
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 05/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E 
OITO 

 
Aos cinco dias do mês de Março 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 cinco 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 Clara Silva leu duas Declarações cujo teor a seguir se 
transcrevem: “1 – BOAS PRÁTICAS PARA IGUALDADE DE GENERO NAS 
COMUNIDADES LOCAIS – CONFERÊNCIA FINAL 24-02-2008 – A European 
Community Framework Programme – integrado no pacto europeu para a 
Igualdade de Género desenvolveu um programa designado – Boas Práticas 
para a Igualdade de Género nas Comunidades Locais. Malta, assumiu-se 
como País Promotor deste projecto e como tal ele foi informalmente designa-
do como “Projecto de Malta”. Foram parceiros neste projecto a Itália, a 
Croácia, a Grécia e Portugal. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género foi a entidade que representou Portugal nesta candidatura, e por sua 
vez emparceirou com os municípios portugueses que possuíam trabalho nesta 
área. O Seminário Nacional de Integração da Igualdade a Nível Local – 
Apresentação de Boas Práticas decorreu na nossa cidade, mais concretamen-



 

 
 
 
 

te no Cinema Teatro Joaquim de Almeida a 29 de Janeiro de 2008. O Montijo 
apresentou o seu trabalho na área do Gabinete Informação Mulheres – Rede 
de Apoio a Mulheres em situação de violência e Plano Municipal para a 
Igualdade. Ao País Promotor coube a selecção das melhores práticas apre-
sentadas pelas cidades dos diferentes países. Em Portugal a escolha recaiu 
nos projectos apresentados pelas cidades de Montijo e Tavira. No dia 25 de 
Fevereiro último, decorreu na cidade de St. Julian – Malta a conferência 
final deste projecto, onde o Montijo esteve presente na apresentação do seu 
projecto Montijo – um Concelho inclusivo – Boas Práticas. Num tempo em 
que os Estados Membros da União Europeia estão emprenhados no 
mainsteaming de género, orgulha-nos o facto de os decisores políticos do 
concelho de Montijo possuírem o golpe de asa para estarem lado a lado com 
as preocupações e as políticas europeias em matérias que visam essencial-
mente a igualdade de oportunidades e o bem estar social. 2 – DIA DA MU-
LHER – 08 DE MARÇOS DE 2008 – A escolha do dia 08 de Março, como 
comemoração do Dia Internacional da Mulher tem várias versões, bem como 
a data concreta em que esta decisão foi formalmente aceite. Os dados mais 
fiáveis referem que foi em 1910 em Copenhagne/Dinamarca no II Congresso 
Internacional das Mulheres Socialistas que a delegada Alemã e Editora do 
Jornal Socialista – A Igualdade – Clare Zetkin propôs esta data como forma 
de as mulheres comemorarem as suas lutas e, de acordo com o maior número 
de versões para comemorar a luta das 129 operárias fabris de uma indústria 
têxtil de Nova Iorque que no dia 08 de Maio de 1857 pereceram queimadas 
porque, os patrões as trancaram e incendiaram a fábrica, onde elas se 
encontravam em greve pela defesa da diminuição do horário de trabalho. 
Qualquer que seja a data exacta, ou o motivo concreto, o dia 08 de Março 
significa o caminho de luta que as mulheres vêm percorrendo na defesa dos 
seus direitos. A União Europeia definiu 2007 como o Ano Europeu da 
Igualdade de Oportunidades para todas e todos, situação reveladora de que o 
caminho se continua a construir, de que o princípio da igualdade e da não 
descriminação, a promoção dos benefícios da diversidade e o desenvolvimen-
to do mainstreaming de género se mantêm na ordem do dia e só são possíveis 
se ousarmos intervir, liderar projectos políticos que visem a mudança social, 
a construção de uma sociedade mais livre, mais independente, de um Amor 
igual e livre. Em Portugal neste longo percurso de luta pela igualdade, 
muitos nomes de mulheres haveria para enaltecer, como seja as primeiras 
mulheres licenciadas em medicina, em direito, as primeiras deputadas à 
Assembleia Nacional, a primeira mulher que ocupou um cargo no Governo, 
entre outras. Mas permitam-me que ressalte aqui o trabalho das Mulheres na 
literatura, mais concretamente na poesia, lembrando aqui um poema de uma 
grande Mulher. “A UMA RAPARIGA” – Abre os olhos e encara a vida! A sina 



 

 
 
 
 

tem que cumprir-se! Alarga os horizontes! Por sobre lamaçais alteia pontes 
com tuas mãos preciosas de menina. Nesta estrada da vida que fascina 
caminha sempre em frente, além dos montes! Morde os frutos a rir! Bebe 
nas fontes! Beija aqueles que a sorte te destina! Trata por tu a mais 
longínqua estrela, escava com as mãos a própria cova e depois, a sorrir, 
deita-te nela! Que as mãos da terra façam, com amor, da graça do teu 
corpo, esguia e nova, surgir à luz a haste de uma flor!... Florbela 
Espanca.”------------------------------------------------- -------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu dois Votos de Saudação cujo teor 
a seguir se transcreve: “1 – Voto de Saudação ao Centro Cultural e 
Desportivo do Montijo e à atleta Lina Antunes – Decorreu no pretérito dia 
23 de Fevereiro, no Pavilhão nº. 1 do Estádio Universitário de Lisboa, o 
Campeonato Nacional de Juniores na modalidade de judo. Participando 
numa categoria etária acima da sua, a atleta montijense Lina Antunes 
sagrou-se Campeã Nacional de Judo no escalão de juniores pela 5ª vez 
consecutiva ao vencer a sua categoria de peso (+70Kg). A Câmara 
Municipal de Montijo saúda e felicita a atleta Lina Antunes e a sua família 
bem como o Centro Cultural e Desportivo do Montijo – dirigentes, corpo 
técnico, associados e órgãos sociais – por mais esta vitória desportiva que 
muito honra e dignifica o concelho de Montijo e o seu Município. Com 
empenho, determinação e revelando um grande potencial Lina Antunes é hoje 
uma atleta de relevo ao nível dos escalões de formação. Por isso lhe 
desejamos as maiores felicidades e êxitos pessoais, escolares e desportivos. O 
Centro Cultural e Desportivo do Montijo, pelo trabalho que tem vindo a 
desenvolver na dinamização do judo e pelos títulos e prémios desportivos que 
tem conseguido alcançar, ocupa hoje lugar de relevo e de destaque no 
panorama nacional do judo no âmbito da formação, sublinhando-se a 
importância do contributo do respectivo Presidente da Direcção, Mestre 
Humberto Bernardes, para tal situação e desiderato. Parabéns à Lina 
Antunes, ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo e ao Mestre Humberto 
Bernardes. Como pentacampeã nacional de judo em juniores, Lina Antunes é 
hoje a grande esperança do judo nacional. 2 – Voto de Saudação ao Clube 
Atlético do Montijo e aos Atletas David Dias, João Pestana, Ana Cruz, João 
Ribeiro e Fábio Caramelo – A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita 
o Clube Atlético do Montijo – dirigentes e órgãos sociais, corpo técnico e 
associados – pela brilhante prestação desportiva alcançada no Campeonato 
Regional de Fundo e na Taça Regional de Tripulações na modalidade de 
Canoagem, onde logrou obter o 3º lugar na classificação geral dos clubes, 
tendo participado nas provas 9 associações desportivas. Saudamos e felicita-
mos igualmente, apresentando parabéns e salientando o seu empenho e a sua 
determinação, os atletas David Dias, que se sagrou campeão regional no 



