
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 07/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE ABRIL DO ANO DOIS M IL E 
OITO 

 
Aos dois dias do mês de Abril 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 

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

 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Lucília Maria Samoreno 
Ferra, tendo informado que estaria ausente por um período de 4 dias, com 
início em 01/04/2008 e termo em 04/04/2008, e em sua substituição foi 
convocada a Senhora Vereadora Isabel Cristina Guedes Ferrão dos Santos 
Góis Camacho, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------- 
 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Isabel Cristina Guedes 
Ferrão dos Santos Góis Camacho.---------------------------------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta e sete minutos com a presença da Técnica Supe-
rior de 1ª 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 deu conhecimento à Câmara de vários 
assuntos, cujo teor a seguir se transcreve: “1 - EDUCAÇÃO – O Ministério de 
Educação através da Equipa de Apoio às Escolas de Setúbal Sul no âmbito de 
monitorização das Actividades de Enriquecimento Curricular com o objectivo 



 

 
 
 
 

de perceber as condições em que funcionam, e promover a sua valorização 
progressiva efectuou visitas de acompanhamento às referidas actividades nos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Montijo. Escolas monitorizadas e 
calendarização das “mesas redondas” – Agrupamento de escolas de Pegões, 
Canha e Santo Isidro – EB1 de Faias (11 de Fevereiro); - Agrupamento de 
Escolas de Montijo – EB1/JI do Areias (21 de Fevereiro); - Agrupamento de 
Afonsoeiro e Sarilhos Grandes – EB1 de Sarilhos Grandes (27 de Fevereiro); 
- Agrupamento Maestro Jorge Peixinho – EB1 de Atalaia (6 de Março). 
Ordem de Trabalhos – As reuniões tiveram como ordem de trabalhos os 
seguintes pontos: Aspectos Estruturais – Condições físicas dos espaços onde 
decorrem as actividades; - Horário de funcionamento das actividades; - 
Constituição de turmas; - Mobilização de recursos humanos; - Mobilização 
de recursos materiais. Aspectos Dinâmicos – Articulação/integração curricu-
lar com os órgãos e estruturas da escola/agrupamento responsáveis pelo 
desenvolvimento e gestão do currículo; - Envolvimento dos Pais e Encarrega-
dos de Educação; - Envolvimento em eventos promovidos pela escola/agru-
pamento. Intervenientes – Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas de 
Setúbal Sul; - Elementos da Equipa de Apoio às escolas de Setúbal Sul; - 
Presidente do Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro; - 
Representante da Câmara Municipal de Montijo; - Director Pedagógico da 
EDUGEP, Centro Pedagógico do Bonfim; - Representantes dos Encarregados 
de Educação; - Coordenadores dos Departamentos de Línguas, Música e 
Educação Física da EB2, 3 de Pegões; - Professora Titular da turma alvo da 
visita; - Professores das AEC da turma alvo da visita; - Representante dos 
pais da turma alvo da visita; - Representante da Escola Profissional de 
Montijo; - Coordenadores dos Departamentos e Línguas, Música e Educação 
Física da EB2 D. Pedro Varela. Análise de pontos estruturais e dinâmicos – 
Na generalidade, o rácio de recursos humanos para as AEC foi considerado 
adequado para o funcionamento das mesmas. – No plano pedagógico-
didáctico, a Equipa de Apoio às Escolas teceu um parecer muito positivo às 
AEC observadas, considerando que as actividades apresentaram muita 
qualidade: as crianças apresentaram um elevado índice de motivação, o 
ambiente era favorável à aprendizagem, promovendo autonomia e hábitos de 
trabalho nos alunos. – No Ensino do Inglês, o trabalho observado evidencia, 
ao nível das interacções professor-aluno e aluno-aluno, a existência de um 
ambiente favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências 
nos alunos, promotoras de autonomia e de hábitos de trabalho e que 
favorecem a motivação dos alunos perante o objecto de aprendizagem. – Na 
Actividade Física e Desportiva, o trabalho observado evidencia, ao nível das 
interacções professor-aluno e aluno-aluno, a existência de um ambiente 
favorável à aprendizagem e revela condições adequadas ao desenvolvimento 



 

 
 
 
 

