 
Grupo Desportivo de Pegões-Gare apresentou pedido de apoio financeiro ao 
abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado 
pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro 
de 2004, solicitando através do mesmo comparticipação monetária destinada 
à cobertura e custeio das despesa inerentes à compra de materiais e 
equipamentos desportivos destinados à prática e ao desenvolvimento da 
modalidade de futebol, designadamente no que concerne à aquisição de redes 
de topo ou de cabeceira para o campo de futebol, em ordem à protecção de 
pessoas e bens, à compra de balizas para o futebol de 5 e à aquisição de 
redes para as mencionadas balizas. O pedido de apoio financeiro efectuado 
insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, no 
que concerne ao apoio ao apetrechamento, conforme o disposto nos artigos 
5º e 6º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribui-
ção de um apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Pegões-Gare, na 
modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), a conceder 
nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é 
tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea 
f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem 
assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos 
artigos 5º e 6º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal acima 
referido, sendo que o apoio concedido deverá constar da relação a publicar 
em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e 
no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 944/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PR-31/07 – Esta Proposta foi retirada.- 
2 – PROPOSTA Nº. 945/08 – RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA Nº. 844/07. 
HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁ-
RIOS. PROCESSO PR-23/07 – Em referência à deliberação tomada em 5/12/07, 



 

 
 
 
 

verifica-se que, por lapso, foi indicado como não tendo respondido à 
audiência prévia nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, a proprietária do imóvel sito na Rua Miguel 
Bombarda, número 76, em Montijo, D. Ana Rosa Pialgata Tavares Balisa 
Coelho, quando na verdade existiu resposta escrita, apresentada dentro do 
prazo. Pelo que, analisada agora a mesma, verifica-se que as razões 
apresentadas em sede de audiência prévia não acrescentam factos e/ou 
fundamentos jurídicos passíveis de alterar o projecto de decisão, dado que 
são razões de segurança e salubridade que estão na origem da necessidade 
de efectuar obras de conservação. – Considerando que compete à Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
177/01, de 4 de Junho, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e 
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara 
Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos 
normativos legais supracitados, determinando por consequência a execução 
das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a 
presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso sejam 
notificados aos proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 946/08 – CONVERSÃO DE CONTRATO DE PROPRIEDADE 
RESOLÚVEL EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – O parágrafo 2º do artigo 
37º do Decreto-Lei nº. 566/75, 3 de Outubro, estabelece que, sempre que se 
verifique acumulação em dívida de 12 prestações mensais, ou ainda sempre 
que o número de prestações pagas fora do prazo atinja 24 prestações, o 
contrato é convertido em contrato de arrendamento. Atendendo a que a D. 
Luísa Maria Antunes Gonçalves, residente na Rua das Descobertas, número 
25 – R/C Esquerdo, tem 15 rendas que não foram liquidadas; Tendo sido 
notificada nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para alegar por escrito o que se lhe oferecesse sobre o 
assunto, não deu qualquer resposta. PROPONHO: A conversão do contrato de 
propriedade resolúvel daquele fogo, em contrato de arrendamento, a partir 
do próximo mês de Março. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 947/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA EMPREITADA “REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  NA EN 5 – 
TROÇO ENTRE RUA JOSÉ MUNDETT E A ROTUNDA DO E.LECLERC”. 
PROCESSO F-24/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 



 

 
 
 
 

2007.11.21 que considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Definitiva da Empreitada “Remodelação da Iluminação Pública na EN 5 – 
Troço entre Rua José Mundett e a Rotunda do E.Leclerc”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 948/08 – APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE 
PRAZO REFERENTE À EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 
ANTÓNIO LUÍS FIDALGO E DA JUDIA EM PEGÕES”. PROCESSO F-25/2006 – 
Considerando que: - A empreitada referente à “Pavimentação das Ruas 
António Luís Fidalgo e da Judia em Pegões”, foi adjudicada à firma José 
Marques Gomes Galo, S.A., por deliberação de Câmara de 23.05.2007, pelo 
valor de Euros: 100.900,00 (cem mil e novecentos euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor e por um prazo de execução de 180 dias. – A adjudicação 
foi efectuada no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A 
consignação dos trabalhos foi assinada em 25.07.2007. – Houve um atraso 
no início dos trabalhos por parte do empreiteiro. – Verificou-se a necessidade 
de proceder a algumas alterações e adaptações ao projecto. – As condições 
climatéricas têm dificultado o desenvolvimento normal da empreitada. – O 
pedido de prorrogação do empreiteiro. Proponho: A concessão de uma 
prorrogação graciosa de prazo até 23 de Fevereiro de 2008. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.------------
3 – PROPOSTA Nº. 949/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE RUA NO BAIRRO DO 
MARRECO – SARILHOS GRANDES”. PROCESSO F-33/2006 – Considerando 
que: A vistoria efectuada no dia 2008.01.25 que considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 
Ratificação do Auto de Recepção Provisória da obra “Construção de Rua no 
Bairro do Marreco – Sarilhos Grandes”. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 950/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “SINALIZA-
ÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS ARRUAMENTOS – MONTIJO”, À FIRMA 
S.N.S.V. – SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA., PELO 
VALOR DE € 80.653,82 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-06/2007 – 
No dia 21 de Agosto de 2007, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos – Monti-
jo”, tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao 
processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 6 da Comissão de Análise 