 

 
 
 
 

escalão de juniores, David Dias e João Pestana, campeões regionais em 
tripulações e em K2, Ana Cruz, campeã regional em infantis e João Ribeiro e 
Fábio Caramelo, ambos campeões regionais em K2 iniciados. Num total de 
119 atletas participantes nas competições em referência, é de realçar as 
brilhantes classificações obtidas pelos atletas do Clube Atlético do Montijo 
que muito honram e dignificam o concelho de Montijo e o seu Município. 
Desejamos aos atletas em apreço a continuidade dos êxitos desportivos e as 
maiores felicidades pessoais e escolares.”------------------------------------------- 
A Senhora Presidente leu uma Declaração Política cujo teor a seguir se 
transcreve: “Declaração a propósito da renúncia de 5 deputados municipais 
do PSD/Montijo – A Assembleia Municipal de Montijo e os munícipes do 
concelho foram confrontados, no pretérito dia 28 de Fevereiro, com a renún-
cia de cinco deputados municipais do PSD, uma situação inédita a nível 
nacional. Antes de mais, os autarcas do PS na Câmara Municipal de Montijo 
consideram preocupante e prejudicial para a democracia local o facto de 5 
dos 6 membros eleitos do PSD terem de renunciar aos seus mandatos. A 
renúncia de 5 destacados militantes do PSD, alguns dos quais com provas 
dadas no poder local no concelho do Montijo, preocupa-nos por 3 razões 
fundamentais. Primeira. Prende-se com a importância para o poder autár-
quico da existência de uma oposição que diga a verdade e que apresente 
propostas alternativas e responsáveis. É certo que o PSD não apresentou, 
enquanto partido da oposição, propostas credíveis e responsáveis. Todavia, 
não obstante termos sido eleitos com maioria absoluta, é para nós essencial a 
existência de oposições responsáveis e fiscalizadoras da acção da maioria, 
porque isso fortalece as instituições democráticas e o aprofundamento da 
própria democracia e aproxima os cidadãos da participação, dos partidos e 
da política. Em segundo lugar preocupa-nos o facto dos responsáveis do 
PSD, não obstante o seu slogan “Falar Verdade” terem apresentado versões 
contraditórias na explicação pública sobre a verdadeira razão da renúncia 
dos 5 membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD, o que significa que 
alguém não está a falar verdade. Enquanto o Presidente da Comissão 
Política do PSD/Montijo garantia ao Jornal do Montijo que «a saída dos 
eleitos do PSD obedecia a uma estratégia de rotatividade dos eleitos locais, 
de renovação do partido e de aposta em novos quadros para enfrentar os 
desafios do futuro», Carlos Fradique afirmava ao Jornal Sem Mais Jornal 
existir «mau-estar político entre os social-democratas em Montijo que já vem 
de algum tempo». Ainda segundo o ex-líder da comissão política concelhia do 
PSD, o que os 5 demissionários contestam é o facto da escolha de Lucília 
Ferra como candidata do PSD às próximas eleições autárquicas ter sido 
tomada no interior da comissão política sem auscultação a mais ninguém». 
Em terceiro lugar preocupa-nos o facto do PSD contribuir com a sua atitude 



 

 
 
 
 

para o descrédito das instituições perante os cidadãos, manifestando contra-
dições clamorosas entre os seus membros na explicação de problemas para 
os quais deviam falar a verdade e só a verdade. Perante as posições tão 
contraditórias manifestadas publicamente por diversos dirigentes locais do 
PSD a diversos órgãos de comunicação social, parece-nos, enquanto órgão 
eleito e responsável perante os cidadãos do concelho, que os responsáveis 
social-democratas de Montijo deviam, uma vez por todas, de esclarecer 
publicamente a verdade verdadeira, porque não chega só dizer que se fala 
verdade, é preciso mostrá-lo a cada momento e principalmente em situações 
pouco normais como a que vive actualmente o PSD em Montijo.”---------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra disse que não iria comentar a 
Declaração Política apresentada, mas que gostaria de deixar três considera-
ções. A primeira prende-se com a circunstância de que as questões do PSD, o 
Partido resolve e não necessita de intérpretes nem de outros partidos 
políticos para o fazer. A segunda, é que no mandato anterior vários elemen-
tos do Partido Socialista também saíram ficando a bancada com quatro 
líderes, não tendo assistido a alguma manifestação por parte da Sra. 
Presidente. A terceira referiu que na sua opinião a Sra. Presidente deveria 
preocupar-se em explicar aos cidadãos do Montijo, porque que é que 10 anos 
depois de estar à frente dos destinos da Câmara, continua-se sem uma 
política de recuperação do edificado do Centro Histórico do Montijo, o 
comércio local está a morrer, não existe um Parque Logístico, não existe um 
Parque Desportivo, não existe uma nova zona verde e que só existe um 
quilómetro de zona ribeirinha recuperada. Disse ainda que é para estas 
preocupações e para estes problemas que os cidadãos esperam respostas não 
para guerras nem politiquices.--------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que tinha sido a resposta mais abjecta que se 
podia esperar de um responsável autarca político, porque aquilo que a Sra. 
Presidente fez não foi nenhuma ingerência, limitou-se a citar declarações do 
responsável concelhio do PSD e ex-líder do PSD, Sr. Carlos Fradique. Disse 
ainda que se trata apenas de uma preocupação que qualquer político 
responsável e sério deveria ter, e que é verdade que no anterior mandato 
saíram autarcas, foi público e assumido e consta das actas, mas não foram 
saídas concertadas. Disse ainda que se trata de uma situação única no País, 
e que os cidadãos do Montijo, designadamente os eleitores que acreditaram 
que estavam a votar num Partido que tem políticas sérias, de gente honrada, 
que honra compromissos, sentem-se defraudados. Relativamente à política ao 
fim de 10 anos, a Senhora Presidente disse que nunca foi prometido nada aos 
cidadãos do Montijo que não tenha sido cumprido, bem como tudo aquilo que 
consta dos programas eleitorais, porque não querem enganar os cidadãos do 
Montijo, não podem prometer para 4, 8 ou 12 anos aquilo que deverá ser 



 

 
 