de competências nos alunos, promotoras de autonomia e de hábitos de 
trabalho e que favorecem a motivação dos alunos perante o objecto de 
aprendizagem. Por seu lado, entende-se que o nível e adequação das 
estratégias/actividades aos alunos é considerado satisfatório e em relação 
aos temas tratados é considerado adequado. – Na Expressão Artística e 
Musical, o trabalho observado evidencia, ao nível das interacções professor-
aluno e aluno-aluno, a existência de um ambiente favorável à aprendizagem e 
revela condições parcialmente adequadas ao desenvolvimento de competên-
cias nos alunos, promotoras de autonomia e de hábitos de trabalho e que 
favorecem a motivação dos alunos perante o objecto de aprendizagem. 
Recomendações – Melhoria da articulação entre os professores das AEC e os 
professores titulares de turma, com a previsão de tempos de reunião 
conjuntos para a planificação das aulas de acordo com o Projecto Curricular 
de Turma e para construção de instrumentos de avaliação dos alunos. A 
extrema importância do planeamento de reuniões de articulação com os 
Departamentos Curriculares do 2º e 3º ciclo da Escola Sede de Agrupamento 
no Agrupamento Vertical de Canha, Pegões e Santo Isidro. – A articulação 
inter ciclos com os Departamentos da EB2 D. Pedro Varela tem sido 
inexistente e difícil de operacionalizar no futuro. – Inclusão de instrumentos 
de avaliação formativa nas Actividades de Enriquecimento Curricular, que 
deverão ser partilhados com a OPTT. – Integração das regras de funciona-
mento das AEC no regulamento interno, de forma a valorizar as AEC como 
parte integrante da escola. – Aquisição de material e equipamento para a 
Actividade Física e Desportiva e Expressão Artística e Musical, por parte da 
Entidade Promotora. – Optimização do processo de adjudicação dos serviços 
de implementação das AEC para o ano lectivo 2008/09, por forma a que os 
professores das actividades possam participar nas reuniões de lançamento do 
ano lectivo, para garantir uma melhor integração destes professores no 
estabelecimento de ensino, uma maior valorização das AEC no espaço escola 
e uma articulação mais eficiente entre os diversos intervenientes. Neste 
âmbito, foi referido aos intervenientes que a Câmara Municipal de Montijo se 
encontrava a desenvolver as medidas necessárias ao lançamento do concurso 
das AEC para o próximo ano lectivo. Planos de Prevenção e Emergência – 
Com o objectivo de prosseguir uma cultura de segurança na comunidade 
escolar do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico e dotar as mesmas de 
conhecimentos do nível de utilização de meios de combate e formas de 
incêndios e de evacuação de emergência, meios de primeira intervenção e 
apresentações práticas na utilização dos meios. O Serviço Municipal de 
Protecção Civil tem desenvolvido um Plano Formação/Acção nas diferentes 
escolas dos Agrupamentos do concelho. No que se refere aos Planos de 
Prevenção e Emergência o Serviço Municipal de Protecção Civil, em articu-



 

 
 
 
 

lação com os Coordenadores de Escolas do Montijo e o respectivo Agrupa-
mento, concluíram o processo no Agrupamento de Escolas do Montijo. Foi 
um processo desenvolvido, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, 
envolvendo a Comunidade Escolar, principalmente os Coordenadores de 
Estabelecimento resultando a aprovação pela Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, de todos os Planos de Prevenção e Emergência do 
Agrupamento de Escolas do Montijo. O Serviço Municipal de Protecção 
Civil, está a desenvolver um processo idêntico junto dos outros Agrupamen-
tos de escolas, encontrando-se em fases distintas no desenvolvimento dos 
referidos Planos de Prevenção e Emergência, prevendo-se a sua conclusão 
até final do ano lectivo. Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos 
Municípios com Centro Histórico – Realizou-se no dia 28 de Março último, 
nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lamego a Assembleia Geral 
da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, na qual 
estive presente em representação da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Montijo. A Associação foi constituída a 22 de Julho de 1988 e é 
o segundo maior agrupamento de municípios portugueses, contando neste 
momento 130 autarquias, todas elas preocupadas com a defesa, a 
valorização, a revitalização e a animação dos núcleos urbanos históricos. A 
aprovação do lançamento do Prémio Nacional Herculano, e a aprovação do 
Relatório de Gestão 2007, foram dois pontos de ordem de trabalhos 
aprovados por unanimidade. No 3º ponto de Informações, foi denominador 
comum dos municípios representados nesta Associação a preocupação com a 
preservação do património cultural que recebemos das gerações que nos 
procederam. E se para o património institucional existem parcerias e 
protocolos que permitem a sua reabilitação sobre o aspecto social e 
económico existem os vazios privados, a queda do comércio tradicional, a 
falta de habitação que são comuns a todas as vilas e cidades e não permitem 
uma reabilitação urbana à luz das vivências sociais dos centros históricos. 
Os Mundos do Centro Histórico ou os centros históricos do mundo será o 
tema do XIII Encontro Nacional de Municípios com centro histórico a 
realizar em Novembro em Viana do Castelo, com o objectivo de debater 
regulamentos de intervenção de zonas protegidas, a funcionalidade da cidade 
histórica (pequeno artesanato, pequeno comércio, turismo), entre outros 
temas, todos eles visando resolver a problemática da revitalização dos 
centros tanto ao nível dos equipamentos como ao nível económico e social. 2 
– Decisão do Tribunal – Progressão Carreiras Verticais – Os funcionários 
da Câmara abaixo indicados solicitaram a progressão na carreira de 3 em 3 
anos, aplicável à carreira vertical, em substituição da progressão inerente à 
carreira horizontal à qual pertencem – de 4 em 4 anos, alegando ainda 
decisões pelo Pleno do STA que lhes seriam aplicáveis. Foi decisão do Execu-



 

 
 