 

 
 
 
 

de Propostas reunida no dia 10 de Janeiro de 2008, foram presentes para 
análise as propostas dos três concorrentes admitidos na fase de qualificação. 
Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela 
Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/07.01.04.09. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 01/2002/193. Proponho: a) A adjudicação da 
empreitada “Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos – Montijo”, à 
Firma S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda., pelo 
valor de Euros: 80.653,82 € (oitenta mil seiscentos e cinquenta e três euros e 
oitenta e dois cêntimos) + IVA. b) A designação do Sr. Luís Batista, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução 
dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. 
Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 951/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REPAVIMEN-
TAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS – CANHA”, À FIRMA SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES VALENTE, LDA., PELO 
VALOR DE € 47.714,00 E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-24/2007 – No 
dia 09 de Outubro de 2007, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Repavimentação de Diversos Arruamentos – Canha “, tendo 
concorrido três empresas constantes da acta apensa ao processo da 
empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise de 
Propostas reunida no dia 20 de Dezembro de 2007, foram presentes para 
análise as propostas dos três concorrentes admitidos na fase de qualificação. 
Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela 
Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.02/07.01.04.05. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 07/2002/92. Proponho: a) A adjudicação da 
empreitada “Repavimentação de Diversos Arruamentos – Canha”, à Firma 
Sociedade Industrial de Empreitadas e Construções Valente, Lda.”, pelo 
valor de Euros: 47.714,00 € (quarenta e sete mil, setecentos e catorze euros) 
+ IVA. b) A designação do Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de 
Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos 
nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o 
qual será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 952/08 – 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 “REMODELAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DA MONTIAGRI”. PROCESSO F-12/2007 – 
Considerando: - A necessidade de remodelar as infra-estruturas eléctricas do 
recinto em questão. - Que a referida remodelação se consubstancia numa 
reflexão notoriamente positiva quanto à melhoria da imagem urbana. – Que a 
obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.01.04.10. e o 
código/ano do projecto acção 01/2002/170. – Que o valor base para 
concurso está estimado em 87.353,75 € (oitenta e sete mil trezentos e 
cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), com exclusão do IVA. 
Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio 
para a empreitada de “Remodelação das Instalações Eléctricas da Montia-
gri”, 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: - APS – Estudos, Projectos e Montagens de 
Iluminação, Lda.; - Schréder Iluminação, S.A.; - Duolux – Instalações 
Eléctricas, Lda.; - E.I.E. – Electricidade e Instalações Especiais, Lda.; - 
VOLTELÉCTRICA – Sociedade de Instalações Eléctricas, Lda.; - Filipe Serra 
Pito, S.A.; - EIP – Electricidade Ind. Portuguesa, S.A.; - ELECTROCOOP – 
Electricidade, CRL; - ELECTRO C.T.R. – Montagens Eléctricas, Lda.. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 953/08 – 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 “REABILITAÇÃO DE 
PASSAGEM SUPERIOR NA RUA DA BARROSA – MONTIJO”. PROCESSO F-
14/2007 – Considerando: - A necessidade urgente de reabilitar a estrutura da 
passagem superior devido à sua acentuada degradação. – 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 57.694,92 € (cinquenta e sete mil seiscentos e 
noventa e quatro euros e noventa e dois cêntimos), com exclusão do IVA. 
Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio 
para a empreitada de “Reabilitação de Passagem Superior na Rua da 
Barrosa – 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: - Construtora Udra, Lda.; - Castiobra 
– Representações e Construções, Lda.; - José Marques Gomes Galo, S.A.; - 
STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.; - 
Engiarte – Engenharia e Construções, Lda.; - Bel – Engenharia e Reabilita-
ção de Estruturas, S.A. e Camilo de Amorim – Construções Civis, Lda.. 
(Proposta subscrita pela Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 954/08 – 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 “REMODELAÇÃO DA 
RUA MIGUEL BOMBARDA – MONTIJO”. PROCESSO F-29/2007 – Conside-
rando: - A necessidade de melhorar as infra-estruturas da Rua em questão. – 
Que a obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos 
dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/ 
07.01.04.01. e o código/ano do projecto acção 03/2002/176. – Que o valor 
base para concurso está estimado em 103.018,28 € (cento e três mil dezoito 
euros e vinte e oito cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura 
de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio para a empreitada de 
“ Remodelação da Rua Miguel Bombarda – 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 apresentarem propostas as seguintes empresas: MGP 
– Manuel da Graça Peixito, Lda.; - Alvenobra – Sociedade de Construções, 
Lda.; - J.M. & Reis – Sociedade de Construções, Lda.; - Urbiterras – Urbani-
zações e Terraplanagens, Lda.; - Pavisado – Sociedade de Construções, Lda.; 
- Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda.; - Joaquim de Sousa Brito, S.A.; - 
Constroibrilha – Sociedade de Urbanizações e Construções, Lda. e José 
Marques Gomes Galo, S.A.. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Finda a ordem de trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e 
cinquenta minutos.----------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi retomada a sessão para se dar início à intervenção 
do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram 
pelos munícipes abaixo identificados colocadas as seguintes questões: ------- 
O Senhor Rafael Pestana disse que tem conhecimento de uma senhora idosa 
que vive na Rua do Lago, em Samouco numas antigas malhadas, sem esgoto, 
sem água, sem electricidade num avançado estado de degradação humana, e 