 
 

feito em 15, 20 ou mais anos. Por isso é que honram os compromissos, e têm 
um grande orgulho e é por esse facto que por três vezes consecutivas têm 
maioria absoluta. Disse também que a Senhora Vereadora Lucília Ferra não 
devia passar um atestado de menoridade ou de ignorância aos cidadãos do 
Montijo mencionando elementos que ao fim de 10 anos não existem. Existe 
um Parque Logístico, no Pinhal do Fidalgo. Quanto à nova Zona Verde e à 
Zona Ribeirinha a senhora Presidente disse que não sabe o que é que a 
Senhora Vereadora Lucília está a falar, porque a primeira parte da zona 
ribeirinha, que foi o que sempre prometemos, está feita e é o orgulho de todos 
os cidadãos do Montijo e que lamentava que não fosse o seu orgulho. Temos 
zonas verdes que sobram, temos uma segunda circular que trata bem o 
trânsito, a sinalização, a segurança rodoviária e que o PSD votou contra, e 
isso é que o PSD tem que explicar, quais são as suas propostas alternativas 
para a Política do Partido Socialista, que é uma política de desenvolvimento 
sustentável, uma política de recuperação do Património, da defesa da 
Cultura, da inclusão social, de apoio àqueles que têm menores recursos, uma 
política que aposta no investimento, no emprego, na qualidade dos recursos 
humanos, com a construção da Escola Profissional. Disse ainda que existem 
verdades que são duras de encarar, mas que um político tem que estar 
preparado para todas as situações. Um político sério, que quer servir o 
interesse geral, que quer contribuir para que haja uma reconciliação entre os 
cidadãos, a política e os políticos, não pode ter respostas como aquela que a 
Senhora Vereadora Lucília Ferra deu, que é a resposta mais soez que um 
político deu perante uma questão tão simples e de conhecimento geral. Saber 
enfrentar em cada momento as dificuldades, é que se vê a diferença de quem 
é capaz com nobreza de carácter, por amor à política e à causa pública, 
saber defender exactamente os seus pontos de vista.------------------------------- 
 
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 18 e 29 de Fevereiro 
de 2008: - Licenças Administrativas: 1; - Licenças de Utilização: 2; - Infor-
mações Prévias: 2; - Loteamentos: 2, bem como a Listagem dos Despachos 
proferidos pela Senhora Directora do Departamento de Administração 
Urbanística ao abrigo da delegação de competências por despacho da 
Senhora Presidente de 14 de Janeiro de 2008 no período compreendido entre 
18 e 29 de Fevereiro de 2008: - Certidões: 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 04/2008, 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. 972/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO 1º DIREITO DO 
PRÉDIO SITO NA QUINTA DA ATALAIA, EM MONTIJO, CUJO ARRENDATÁRIO 
É O SENHOR FRANCISCO JOSÉ CARRAÇA GUERRA GOMES – De acordo com 
o coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 
10 de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda do 1º Dto do 
Prédio situado na Quinta da Atalaia, em Montijo cujo arrendatário é o Sr. 
Francisco José Carraça Guerra Gomes no valor de 59,59 € é actualizada 
para 61,08 €. Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favorável-
mente a actualização em causa, aumentando a renda para o montante 61,08 
€. – Que o referido aumento produza efeitos a partir de 1 de Abril de 2008. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 973/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO R/C DIREITO DO 
PRÉDIO SITO NA QUINTA DA ATALAIA, EM MONTIJO, CUJO ARRENDATÁRIO 
É O SENHOR HENRIQUE MANUEL FERREIRA MACHADO – De acordo com o 
coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 
de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda do r/c Dto do 
Prédio situado na Quinta da Atalaia, em Montijo cujo arrendatário é o Sr. 
Henrique Manuel Ferreira Machado no valor de 17,62 € é actualizada para 
18,06 €. Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente 
a actualização em causa, aumentando a renda para o montante 18,06 €. – 
Que o referido aumento produza efeitos a partir de 1 de Abril de 2008. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 974/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO 1º ESQUERDO DO 
PRÉDIO SITO NA QUINTA DA ATALAIA, EM MONTIJO, CUJO ARRENDATÁRIO 
É O SENHOR JOSÉ MANUEL PIRES MAFRA – De acordo com o coeficiente de 
actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro 
aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda do 1º Esquerdo do Prédio 
situado na Quinta da Atalaia, em Montijo cujo arrendatário é o Sr. José 
Manuel Pires Mafra no valor de 33,84 € é actualizada para 34,69 €. Propõe-



 

 
 
 
 

se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização 
em causa, aumentando a renda para o montante 34,69 €. – Que o referido 
aumento produza efeitos a partir de 1 de Abril de 2008. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 975/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO R/C ESQUERDO DO 
PRÉDIO SITO NA QUINTA DA ATALAIA, EM MONTIJO CUJO ARRENDATÁRIO 
É O SENHOR FRANCISCO SILVA FRANCO – De acordo com o coeficiente de 
actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro 
aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda do r/c Esquerdo do Prédio 
situado na Quinta da Atalaia, em Montijo cujo arrendatário é o Sr. Francisco 
Silva Franco no valor de 23,41 € é actualizada para 24,00 €. Propõe-se: - 
Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em 
causa, aumentando a renda para o montante 24,00 €. – Que o referido 
aumento produza efeitos a partir de 1 de Abril de 2008. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 976/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO DA CAFETARIA/ESPLANADA SITA NA PRAÇA DA REPÚBLICA, EM 
MONTIJO, CUJO ARRENDATÁRIO É A MEN CAFÉ BAR, LDA. – De acordo com 
o coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 
10 de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda pela 
utilização do espaço da Cafetaria/Esplanada sita na Praça da República em 
Montijo cujo arrendatário é a Men Café Bar, Lda., no valor de 1.678,34 € é 
actualizada para 1.720,30 €. Propõe-se: - Que este Executivo Municipal 
delibere favoravelmente a actualização em causa, aumentando a renda para 
o montante 1.720,30 €. – Que o referido aumento produza efeitos a partir de 
1 de Julho de 2008. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 977/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA PARCELA DE 
TERRENO SITA NA AVENIDA 28 DE SETEMBRO, FREGUESIA DA ATALAIA 
PELA INSTALAÇÃO TELEFÓNICA CELULAR, CUJO CONCESSIONÁRIO É A 
TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS – De acordo com o 
coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 
de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda da Parcela de 
Terreno sita na Avenida 28 de Setembro – freguesia da Atalaia para 
Instalação Telefónica Celular cujo concessionário é a TMN – Telecomunica-
ções Móveis Nacionais no valor de 590,91 € é actualizada para 605,68 €. 
Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a actuali-
zação em causa, aumentando a renda para o montante 605,68 €. – Que o 
referido aumento produza efeitos a partir de Outubro de 2008. (Proposta 



 

 
 
 
 