 
 

tivo, após parecer jurídico sobre a matéria, considerar que a progressão 
deveria efectuar-se de 4/4 anos tendo comunicado esta decisão aos interessa-
dos com a devida fundamentação, nomeadamente parecer do Provedor da 
Justiça sobre esta matéria. Os recursos hierárquicos interpostos pelos 
interessados foram indeferidos por Deliberação de Câmara de 2006/07/19. 
Os funcionários, no pleno exercício dos seus direitos, vieram a interpor 
recurso contencioso junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 
vindo o referido tribunal a comunicar à Câmara, em 2008/02/22, a razão da 
decisão tomada e.t. “o acto que A vem impugnar, ao considerar a carreira de 
auxiliar administrativo integrada no âmbito das carreiras horizontais, 
mostra-se conforme a lei e respeita os princípios da legalidade e também não 
viola o princípio da justiça, pelo que o pedido deverá improceder”. 
Funcionários do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Montijo – 
Maria Emília Samorenho – auxiliar administrativa; - Francisco José S. 
Gouveia – condutor de máquinas pesadas e veículos especiais; - Arménio 
Augusto Bica – condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.”----------- 
 
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 17 e 28 de Março de 
2008: - Licenças Administrativas: 1; - Autorizações Administrativas: 6; - 
Alterações: 3; Projecto de Arquitectura – Proposta nº. 4037/01: 1; - 
Informações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 9; - Propriedade Horizon-
tal: 2; - Loteamentos: 1, 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 17 e 28 de Março de 
2008: - Certidões: 3.--------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves 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 06/2008, 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. 1024/08 – RECURSO HIERÁRQUICO APRESENTADO PELO 
CONCORRENTE TEODORO GOMES ALHO, S.A., REFERENTE À EMPREITADA 
DE “PARQUE URBANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS – MONTIJO”. PROCESSO 
F-02/2008 – Considerando que: - Por deliberação da Câmara Municipal, na 
sua reunião de 09 de Janeiro de 2008, foi aberto concurso público para 
adjudicação da empreitada “Parque Urbano das Piscinas Municipais – 
Montijo”. Processo F-02/2008; - O acto público do concurso referente à 
empreitada identificada no parágrafo anterior ocorreu no dia 29 de Feverei-
ro de 2008; - Após elaboração da lista dos concorrentes (10) pela ordem de 
entrada das respectivas propostas, abertura do período de reclamações e 
verificação que os invólucros exteriores estavam devidamente fechados e 
lacrados, a comissão, na presença do representante do Ex.m.º Senhor 
Procurador-Geral da República e dos representantes de algumas das 
empresas concorrentes, procedeu à abertura dos invólucros com a indicação 
“Documentos”; - A comissão, em sessão privada, deliberou por unanimidade 
excluir o concorrente nº. 7 – Teodoro Gomes Alho, S.A., “(...) por este 
apresentar documentos relativos às firmas Teodoro Gomes Alho, S.A. e 
Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda., sem no entanto esclarecer na proposta 
qual das duas empresas pretende que se habilite a concurso, tal circunstância 
implicaria a apresentação de declaração e/ou documento com força 
probatória formal e substancial (documento autêntico ou cópia do mesmo) 
que no caso não foi incluído na proposta, sendo que, autonomizados os 
documentos constantes do invólucro “Documentos” necessário seria concluir 
que nenhuma das empresas reunia a documentação necessária ao concur-
so.”; - Após reabertura da sessão e em sede de período de reclamações, nos 
termos do nº. 4 do artigo 92.º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março 
(Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas), doravante RJEOP, o 
representante do concorrente nº. 7 apresentou a seguinte reclamação: 
“Teodoro Gomes Alho, S.A., vem reclamar da decisão da Comissão, porque a 
firma mudou de nome de Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda., para Teodoro 
Gomes Alho, S.A.. Sendo assim é natural que ainda apareçam documentos 
com as mesmas designações”.; - Analisados os fundamentos da reclamação, 
a comissão deliberou, por unanimidade, indeferir a reclamação mantendo a 



 

 
 
 
 

deliberação de exclusão do concorrente nº. 7 Teodoro Gomes Alho, S.A. “(...) 
nos mesmos termos e fundamentos, isto é, o concorrente não esclareceu na 
proposta o que refere na sua reclamação, tal circunstância implicaria a 
apresentação de documento com validade formal  substancial (documento 
autêntico ou cópia do mesmo) que no caso não foi incluído na proposta, 
sendo que, ainda que autonomizados os documentos constantes do invólucro 
“Documentos” necessário seria concluir que nenhuma das empresas reunia a 
documentação necessária ao concurso.”; - Perante tal deliberação da comis-
são e não se conformando com a mesma o representante do concorrente nº. 7 
interpôs recurso hierárquico, nos termos da alínea a) n.ºs 1 e 2 do RJEOP, 
requerendo que lhe fosse passada certidão da acta do acto público; - Em 14 
de Março de 2008, deram entrada, na Câmara Municipal, as alegações do 
concorrente n.º 7, excluído do concurso; - O concorrente Teodoro Gomes 
Alho, S.A., alega que a decisão da comissão padece de erro sobre os 
pressupostos de facto; - De acordo com o exposto pelo recorrente, as 
diferentes denominações respeitam à mesma pessoa colectiva. Assim, os 
documentos que apresenta com a denominação Teodoro Gomes Alho & 
Filhos, Lda., correspondem a declarações de IRC relativas a anos transactos, 
nos quais a empresa ainda não tinha alterado a sua denominação; - O 
recorrente entende que a comissão podia e devia ter verificado que se tratava 
de uma e da mesma pessoa colectiva, pela simples leitura do número de 
pessoa colectiva ou NIF do concorrente, que é o mesmo antes e depois do 
mesmo ter mudado a sua denominação social; - Pelo que foi alegado, o 
recorrente requer que a deliberação da comissão seja anulada, com 
fundamento em erro sobre os pressupostos de facto, e substituída por decisão 
que admita a proposta do recorrente; - O NIF identifica os contribuintes no 
registo de cadastro dos sujeitos passivos de imposto e no caso das pessoas 
colectivas, designa-se número de identificação de pessoa colectiva (NIPC); - 
De acordo com o Decreto-Lei nº. 129/98, de 13 de Maio, na versão actual, a 
cada entidade inserida no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas é atribuído 
um número próprio, designado NIPC. O NIPC é único para cada entidade e só 
pode ser atribuído pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas; - Relativa-
mente à situação em análise, verifica-se que o recorrente apresentou os 
documentos previstos no ponto 15.1 alínea i) do Programa de Concurso – 
Declarações Anuais de Informação Contabilística e Fiscal e respectivos 
anexos para efeitos de IRS ou IRC relativos aos três últimos exercícios 
entregues para efeitos fiscais (2006, 2005 e 2004), nos quais consta a 
denominação Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda.; - Nos documentos refe-
rentes, por exemplo, aos pontos 15.1 alíneas a) (Documento comprovativo da 
regularização da situação contributiva para com a segurança social portu-
guesa) e b) (Declaração comprovativa da situação tributária regularizada) 