 

 
 
 
 

que a mesma ao dirigir-se aos serviços camarários foi informada que não 
poderia candidatar-se a uma habitação por não auferir nenhum rendimento. 
Disse ainda que a senhora actualmente já aufere a reforma mínima e que por 
esse facto solicita à Câmara que intervenha para a solução deste problema. 
Referiu ainda que ao efectuarem a Pavimentação da Rua Miguel Bombarda 
deverão acautelar os sítios onde ficarão colocadas as trincheiras aquando da 
efectivação das largadas, para que posteriormente o pavimento não fique 
danificado.-------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que tinha conhecimento de toda a 
situação e que de facto quando não existe rendimentos as pessoas são 
excluídas automaticamente do concurso. Disse ainda que os serviços já têm 
conhecimento que actualmente a senhora aufere uma reforma mínima para 
idosos, mas de momento não dispomos de nenhuma habitação com a 
tipologia T0. A Senhora Vereadora Clara Silva informou que a senhora tem 
uma filha, mas que a mesma também não tem condições sendo uma vizinha 
que lhe dá apoio.------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que a primeira questão colocada pelo senhor 
munícipe já está sinalizada e aguarda resolução. Quanto à pavimentação da 
Rua na altura das largadas serão tomados os devidos cuidados na colocação 
da areia de forma a não deteriorar o pavimento.----------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que a colocação da areia durante o 
período das largadas muitas das vezes cria transtornos aos munícipes e que 
por esse facto este ano estão a pensar fazer as largadas no pavimento da rua. 
Disse ainda que contactaram com os organizadores das largadas que 
informaram que é possível, mas o toiro para terreno sem areia é mais 
dispendioso, pelo que há que analisar o que compense – pôr ou não areia. 
Relativamente à colocação das trincheiras o Senhor Vereador Nuno Canta 
informou que não está previsto no concurso, mas poderá colocar-se junto às 
portas uns dispositivos que aquando das largadas não se torne necessário o 
levantamento da calçada.--------------------------------------------------------------- 
O Senhor Fernando Quendera disse que tinha conhecimento que a Câmara 
tem programado vários espaços para as colectividades afixarem as suas 
actividades regulares. Disse que gostaria de saber qual a previsão para a 
criação desses espaços.----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente informou que está a ser feita uma reformulação dos 
espaços para a publicidade e que irá ser colocado ao dispor das 
colectividades painéis informativos para que a comunidade Montijense tenha 
conhecimento das actividades que as mesmas realizam.--------------------------- 
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 dezanove horas e catorze 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.---------------------------------------------------------------------- 
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Maria Amélia Antunes 