subscrita pela Senhora Presidente)---------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 978/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA PARCELA DE 
TERRENO SITO NO BAIRRO DA CANEIRA PELA INSTALAÇÃO TELEFÓNICA 
CELULAR CUJO CONCESSIONÁRIO É A TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓ-
VEIS NACIONAIS – De acordo com o coeficiente de actualização de 1.025 
fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro aplicada aos Contratos 
de Arrendamento a renda da Parcela de Terreno sito no Bairro da Caneira 
para Instalação Telefónica Celular cujo concessionário é a TMN – 
Telecomunicações Móveis Nacionais no valor de 590,91 € é actualizada para 
605,68 €. Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente 
a actualização em causa aumentando a renda para o montante 605,68 €. – 
Que o referido aumento produza efeitos a partir de Outubro de 2008. (Pro-
posta subscrita pela Senhora Presidente)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 979/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO BAR DO PARQUE 
MUNICIPAL, CUJO CONCESSIONÁRIO É A SENHORA ELISABETE DO CARMO 
FERREIRA DA SILVA CARDOSO – De acordo com o coeficiente de actualiza-
ção de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro aplicada 
aos Contratos de Arrendamento a renda do Bar do Parque Municipal cujo 
concessionário é a Sra. Elisabete do Carmo Ferreira da Silva Cardoso no 
valor de 515,50 € é actualizada para 528,39 €. Propõe-se: - Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, 
aumentando a renda para o montante 528,39 €. – Que o referido aumento 
produza efeitos a partir de Março. (Proposta subscrita pela Senhora Presi-
dente)-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 980/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA PARCELA DE 
TERRENO SITA NA ATALAIA PELA INSTALAÇÃO TELEFÓNICA CELULAR 
CUJO CONCESSIONÁRIO É A VODAFONE PORTUGAL – De acordo com o 
coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 
de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda da Parcela de 
Terreno sita na Atalaia para Instalação Telefónica Celular cujo concessioná-
rio é a Vodafone Portugal é actualizada para 200,68 €. Propõe-se: - Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, 
aumentando a renda para o montante 200,68 €. – Que o referido aumento 
produza efeitos a Março de 2008. (Proposta subscrita pela Senhora Presi-
dente)-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 981/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DO BAR DO PAVI-
LHÃO GIMNODESPORTIVO CUJO CONCESSIONÁRIO É A SENHORA JULIETA 
DE SOUSA SOARES SERRADOR – De acordo com o coeficiente de actualiza-



 

 
 
 
 

ção de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro aplicada 
aos Contratos de Arrendamento a renda do Bar do Pavilhão Gimnodesporti-
vo cujo concessionário é a Sra. Julieta de Sousa Soares Serrador no valor de 
63,38 € é actualizada para 64,96 €. Ao valor da renda acresce 21% IVA. 
Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a actuali-
zação em causa, aumentando a renda para o montante 64,96 €. – Que o 
referido aumento produza efeitos a partir de Julho de 2008. (Proposta subs-
crita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 982/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA PELA UTILIZAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO 1B, SITO NO BAIRRO DO ESTEVAL, NO MONTIJO 
CUJO ARRENDATÁRIO É O SENHOR HORÁCIO RODRIGUES PORTELA – De 
acordo com o coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 
19303/2007, de 10 de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a 
renda pela utilização da exploração do Edifício 1B sito no Bairro do Esteval 
no Montijo cujo arrendatário é o Sr. Horácio Rodrigues Portela no valor de 
360,85 € é actualizada para 369,87 €. Propõe-se: - Que este Executivo 
Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, aumentando a 
renda para o montante 369,87 €. – Que o referido aumento produza efeitos a 
partir de 1 de Maio de 2008. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
12 – PROPOSTA Nº. 983/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO DO RESTAURANTE MONTIAGRI, SITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
DO MONTIJO, CUJO ARRENDATÁRIO É A FIRMA FESTA ALEGRE – 
HOTELARIA E EVENTOS ESPECIAIS, LDA. – De acordo com o coeficiente de 
actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro 
aplicada aos Contratos de Arrendamento a renda pela utilização do espaço 
do Restaurante Montiagri sita no Parque de Exposições do Montijo cujo 
arrendatário é a Firma Festa Alegre – Hotelaria e Eventos Especiais, Lda. no 
valor de 2.157,93 € é actualizada para 2.211,88 €. Propõe-se: - Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, 
aumentando a renda para o montante 2.211,88 €. – Que o referido aumento 
produza efeitos a partir de 1 de Outubro de 2008. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
13 – PROPOSTA Nº. 984/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA PARCELA DE 
TERRENO SITO NO CRUZAMENTO DE PEGÕES PELA INSTALAÇÃO TELEFÓ-
NICA CELULAR, CUJO CONCESSIONÁRIO É A TMN – TELECOMUNICAÇÕES 
MÓVEIS NACIONAIS – De acordo com o coeficiente de actualização de 1.025 
fixado pelo Aviso nº. 19303/2007, de 10 de Outubro aplicada aos Contratos 
de Arrendamento a renda da Parcela de Terreno sito no Cruzamento de 
Pegões para Instalação Telefónica Celular cujo concessionário é a TMN – 



 

 
 
 
 

Telecomunicações Móveis Nacionais no valor de 182,12 € é actualizada para 
186,67 €. Propõe-se: - Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente 
a actualização em causa, aumentando a renda para o montante 186,67 €. – 
Que o referido aumento produza efeitos a partir de Maio de 2008. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
14 – PROPOSTA Nº. 985/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA FRACÇÃO A DA 
RUA CIDADE DE ÉVORA, EM MONTIJO CUJO ARRENDATÁRIO É A ASSOCIA-
ÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO 
– De acordo com o coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 
19303/2007, de 10 de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a 
renda da Fracção A da Rua Cidade de Évora em Montijo, cujo arrendatário é 
a Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo no 
valor de 2.572,06 € é actualizada para 2.636,36 €. Propõe-se: - Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, 
aumentando a renda para o montante 2.636,36 €. – Que o referido aumento 
produza efeitos a partir de 1 de Abril de 2008. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
15 – PROPOSTA Nº. 986/08 – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO DO SALÃO DE CHÁ/CAFETARIA SITA NA QUINTA DO SALDANHA 
CUJO ARRENDATÁRIO É O SENHOR ANTÓNIO RICARDO FERNANDES ZORRO 
– De acordo com o coeficiente de actualização de 1.025 fixado pelo Aviso nº. 
19303/2007, de 10 de Outubro aplicada aos Contratos de Arrendamento a 
renda pela utilização do espaço do Salão de Chá/Cafetaria sita na Quinta do 
Saldanha cujo arrendatário é o Senhor António Ricardo Fernandes Zorro no 
valor de 1.395,26 € é actualizada para 1.430,14 €. Propõe-se: - Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a actualização em causa, 
aumentando a renda para o montante 1.430,14 €. – Que o referido aumento 
produza efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2008. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 987/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 1.600,00, AO MONTIJO BASKET 
ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBITO DA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, 
DESIGNADAMENTE O PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
POETA JOAQUIM SERRA – O Montijo Basket Associação, associação despor-
tiva sem fins lucrativos, na época desportiva de 2007/2008, desenvolve 
algumas das suas actividades desportivas, no domínio do basquetebol e 
sobretudo os treinos com os escalões de formação, no Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, em virtude do Pavilhão Munici-



 

 
 