 

 
 
 
 

do Programa de Concurso, consta a denominação Teodoro Gomes Alho, 
S.A.; - Em qualquer dos documentos referidos nos pontos anteriores consta, 
de facto, o mesmo NIPC ou NIF – 500721980. O NIF ou NIPC constitui um 
forte indício de que se trata da mesma pessoa colectiva; - O constante no 
parágrafo anterior não significa afirmar que o facto de o NIF ou NIPC ser o 
mesmo constitui prova das vicissitudes pelas quais a pessoa colectiva, 
eventualmente, passou, designadamente a alteração da denominação social; - 
A prova dessas alterações far-se-ia, por exemplo com a apresentação da 
respectiva certidão da Conservatória do Registo Comercial, que não obstante 
tal documento não ser exigido no caderno de encargos, o recorrente poderia 
ter junto aos documentos apresentados; - Essa falta não é, de acordo com o 
exposto, uma falta essencial, dada que se chegaria à conclusão, com um grau 
de segurança elevado, que se tratava da mesma pessoa colectiva, pois o NIF 
ou NIPC, permitia tal conclusão; - Identificando a pessoa colectiva, o NIF ou 
NIPC é único e permite extrair a identidade da pessoa colectiva; - Em abono 
dos princípios que regem a actividade da administração pública, em geral, e 
especificamente os princípios da colaboração e da concorrência, a comissão 
devia ter verificado que o NIPC ou NIF da empresa recorrente era o mesmo, 
pelo que a entidade concorrente era a mesma e como tal devia ter sido 
admitida nesta fase do concurso público; - Foi a Câmara Municipal que 
deliberou a abertura deste concurso, é a entidade competente para conhecer 
do mérito do recurso hierárquico interposto; - PROPÕE-SE QUE a Câmara 
Municipal de Montijo delibere, nos termos conjugados das alíneas q) do nº. 1 
e d) do nº. 7 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, com a alínea 
b) do artigo 18º do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho, nº. 1 do artigo 99º 
do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março e artigos 166º e 174º do Código do 
Procedimento Administrativo: a) Que seja deferido o recurso hierárquico 
apresentado pelo concorrente nº. 7 – Teodoro Gomes Alho, S.A., nos termos e 
com os fundamentos supra apresentados; b) Que em consequência do 
deliberado em a), seja revogada a deliberação da Comissão de Abertura do 
Concurso, e que seja admitido ao presente concurso o concorrente nº. 7 – 
Teodoro Gomes Alho, S.A., c) Que o deferimento do Recurso Hierárquico 
seja notificado ao concorrente nº. 7, d) Que seja repetido o acto público, com 
vista à satisfação dos legítimos interesses do concorrente, nos termos do nº. 5 
do artigo 99º do RJEOP. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1025/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO MONTIJO, NO VALOR DE 
€ 1.000,00, PELA PARTICIPAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SIMULACRO DE SISMO E 



 

 
 
 
 

INCÊNDIO, NO ÂMBITO DO “DIA INTERNACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL” – 
Realizou-se no passado dia 29 de Fevereiro um Exercício de Simulacro de 
Sismo e Incêndio, no âmbito do Dia Internacional de Protecção Civil, afim de 
se testarem as capacidades dos Agentes. Considerando que os bombeiros têm 
tido desde sempre um papel determinante na prossecução da política de 
prevenção do risco e no socorro às populações do Concelho de Montijo, em 
conformidade com o espírito abnegado e voluntário que caracteriza a acção 
dos Soldados da Paz nas diferentes missões que lhe são confiadas; Conside-
rando que compete à Presidente da Câmara Municipal dirigir, em estreita 
articulação com o Serviço Nacional de Protecção Civil, o serviço municipal 
de protecção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos e programas 
estabelecidos e a coordenação das actividades a desenvolver no domínio da 
protecção civil, designadamente em operações de socorro e assistência, com 
especial relevo em situações de catástrofe e calamidade públicas nos termos 
do disposto no artigo 68º, nº. 1 alínea z) da Lei das Autarquias Locais; 
Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas 
de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 
vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos, nos termos do disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea a) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe 
foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara 
Municipal delibere favoravelmente o seguinte: 1. Conceder um subsídio no 
valor de 1.000,00 € (mil euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo, pela sua participação no exercício de Simulacro de 
Sismo e Incêndio, no âmbito do “Dia Internacional de Protecção Civil”. 2. O 
subsídio em causa será concedido através da rubrica orçamental 01.03/ 
04.07.01.03. 3. 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. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1026/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA APOIO ÀS DESPESAS DE 
TRANSPORTE INERENTES À REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE “AS ESCOLAS EM 
DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS” – Como é do conhecimento de V. 
Exas., esta Câmara Municipal promoveu a organização do momento de 
animação designado “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS”. 
A organização dos Desfiles Carnavalescos foi da responsabilidade dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho, os quais contaram, para o efeito, 
com o apoio desta Câmara Municipal, entre outros. É neste âmbito que 



 

 
 
 
 

PROPONHO a V. Exas. a atribuição ao Agrupamento de Escolas de Montijo 
de um subsídio financeiro para efeitos de comparticipação nas despesas 
relacionadas com o transporte de alunos entre as respectivas escolas e o 
local do Desfile, no valor total de 2.547,00 € (dois mil quinhentos e quarenta 
e sete euros). Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1027/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO À 
ESCOLA SECUNDÁRIA POETA JOAQUIM SERRA PARA APOIO A ACTIVIDADE 
DA ÁREA DE PROJECTO – No âmbito da área curricular não disciplinar de 
Área de Projecto, uma turma da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra está 
a desenvolver um projecto sobre Dependências e Sexualidade. Deste projecto 
fazem parte a realização de um estudo estatístico sobre estas temáticas, 
através da aplicação de questionários à população escolar daquele 
estabelecimento de educação, sessões de esclarecimento/informação, debates 
e jogos temáticos, entre outras actividades. Considerando a elevada 
participação e empenho dos alunos da turma, bem como os resultados 
obtidos ao nível da participação dos restantes jovens do estabelecimento de 
educação nas actividades dinamizadas, a Escola pretende proporcionar 
àquela turma uma visita de três dias a uma quinta pedagógica em Seia, com o 
objectivo de contribuir para a criação de laços entre os participantes e para 
o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e de proporcionar momentos 
de reflexão e de tomada de decisão num contexto diferente do habitual. 
Assim, e considerando que iniciativas deste tipo devem ser apoiadas, PROPO-
NHO a V. Exas. a atribuição de um subsídio à Escola Secundária Poeta Joa-
quim Serra no valor de 1.000,00 € (mil euros) para a realização da referida 
actividade. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1028/08 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE 
INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – RECTIFICAÇÃO À 
ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNI-
CIPAL E A DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO 
TEJO RELATIVA AO ANO LECTIVO 2007/2008 – No passado dia 23 de Janeiro, 
esta Câmara Municipal aprovou a Proposta nº. 902/08, ratificando assim a 
adenda ao contrato-programa referente ao Programa de Generalização do 
Ensino de Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular para 
os alunos do 1º ciclo do ensino básico, celebrado entre a Direcção Regional 
de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e este Município, relativa ao presente 
ano lectivo. Tal como foi referido na supra citada Proposta, os dados 
numéricos relativos aos alunos participantes no Programa que constavam na 



 

 
 
 
 