 
 

pal nº. 1, revelar-se insuficiente para que o Montijo Basket desenvolva aí 
toda a sua actividade desportiva, dado o elevado número de praticantes, 
nomeadamente nos escalões de mini, iniciados, cadetes e juniores. As 
actividades desenvolvidas determinam para a colectividade encargos 
financeiros com a locação e a utilização daquela instalação escolar despor-
tiva, sita na Freguesia do Afonsoeiro. 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 do apoio a 
actividade de interesse municipal – apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra”. Assim, considerando a relevância 
social e desportiva da actividade praticada e desenvolvida pelo Montijo 
Basket Associação, proponho que a Câmara Municipal delibere compartici-
par nas despesas associadas à locação e à utilização do Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária Joaquim Serra, atribuindo deste modo uma compartici-
pação financeira no montante de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), nos 
termos do protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo 
e com o 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 preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea d) do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio do Desenvolvimento Desportivo Associa-
do, sendo o apoio concedido na modalidade de subsídio, devendo 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. 988/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO FUTEBOL 
CLUBE DO AREIAS, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 
1.118,50, PARA APOIO A INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS, NOMEADAMEN-
TE O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO AREIAS – O Futebol Clube do 
Areias, associação desportiva sem fins lucrativos com sede na Freguesia de 
Montijo, 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 “Infantis” e de “Escolas” 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 competição federada de infantis e de escolas, 
suscita e pressupõe a utilização do Campo Municipal de Futebol do Areias, 
usado pela colectividade desportiva em regime de comodato há já muitos 
anos, onde também realiza os treinos preparatórios. O Campo Municipal de 
Futebol do Areias é igualmente utilizado pelo Clube Olímpico do Montijo e 
pelo Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, quer ao nível dos escalões de 
formação quer ao nível do escalão sénior, no âmbito dos treinos desportivos 
e dos jogos oficiais. O Futebol Clube do Areias promoveu e levou a efeito a 
implantação de um lancil de guia na parte lateral do Campo de Futebol 
Municipal do Areias, em 72 metros lineares, de modo a amparar as águas 
das chuvas e bem assim assegurar a contenção de terras, em ordem a 
preservar o piso do citado campo. O Clube Desportivo em apreço vai 
igualmente promover e levar a cabo a pintura dos balneários de apoio ao 
Campo de Futebol de modo a criar melhores condições de conforto para as 
crianças e adolescentes dos três clubes desportivos utilizadores. Para o 
efeito, o Futebol Clube do Areias apresentou um 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. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio a Infra-Estruturas Desportivas, conforme o 
disposto nos artigos 7º e 8º, alínea a) do Regulamento de Apoio ao Desenvol-
vimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro ao Futebol Clube do Areias, na modalidade de subsídio e no 
valor de € 1.118,50 (mil cento e dezoito euros e cinquenta cêntimos), a 
conceder nos termos do protocolo em anexo, para apoio a infra-estruturas 
desportivas, nos termos supra expostos. 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 das 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 989/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO 
PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO PARA A CIDADANIA 2007-2008, NO MON-
TANTE TOTAL DE € 6.960,00 – Determinam as alíneas a) e e) respectivamente 



 

 
 
 
 

do nº. 1 do artigo 70º da Constituição da República Portuguesa de 1976, sob 
a epígrafe “Juventude” que “os jovens gozam de protecção especial para 
efectivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente 
– no ensino, na formação profissional e na cultura – no aproveitamento dos 
tempos livres”, preceituando o nº. 2 do mesmo normativo constitucional que 
“a política de juventude deverá ter como objectivos prioritários o desenvolvi-
mento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua 
efectiva integração na vida activa, o gosto pela criação livre e o sentido de 
serviço à comunidade”. Aos Municípios mostram-se legalmente cometidas 
atribuições no domínio da Educação, conforme o estipulado pela alínea d) nº. 
1 da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, competindo aos órgãos municipais, 
nos termos do estatuído na alínea f) do nº. 3 do artigo 19º do mesmo diploma 
normativo, a participação no apoio à educação extra-escolar. Compete 
igualmente à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de 
interesse público municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequa-
dos, no apoio a actividades de interesse municipal, de interesse social, 
cultural, desportivo, recreativo ou outra, conforme o disposto na alínea b) do 
nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. A Câmara Municipal 
de Montijo concebeu e tem vindo a implementar desde o ano 2000 o Plano 
Municipal de Promoção para a Cidadania, destinado à participação de 
jovens com idades entre os 16 e os 25 anos, consistente na realização de 
actividades e na concretização de tarefas de voluntariado em instituições 
sociais e de saúde, associações juvenis e associações de cultura, desporto e 
recreio. O Plano Municipal de Promoção para a Cidadania visa e tem como 
objectivos: - promover a solidariedade, a cooperação e a entreajuda dos 
jovens com os cidadãos socialmente mais vulneráveis, através do trabalho 
voluntário a desenvolver em instituições e associações do concelho; - 
promover a educação e a formação cívica, social e comunitária dos jovens, 
perspectivando a aprendizagem do exercício pleno da cidadania activa; - 
promover o intercâmbio intergeracional e com cidadãos portadores de 
deficiência. Com o Plano Municipal de Promoção para a Cidadania preten-
de-se uma participação mais activa na comunidade através de experiências 
de vida qualitativas e qualificadas e mediante a construção de um percurso 
no âmbito da formação cívica que propicie aos jovens uma maior e melhor 
apreensão dos direitos e deveres de cidadania. O Plano intenta consciência-
lizar os cidadãos mais jovens para a importância dos valores da Justiça, da 
Solidariedade, da Igualdade e da Tolerância, entendido está como compreen-
são e aceitação do outro. No ano em curso, os jovens participantes no Plano 
realizam actividades de voluntariado no Ginásio Clube de Montijo, na Liga 
dos Amigos do Hospital de Montijo, na Banda Democrática 2 de Janeiro, na 
Associação Caminho do Bem – Fazer, no Centro Social de São Pedro do 



 

 
 
 
 

Afonsoeiro e na Academia Juvenil de Desporto, Cultura e Recreio de 
Montijo. No âmbito e nos termos do Plano em apreço, os Jovens participantes 
auferem em subsídio individual mensal destinado ao custeio e à cobertura de 
despesas inerentes à alimentação e aos transportes relacionadas com as 
tarefas de voluntariado a concretizar, no valor de € 58,00 (cinquenta e oito 
euros). Assim, e face a tudo quanto fica exposto, proponho a atribuição de um 
subsídio individual aos jovens participantes no Plano Municipal de Promo-
ção para a Cidadania, seguidamente identificados, a pagar mensalmente, no 
valor de € 58,00 (cinquenta e oito euros), o qual diz respeito a despesas de 
alimentação e transportes relacionadas com as actividades de voluntariado a 
desenvolver, respeitante aos meses de Janeiro a Junho de 2008 coincidentes 
com a realização do Plano, num montante total de € 6.960,00 (seis mil 
novecentos e sessenta euros). Proponho ademais que o pagamento efectivo 
dos subsídios ora aprovados fique condicionado à assiduidade dos jovens nas 
tarefas de voluntariado a realizar, devidamente comprovada pelas Institui-
ções e Associações aderentes e de acolhimento, através do registo nas folhas 
de presença previamente fornecidas pela Câmara Municipal. Os jovens 
beneficiários dos subsídios ora aprovados são: - Neusa Efigénia Pereira 
Patrício; - Carolina Margarida Santana Soares; - Flávia Rei Ribeiro; - 
Euritce Sousa Pontes Xavier; - Ana Rita Henriques Morais; - Liliana Raquel 
Madeira dos Santos; - Melissa Neves Brito Ferreira; - André Manuel Soares 
Gonçalves; - Sofia Carrilho Soares; - Liliana Sofia da Costa Miranda; - 
Cátia Alexandra Gomes Costinha; - Andreia Liliana Ferreira Magalhães; - 
Fábio Daniel Fernandes Pereira; - Mara Fineza Rosa Barros; - Tiago 
Miguel dos Santos Silva; - Flávio Paulo Andrade Cardoso; - Ana Catarina 
Alves Vaz; - José Luís Peralez da Silva Peres; - Mara Lúcia Romão Bento; - 
Dulcineia. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 990/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E 
PARCEIRA A CELEBRAR COM O GINÁSIO CLUBE DO MONTIJO EM ORDEM À 
PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL – 
Nos termos do disposto no nº. 2 do artigo 5º da Lei nº. 5/2007, de 16 de 
Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto), “o Estado, as 
Regiões Autónomas e as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da 
actividade física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, 
as associações desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que 
actuam nestas áreas”, sendo que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 
e às Autarquias Locais a promoção e a generalização de actividade física, 
enquanto instrumento essencial para a melhoria da qualidade de vida e da 