adenda careceriam de actualização, uma vez que se reportavam aos valores 
de previsão constantes na candidatura e não correspondiam exactamente aos 
números de alunos que estão a frequentar as AEC. Para além disso, o número 
de alunos da EB1 nº. 2 de Montijo a frequentar as actividades não estava 
correcto, dado que, por lapso, foi registado o número ‘9’ ao invés do número 
‘99’. É neste âmbito que PROPONHO agora a V. Exas. a ratificação da aden-
da corrigida que se anexa e se dá por integralmente reproduzida, a qual 
inclui a actualização dos dados numéricos relativos aos números de alunos 
participantes no Programa e dos correspondentes valores de comparticipa-
ção financeira a transferir pela DRELVT para esta Autarquia. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1029/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À TERTÚLIA TAURO-
MÁQUICA DO MONTIJO NO MONTANTE DE € 1.500,00 – Os Grupos de 
Forcados fazem parte da tradição tauromáquica e apenas existem em 
Portugal, atendendo à importância desta tradição e ao amadorismo da 
mesma proponho: 1 – A atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € 
(mil e quinhentos euros) à Tertúlia Tauromáquica do Montijo, contribuinte 
número 501404287 ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da 
Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro para fazer face às despesas de aquisição de 
fardamentos e pagamento de seguros. 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. 1030/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO FORCADOS 
AMADORES DE MONTIJO, NO MONTANTE DE € 1.500,00 – Os Grupos de 
Forcados fazem parte da tradição tauromáquica e apenas existem em 
Portugal, atendendo à importância desta tradição e ao amadorismo da 
mesma proponho: 1 – A atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € 
(mil e quinhentos euros) ao Grupo Forcados Amadores de Montijo, 
contribuinte número 503356964 ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro para fazer face às despesas de aquisição de 
fardamentos e pagamento de seguros. 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.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1031/08 – REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO “BOAS MEMÓ-
RIAS, GRANDES TALENTOS”, NA SALA PRINCIPAL DO CINE-TEATRO JOA-
QUIM DE ALMEIDA, DA INICIATIVA DE CÉSAR SANTOS, MANUEL DA GUIA E 
CONVIDADOS – Realização de espectáculo “Boas memórias, Grandes talen-
tos”, na Sala Principal do Cine-Teatro Joaquim de Almeida no dia 04 de 
Abril de 2008, pelas 21h, espectáculo produzido pelo Cine-Teatro Joaquim de 
Almeida da iniciativa de César Santos, Manuel da Guia e convidados. Nestes 
termos propõe-se: 1 – A realização do espectáculo com bilheteira paga, no 
valor unitário de 5 € o bilhete; 2 – Que a receita deste espectáculo, deduzido 
o IVA, reverta a favor Fábrica da Igreja do Bairro do Areias. Código 
Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1032/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA A 
CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, A JUNTA DE FRE-
GUESIA DE MONTIJO E O INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊN-
CIA, INSTITUTO PÚBLICO – Atendendo à prioridade que o tratamento e a 
reinserção da população toxicodependente assume no panorama das políticas 
nacionais de saúde pública, por um lado; Considerando que é atribuição das 
autarquias locais tudo o que diga respeito aos interesses próprios, comuns e 
específicos das populações respectivas, a Câmara Municipal de Montijo, 
iniciou em 1998, um trabalho dirigido à população toxicodependente do 
Concelho de Montijo com o objectivo de melhorar a saúde e a qualidade de 
vida da referida população, designadamente através do Gabinete de 
Atendimento a Toxicodependentes e Famílias (GATF); - Considerando que 
esta resposta contribui para o aumento da qualidade de vida destes/as 
Munícipes, pois constitui uma forma de garantir a acessibilidade de todos/as 
toxicodependentes residentes no Concelho de Montijo ao tratamento, contri-
buindo assim para a redução do consumo de substancias psico-activas 
ilícitas por parte desta população; - Considerando que o trabalho em 
parceria cria melhores condições para fazer face aos problemas dos 
munícipes, no presente caso da população toxicodependente que vive no 
Concelho de Montijo; - Considerando que o apoio e incentivo ao desenvolvi-
mento de parcerias que permitam a rentabilização de recursos humanos e 
materiais é uma prioridade da Câmara Municipal do Montijo; - Consideran-
do que a concretização de tais objectivos só será possível com a colaboração 
de outras instituições vocacionadas para o efeito; - Considerando que o 
Instituto da Droga e da Toxicodependência, Instituto Público, é uma entidade 
com competências e apta a prestar essa colaboração; - Considerando que o 
tratamento contribui para a redução do consumo de substancias psico-
activas bem como para a adopção de estilos de vida saudáveis. Assim, tendo 



 

 
 
 
 

em vista garantir a parceria e o acesso ao tratamento para a toxicodependên-
cia e considerando o 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 que a Câmara Municipal delibere favoravelmente o 
seguinte: A aprovação do protocolo entre a Câmara Municipal de Montijo 
(CMM) e o Instituto da Droga e da Toxicodependência, Instituto Público 
(IDT,IP ), que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzido. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1033/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA E 
COOPERAÇÃO A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CAMPO E 
AVENTURA E APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES, NO MONTANTE DE € 1.250,00 – 
A Associação Amigos do Campo e Aventura, associação desportiva sem fins 
lucrativos com sede social na Freguesia de Pegões, promove, organiza, 
desenvolve e dinamiza na época desportiva de 2007/2008 um conjunto de 
actividades desportivas regulares no âmbito das modalidades de 4x4, todo-o-
terreno turístico e BTT. A agremiação desportiva em apreço logrou apresen-
tar junto da Câmara Municipal o respectivo plano de actividades para 2008, 
do qual constam as seguintes acções e eventos, salientando-se a importância 
de tais actividades do ponto de vista da promoção e divulgação turística do 
concelho: - Raid Montijo – Vendas Novas – Montijo (passeio turístico 4x4 
turístico), nos dias 18 e 19 de Janeiro; - Participação na Nauticampo, nos 
dias 9 a 17 de Fevereiro; - Acção de Formação de Navegação em GPS, no 
dia 23 de Fevereiro; - Trilhos de Canha (passeio 4x4 turístico), no dia 15 de 
Março; - Passeio de BTT Nocturno em Pegões, no dia 5 de Abril, a realizar 
em parceria e cooperação com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
de Pegões; - Rally Paper Prego a Fundo, em Canha, Pegões e Santo Isidro de 
Pegões, no dia 19 de Abril; - Expoevasão e Festa 4x4, a realizar no Parque 
de Exposições de Montijo, nos dias 6, 7 e 8 de Junho, a realizar em parceria 
e cooperação com a Câmara Municipal; - Jogos Escolares Sem Fronteiras e 
Challenger Escolar, a realizar nos dias 13 e 14 de Junho, na Escola Básica 2 
3 de Pegões, destinados aos alunos do Agrupamento de Escolas de Pegões, 
Canha e Santo Isidro de Pegões, com actividades no âmbito do aeromodelis-
mo, paraquedismo, balonismo, música, dança, jogos tradicionais e jogos de 
perícia e equilíbrio; - Canha 4x4 Mais, actividade de Trial 4x4 Desportivo, a 
realizar em Canha no dia 21 de Junho; - Troféu BTT Santo Isidro, actividade 
a realizar na Freguesia de Santo Isidro de Pegões, no dia 21 de Setembro, em 
parceria e cooperação com a Câmara Municipal e a respectiva Junta de 
Freguesia; - De 4x4 até às Estrelas – Semi – Nocturno, actividade de passeio 