 

 
 
 
 

saúde dos cidadãos”, conforme o preceituado no nº. 1 do artigo 6º do mesmo 
diploma normativo. Atento o disposto nas alíneas a) e c) do nº. 2 do artigo 6º 
do diploma legal acima identificado, as Autarquias Locais adoptam 
programas desportivos em ordem a “incentivar a integração da actividade 
física nos hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de estilos de vida 
activa” e bem assim a promoção da “(...) conciliação da actividade física 
com a vida pessoal, familiar e profissional”. 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 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 manutenção e desenvolvimento de activida-
des desportivas regulares, definindo no respectivo artigo 5º o seu objecto e 
enquadrando nos termos do artigo 6º os tipos de apoio a prestar. Consta do 
Plano de Actividades Municipal para o ano em curso a actividade “Desporto 
na Rua”, competindo em primeira linha aos clubes, colectividades e 
agremiações desportivas, enquanto entidades da sociedade civil a organiza-
ção e o desenvolvimento de actividades desportivas, sem prejuízo natural-
mente do apoio, promoção e comparticipação da Câmara Municipal. O 
Ginásio Clube de Montijo apresentou à Câmara Municipal uma proposta 
consistente num projecto de actividades desportivas para a população em 
geral, a realizar em 2008 e a integrar na actividade “Desporto na Rua”, 
devidamente prevista nos Documentos Previsionais Municipais para 2008, 
projecto esse conducente ao incremento da actividade física e desportiva. 
Cumpre realçar a função social e comunitária exercida pelas Associações 
Desportivas, bem patente e reflectida na organização e desenvolvimento de 
actividades desportivas parar a população em geral. Neste sentido e face ao 
supra exposto, proponho a aprovação do presente protocolo de cooperação e 
parceria anexo, do qual consta a atribuição de um apoio financeiro, na 
modalidade de subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil euros) ao Ginásio 



 

 
 
 
 

Clube do Montijo, atinente ao enquadramento técnico, a transportes e a 
aluguer de sistema de som bem como à aquisição de materiais e equipamen-
tos desportivos. 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 Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, previsto e regulado 
nos artigos 5º e 6º do Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, 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. 991/08 – APROVAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
TENDENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL 
“JOVENS CRIATIVOS” – Normas de Participação para a Implementação da 1ª 
Edição do Concurso Nacional “Jovens Criativos”. Consta do Plano de 
Actividades Municipal para o ano em curso, em sede de animação jovem e 
cidadania, a actividade Concurso “Jovens Criativos”. Esta iniciativa será 
promovida e realizada em conjunto e em parceria pelo Gabinete da 
Juventude e pelo Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania, 
inserindo-se nos objectos e finalidades da política municipal de juventude e 
integrando a dinamização de actividades essenciais ao desenvolvimento de 
dinâmicas juvenis bem como à criação de espaços abertos à cultura, à 
interactividade e ao lazer. O Concurso Nacional “Jovens Criativos” pretende 
dar a conhecer e evidenciar novos talentos ainda desconhecidos no concelho, 
na região e no país, proporcionando a oportunidade de jovens talentos 
emergirem do anonimato nas áreas de fotografia, da pintura e do cartoon e 
banda desenhada, promovendo a cultura na área das artes visuais. A cada 
área corresponde uma temática distinta, nos seguintes termos: - Fotografia – 
Diálogo Intercultural; - Pintura – Juventude; - Cartoon e Banda Desenhada 
– Cidadania. Poderão concorrer jovens residentes em Portugal, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 35 anos, sendo que a apresentação dos 
trabalhos a concurso e a tramitação do mesmo se rege pelas normas de 
participação em anexo, trabalhos estes que serão posteriormente avaliados 
por um júri a quem competirá deliberar sobre a atribuição de um primeiro 



 

 
 
 
 

prémio ao trabalho vencedor em cada categoria no valor de € 750,00 
(setecentos e cinquenta euros), sujeito a retenção na fonte nos termos da 
legislação fiscal em vigor bem como os demais descontos legais obrigatórios. 
Ao júri competirá igualmente deliberar sobre a selecção dos trabalhos que 
serão objecto de exposição, pretendendo-se e prevendo-se que esta tenha 
lugar ao ar livre e na via pública, num percurso que atravessa as principais 
artérias do centro histórico da cidade de Montijo, culminando no Passeio 
Ribeirinho da Zona Ribeirinha requalificada – Rua Joaquim de Almeida, Rua 
Almirante Cândido dos Reis, Praça da República, Rua Manuel Neves Nunes 
de Almeida. Em termos de sinalética da exposição vislumbra-se a utilização 
de sinalética horizontal ao longo do percurso expositivo como forma de guiar 
e orientar os visitantes desde início até ao termo da exposição. O concurso 
será comunicado e divulgado no Mês de Março de 2008, sendo o dia 30 de 
Junho a data limite para a apresentação e recepção dos trabalhos, os quais 
serão avaliados pelo júri até 15 de Julho. Vislumbra-se a realização da 
cerimónia de entrega dos prémios e a inauguração da Exposição ao ar livre 
em finais do mês de Setembro. Através da dinamização desta actividade 
pretende-se e intenta-se: - promover as actividades culturais, nomeadamente 
no domínio das artes visuais e designadamente nas áreas da fotografia, da 
pintura e da banda desenhada e cartoon, incentivando a apresentação de 
novas ideias e a realização de novos projectos; - colocar à disposição de 
jovens talentos ainda no anonimato a oportunidade de terem e verem as suas 
obras expostas ao público em geral, através de uma exposição ao ar livre e 
na via pública; - Incentivar, incrementar, reconhecer e premiar a originalida-
de, a criatividade, a inovação e o mérito cultural de jovens talentos nas áreas 
de fotografia, da pintura e do cartoon e banda desenhada; - contribuir para a 
concretização dos conceitos estratégicos de “cidades culturais” e “cidades 
criativas”. Assim, e face a tudo quanto fica exposto, propõe-se a aprovação 
das normas de participação em anexo tendentes à implementação da 1ª 
Edição do Concurso Nacional “Jovens Criativos” e bem assim a aprovação 
da cabimentação orçamental prévia do montante de € 2.250,00 (dois mil 
duzentos e cinquenta euros) no orçamento da Câmara Municipal para 2008, 
referente ao valor total dos prémios a atribuir no âmbito do mencionado 
concurso. Código Orçamental: 06.02/02.01.15. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 992/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM ANÚN-
CIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, CONVITE, PROGRAMA DE CONCURSO, 
CADERNO DE ENCARGOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À 
EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DE ONZE FOGOS DEVOLUTOS”. PROCESSO 
FH-1/08 – CONSIDERANDO: - A necessidade de proceder a obras em 11 fogos 



 

 
 
 
 

devolutos, de modo a conferir as condições de habitabilidade e bom estado de 
conservação necessários para a celebração de novos contratos de arrenda-
mento; - Que a obra se enquadra no código de acção 01-2002-83 e código da 
classificação económica 04.03/07.01.02.03. – Que o valor base para 
concurso é estimado em 50.200,00 € (cinquenta mil e duzentos euros), com 
exclusão do IVA. PROPONHO: 1. A abertura do concurso limitado sem 
publicação de anúncio da empreitada de “Reparação de Onze Fogos 
Devolutos”, nos termos do nº. 3 do artigo 47ºdo Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março com as alterações introduzidas pela Lei nº. 163/99, de 14 de 
Setembro. 2. A aprovação do Projecto, Convite, Programa de Concurso, 
Caderno de Encargos e Plano de Segurança e Saúde. 3. Que sejam convida-
das para apresentar propostas as seguintes firmas: - Carlos Alberto de Jesus 
Silva. – Xavieres, Lda. – Fraterna – Engenharia, Consultadoria e Constru-
ção, Lda. – Castiobra – Representações e Construções, Lda. – API – Cons-
truções, Lda. – L.N.Ribeiro – Construções, Lda. (Proposta subscrita pela Se-
nhora Vereadora Clara Silva)---------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 993/08 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS AO 
ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº. 60/07, DE 4 DE SETEMBRO. 
REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 9 DE NOVEMBRO DE 2005, TITULADA 
PELA PROPOSTA Nº. 20/05 – Considerando que, nos termos dos artigos 89º e 
90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho e Lei nº. 60/07, de 
4 de Setembro, bem como no disposto na alínea c) do nº. 5 do artigo 64º da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câmara Municipal determinar 
as obras de conservação necessárias à correcção de más condições de 
segurança ou de salubridade, ou à melhoria do arranjo estético, ou ordenar a 
demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam 
perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas; - Considerando 
que as decisões da Câmara são precedidas de vistorias a realizar por três 
técnicos, conforme o disposto no nº. 1 do artigo 90º do Decreto-Lei nº. 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
nº. 177/2001, de 4 de Junho e Lei nº. 60/07, de 4 de Setembro. PROPONHO: 1 
– Que seja nomeada a seguinte comissão de vistorias: Membros efectivos: - 
Eng.ª Ana Maria Martins. – Sr. José Cavaco. – Sr. Samuel Miranda. 
Membros suplentes: - Eng.ª Leonor Pina. – Sr. Luís Filipe Fernandes. – Sr. 
António Almeida. 2. Que fique expressamente revogada a deliberação de 
09/11/05, titulada pela Proposta nº. 20/05. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

3 – PROPOSTA Nº. 994/08 – AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DO FOGO, SITO NA 
RUA DAS DESCOBERTAS, NÚMERO 15 – R/C DIREITO - AFONSOEIRO – Na 
sequência do pedido apresentado pelo Sr. Manuel Felisberto Lourenço, 
residente na Rua das Descobertas, nº. 15 – r/c direito – Afonsoeiro, e de 
acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº. 376/76, de 19 de Maio que altera o 
artigo 51º do Decreto-Lei nº. 23052, de 23 de Setembro de 1933, os 
moradores em regime de propriedade resolúvel, podem amortizar antecipa-
damente as suas habitações decorridos 5 anos, pelo menos, sobre o início da 
amortização. O início da amortização foi em Outubro de 1983. Pelo 
despacho nº. 13/CD/92, de 29 de Fevereiro do IGAPHE, é determinada a 
fórmula que indico, para cálculo da amortização antecipada. X/N x 
0.8260869 x T. Em que: X – é o somatório do valor das prestações vincendas; 
N – é o número de prestações vincendas; T – é o valor constante da tabela em 
anexo, correspondendo ao número de prestações vincendas (N). No caso do 
Sr. Manuel Felisberto Lourenço o valor a pagar é de 58,86 €, calculado 
conforme mapa anexo. Este pagamento deverá ser feito até ao final do mês de 
Março/08. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)----------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 995/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-30/07 – Na sequência do meu 
despacho de 26/11/07 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 09/11/05 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Joaquim de 
Almeida, número 153 – 3º andar, em Montijo de que é proprietária a D. 
Maria José Anjo Santana, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos termos 
dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – Considerando que compete 
à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-
Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
177/01, de 4 de Junho, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e benefi-
ciação 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 seja notificada à 
proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 996/08 – APRESENTAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILI-
DADE CIVIL, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº. 267/2002, DE 26 DE 
NOVEMBRO – LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 



 

 
 
 
 

DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS – Conside-
rando que: 1. O Decreto-Lei nº. 267/2002, sucessivamente alterado pelo 
Decreto-Lei nº. 389/2007, de 30 de Novembro e pelo Decreto-Lei nº. 31/2008, 
de 25 de Fevereiro, nos seus artigos 13º e 14º, determina que os projectistas, 
empreiteiros, responsáveis pela execução dos projectos e os titulares das 
licenças de exploração possuam seguros de responsabilidade civil para 
cobrir eventuais riscos associados à respectiva actividade, cujos montantes 
serão definidos pela entidade licenciadora; 2. A Portaria nº. 1188/2003, de 
10 de Outubro, alterada pela Portaria nº. 1515/07, de 30 de Novembro, 
obriga as entidades referidas a fazerem prova da existência do citado seguro 
em diferentes momentos do processo de licenciamento; 3. Os montantes 
mínimos para os seguros, definidos pelo Despacho nº. 8844/2004, de 23 de 
Abril e pelo Despacho nº. 6693/2004, de 16 de Março, respectivamente da 
Direcção-Geral de Geologia e Energia e da Direcção Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Ministério da Economia, reportam-se às instalações 
referidas no Anexo I e II do citado Decreto-Lei nº. 267/02, de 26 de 
Novembro, e não se enquadram com os montantes a exigir às instalações cujo 
licenciamento é da competência das Câmaras Municipais; 4. As instalações 
cujo licenciamento é da competência das autarquias, apresentam capacida-
des e dimensões inferiores às previstas nos Anexos I e II, cujos 
licenciamentos são da competência da DGGE e da DRELVT; 5. Consideran-
do o risco provocado pela dimensão das diferentes instalações, numa 
perspectiva de uniformização do montante do seguro de responsabilidade 
civil, é conveniente adoptar critérios de análise/risco da vertente de 
explorador/venda ao público e explorador/consumidor. Assim, face ao 
exposto, PROPÕE-SE que, ao abrigo do disposto nos artigos 13º e 14º do 
Decreto-Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, com a última redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº. 31/2008, de 25 de Fevereiro, a Câmara Municipal, passe 
a exigir, em sede de licenciamento, para as instalações cujo licenciamento é 
da sua competência, a apresentação de seguros de responsabilidade civil com 
os seguintes montantes de capital segurado, distinguindo a vertente 
explorador/venda ao público da vertente explorador/consumidor, por acarre-
tar riscos diferenciados: 1. Situação de explorador/venda ao público 
(montante mínimo de seguro responsabilidade civil): a) Para o Projectista - € 
250.000; b) Para o Empreiteiro da obra - € 1.350.000. c) Responsável pela 
execução - € 250.000. d) Titular da licença de exploração - € 1.350.000. 2. 
Situação de explorador/consumidor (montante mínimo de seguro de respon-
sabilidade civil): a) Para o Projectista - € 250.000. b) Para o Empreiteiro da 
obra - € 250.000. c) Responsável pela execução - € 250.000. d) Titular da 
licença de exploração - € 250.000. (Proposta subscrita pela Senhora Presi-
dente)-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