 

 
 
 
 

4x4 turístico a realizar nas Freguesias de Canha, Pegões e Santo Isidro de 
Pegões, no dia 27 de Setembro; - Extreme Trial Adega de Pegões; - Extreme 
4x4, actividade de Trial 4x4 desportivo, em Pegões, no dia 18 de Outubro; - 
Extreme Trial Adega de Pegões – Extreme Nave, actividade de navegação 
4x4 desportivo, em Canha, no dia 25 de Outubro; - A Grande Aventura em 
GPS Montijo – Algarve, actividade de navegação 4x4 turística e de aventura, 
no dia 22 de Novembro; - Maratona BTT Canha 2008, a realizar no dia 7 de 
Dezembro, em parceria e cooperação com a Câmara Municipal. A Câmara 
Municipal dispõe de competência material expressa para apoiar ou comparti-
cipar, pelos meios adequados, no apoio à prossecução e concretização de 
actividades desportivas que revistam interesse municipal, podendo os clubes 
desportivos beneficiar dos mencionados apoios, conforme o disposto nos 
artigos 21º, nº. 2, alínea b) , da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, 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 e 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro. Nos 
termos do estipulado pelo artigo 5º do Capítulo II do Regulamento Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo 
aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 28/09/04, o programa 
de apoio à manutenção desenvolvimento de actividades desportivas regulares 
destina-se a apoiar as actividades regulares a realizar durante uma época 
desportiva, vertendo e plasmado o respectivo artigo 6º os tipos de apoio a 
prestar reportados ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, aos 
transportes, às instalações, à divulgação e informação e à formação. Assim, 
nos termos e com os fundamentos expostos, proponho a atribuição de um 
apoio financeiro à Associação Amigos do Campo e Aventura, na modalidade 
de subsídio e no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), a 
conceder nos termos do protocolo em anexo. A 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, nº. 2, 6º, nº. 1 e nº. 2, alíneas a) e b) e 46º, nº. 1 da Lei nº. 
5/2007, de 16 de Janeiro, assim como nos artigos 5º e 6º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, 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.------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos para dar início 
à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei nº. 



 

 
 
 
 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, foi pelo munícipe abaixo identificado colocada a seguinte 
questão:----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Carlos Oliveira, morador na Rua da Barrosa disse que continua a 
ser incomodado pelo barulho provocado pelo Bar ali existente, sendo uma 
situação que já se arrasta à mais de um ano. Disse ainda que era um 
atentado à sua saúde e à da sua família. Gostaria de saber o que é que está a 
ser feito para se resolver o problema.------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente disse que neste momento estão a decorrer dois tipos de 
processo, um para o licenciamento e outro de contra-ordenação. Relativa-
mente ao processo de contra-ordenação o mesmo já chegou ao fim, com a 
aplicação de coima e sanção acessória de encerramento do estabelecimento. 
Disse ainda que os proprietários já têm conhecimento do facto e que neste 
caso têm duas hipóteses, uma é resolver o que está em falta para o 
licenciamento, adequando a sua actividade às condições que o estabeleci-
mento oferece, outra é o encerramento do mesmo uma vez que já existe um 
histórico de incumprimento.------------------------------------------------------------ 
Pelas dezanove horas e quatro minutos foi retomada a ordem de trabalhos.- 
2 – PROPOSTA Nº. 1034/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 440,00, AO CLUBE DE 
TÉNIS DO MONTIJO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL, NOMEADAMEN-
TE A DESLOCAÇÃO DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
MONTIJO AO ESTORIL OPEN 2008 – O Clube de Ténis de Montijo promove, 
organiza, dinamiza e desenvolve actividade desportiva regular na modalida-
de de Ténis de Campo no âmbito de três projectos: a escola de formação em 
ténis de campo; o mini-ténis no Agrupamento de Escolas de Montijo; e a 
colaboração com a Escola Básica 2 D. Pedro Varela ao nível do ensino e 
aprendizagem da modalidade no âmbito do Desporto Escolar. Esta agremia-
ção desportiva sediada na Freguesia de Montijo, sem fins lucrativos, 
pretende proporcionar a cerca de 45 crianças do Agrupamento de Escolas de 
Montijo uma deslocação ao Torneio Internacional de Ténis Estoril Open 
2008, de âmbito federativo, o qual decorrerá no presente mês, no Complexo 
de Ténis do Jamor, no concelho de Oeiras. A deslocação em causa permitirá 
às crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos 
e que estão integradas no projecto de mini-ténis, uma visita às instalações 
desportivas onde irá decorrer o Estoril Open 2008 e bem assim o desenvolvi-
mento de actividades desportivas ao nível do Ténis e do Mini-Ténis e 
recreativas no local bem como a assistência e o visionamento de jogos 
oficiais do Torneio. Para o efeito, o Clube de Ténis do Montijo apresentou à 
Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro relativo à aquisição da 
prestação de serviços de transporte das crianças participantes para o Estoril 
Open a uma empresa especializada neste tipo de transporte, consubstanciada 