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.------------- 
Pelas dezanove horas e dois minutos 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 questionou a senhora Presidente sobre a 
chaminé que se encontra na Avenida Garcia da Orta, uma vez que continua 
tapada e ainda não obteve nenhuma resposta. Relativamente à execução de 
um exercício de simulação de tremor de terra e de incêndio na EB1 nº. 3 de 
Montijo, o senhor Alberto Fernandes disse que sendo a senhora Presidente a 
responsável pela Protecção Civil que a mesma deveria ter estado presente 
neste exercício. Por último, disse que lhe tinha sido entregue o Plano de 
Desenvolvimento Social e Saúde do Montijo 2007-2009, mas que o mesmo 
não tem data, por esse facto gostaria de saber se o documento já está em 
vigor, quando é que foi aprovado e se é um documento político ou 
estratégico, porque deveria ter um responsável.------------------------------------ 
A Senhora Presidente disse que os munícipes não têm que fazer 
considerações àquilo que é o défice de informação ou o que se espera ou não 
àquilo que a Presidente responda. Os senhores munícipes colocam as 
questões e devem aguardar a resposta, que muitas das vezes podem satisfazer 
ou não. Quanto à questão da chaminé disse que se trata de um ícone daquilo 
que foi aquele espaço, representa a chaminé de uma fábrica que ali existiu e 
serve como elemento identificador. A configuração e a reparação de toda a 
chaminé deveu-se a motivos de segurança e de contenção da respectiva 
estrutura. Relativamente à simulação a senhora Presidente disse que não tem 
condições para estar em todos os eventos sejam da sua responsabilidade 
directa ou não. Cabe-lhe a si decidir com as entidades, com as associações, 
com as pessoas, quer dos serviços quer exteriormente aos serviços, quem é 
que se faz representar. Quanto ao Plano de Desenvolvimento Social e Saúde 
disse que é um plano estratégico e político, porque não existe política sem 
estratégia e não existe estratégia sem política. Disse ainda que o Plano tem 
um responsável que foi aprovado e está em vigor, e que se trata de um Plano 
simples, objectivo, elucidativo e importante para o concelho de Montijo e 
para as políticas de desenvolvimento social e para uma vida saudável.--------- 
Pelas dezanove horas e dez minutos foi retomada a ordem de trabalhos.----- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 997/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
REFERENTE À EMPREITADA “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA IGREJA – 



 

 
 
 
 

PEGÕES”. PROCESSO F-32/2005 – Considerando que: A vistoria efectuada no 
dia 2008.01.29 que considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Provisória da obra “Pavimentação da Rua da Igreja - Pegões”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 998/08 – 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 “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO NORTE – PEGÕES CRUZAMEN-
TO”. PROCESSO F-30/2007 – Considerando: - Que a via em causa faz parte da 
rede principal de estradas Municipais; - Que presentemente a estrada 
encontra-se em terra batida tornando-se particularmente de Inverno muito 
sensível à erosão provocada pelas águas das chuvas, sendo portanto, 
necessário efectuar a sua pavimentação com betão betuminoso; - 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 153.119,31 € (cento e cinquenta e três mil cento e dezanove 
euros e trinta e um cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura 
de Concurso Público para a empreitada de “Pavimentação da Rua do Norte 
– Pegões Cruzamento”, 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 999/08 – 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 “PAVIMENTAÇÃO DA RUA EÇA DE QUEIROZ – SANTO ISIDRO 
DE PEGÕES”. PROCESSO F-35/2007 – Considerando: - Que a via em causa faz 
parte da rede principal de estradas Municipais; - Que o Município 
desenvolve um plano de pavimentações conducente à criação de uma rede 
municipal de estrada pavimentadas, coerente e de apoio às actividades 
económicas, nomeadamente ao escoamento dos produtos agrícolas. – Que 
presentemente a estrada encontra-se em terra batida tornando-se particular-
mente de Inverno muito sensível à erosão provocada pelas águas das chuvas, 
sendo portanto, necessário efectuar a sua pavimentação com betão 
betuminoso; - 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 147.831,00 € (cento e quarenta e 
sete mil oitocentos e trinta e um euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A 
abertura de Concurso Público para a empreitada de “Pavimentação da Rua 
Eça de Queiroz – Santo Isidro de Pegões”, 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.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1000/08 – 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 DE 
PAVIMENTOS NA PRACETA VITORINO NEMÉSIO – MONTIJO”. PROCESSO F-
09/2008 – Considerando: - A necessidade de remodelar a Praceta em questão 
melhorando a qualidade urbana, bem como os aspectos funcionais de drena-
gem de águas pluviais; - 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 56.912,84 € 
(cinquenta e seis mil novecentos e doze euros e oitenta e quatro cêntimos), 
com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem 
Publicação de Anúncio para a empreitada de “Remodelação de Pavimentos 
na Praceta Vitorino Nemésio – 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: - Britobras 
– Fornecimentos e Obras Públicas, Lda. – Calcetal 2 – Sociedade de 
Construções, Lda. – Construções António Joaquim Maurício, Lda. – Florindo 
Rodrigues Júnior & Filhos, Lda. – José Marques Gomes Galo, S.A. – Manuel 
da Graça Peixito, Lda. – Reilima – Sociedade de Construções, Lda. – José 
Joaquim Cornacho & Filhos, Lda. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1001/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “ILUMINA-
ÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO AFONSOEIRO – AFONSOEIRO”, À FIRMA 
C.M.E. – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A., PELO 



 

 
 
 
 

VALOR DE € 49.810,42 E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-45/2007 – No 
dia 05 de Dezembro de 2007, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Iluminação do Campo de Futebol do Afonsoeiro – Afonsoei-
ro”, tendo concorrido duas empresas constantes da acta apensa ao processo 
da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 3 da Comissão de Análise de 
Propostas reunida no dia 13 de Fevereiro de 2008 foi presente para análise a 
proposta do concorrente admitido na fase de qualificação. Considerando: 1. 
Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela Comissão de 
Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o 
Código da Classificação Económica 06.01/07.01.04.06. e o Código/Ano/Pro-
jecto Acção 04/2006/7. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Ilumi-
nação do Campo de Futebol do Afonsoeiro – Afonsoeiro”, à Firma C.M.E. – 
Construção e Manutenção Electromecânica, S.A., pelo valor de Euros: 
49.810,42 € (quarenta e nove mil oitocentos e dez euros e quarenta e dois 
cêntimos) + IVA. 2. A designação do Senhor Luís Ribeiro, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução 
dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo 
Senhor Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta 
Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
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 dezasseis 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 