 

 
 
 
 

no aluguer de 2 autocarros de 27 lugares. As deslocações ao Estoril Open em 
apreço ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de Abril de 2008. O pedido de 
apoio financeiro efectuado insere-se no âmbito do seguinte Programa: - 
Programa de Apoio a Eventos Desportivos Pontuais, conforme o disposto nos 
artigos 11º e 12º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro ao Clube de Ténis do Montijo, na 
modalidade de subsídio e no valor de € 440,00 (quatrocentos e quarenta 
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 46º, nº. 2 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro e 
11º e 12º, alínea b) do Regulamento Administrativo Municipal acima referi-
do, 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. 1035/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00 AO CLUBE DE 
TÉNIS DO MONTIJO, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMEN-
TO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Clube de Ténis do 
Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de 
Ténis de Setúbal e na Federação Portuguesa de Ténis, organiza, promove, 
desenvolve e dinamiza no decurso da época desportiva de 2007/2008 activi-
dade desportiva regular ao nível da modalidade de Ténis de campo, 
utilizando para o efeito, a título e em regime de direito real de superfície, o 
complexo municipal de Ténis sito na Freguesia de Montijo. O clube 
desportivo em apreço promove e desenvolve neste momento uma escola de 
formação em Ténis de campo, participada e frequentada por cerca de 45 
praticantes ao nível dos escalões de formação e por cerca de 10 atletas ao 
nível dos escalões sénior e de veteranos, independentemente da actividade 
dinamizada no âmbito do Ténis informal e de recreação. A mencionada 
escola de formação funciona em horário pós-escolar e nocturno, a partir das 
17 horas e 30 minutos. Salientando-se ainda o desenvolvimento de um 
projecto de mini-ténis nas escolas do Agrupamento de Escolas do Montijo, 
em parceria com a Câmara Municipal e a Associação para a Formação 
Profissional e Desenvolvimento do Montijo, bem como a colaboração com a 
Escola Básica 2 D. Pedro Varela ao nível da prossecução de um projecto de 



 

 
 
 
 

ensino e aprendizagem de ténis de campo, inserido no âmbito do desporto 
escolar. O Clube de Ténis do Montijo apresentou junto da Câmara Munici-
pal, pedido de apoio financeiro referente ao enquadramento técnico da 
escola de formação em ténis de campo, bem como do projecto de mini-ténis 
no Agrupamento de Escolas de Montijo. O pedido de apoio financeiro 
efectuado insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
nos termos e ao abrigo do preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea a) do 
Regulamento acima identificado. Assim, e nestes termos, proponho a atribui-
ção de um apoio financeiro ao Clube de Ténis do Montijo, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil euros), a conceder nos termos do 
protocolo em anexo. A deliberação municipal é tomada em conformidade 
com o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro. A deliberação camarária em apreço é igualmente tomada ao 
abrigo e com fundamento no disposto no artigo 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, 
de 16 de Janeiro e 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 a) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio 
ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, 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. 1036/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 650,00 AO CENTRO CULTURAL 
E DESPORTIVO DO MONTIJO – O Centro Cultural e Desportivo do Montijo, 
associação de direito privado sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de Montijo, promove, organiza, dinamiza e desenvolve actividades 
desportivas regulares no âmbito das modalidades de judo, ju-jutsu, futsal e 
ginástica, com particular destaque para a modalidade de judo, ao nível dos 
escalões de formação, onde vem registando sucessos desportivos nacionais e 
internacionais nas provas em que participa. O clube participou nos dias 22 e 
23 de Março do ano em curso no Torneio Internacional de Judo Cidade de 
Coimbra, no escalão de esperanças, de âmbito federado, com 4 atletas. A 
agremiação desportiva em apreço participou igualmente nos dias 29 e 30 de 
Março no Torneio Internacional de Judo de Salamanca, em Espanha, no 
escalão de esperanças, de âmbito federativo, com 9 atletas. A colectividade 
apresentou para o efeito uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal 



 

 
 
 
 

em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, solicitando através 
da mesma apoio financeiro ao nível da aquisição e/ou aluguer de material 
desportivo e das despesas de alojamento e alimentação. 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 ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo, na modalidade de 
subsídio e no valor de € 650,00 (seiscentos 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, bem como nos 
artigos 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro e 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.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1037/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.250,00 À ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E DESPORTIVA “BONS AMIGOS”, PARA APOIO À MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – A 
Associação Recreativa e Desportiva “Bons Amigos”, associação desportiva 
sem fins lucrativos, sediada na Freguesia do Afonsoeiro, organiza, promove, 
desenvolve e dinamiza no decurso da época desportiva de 2007/2008 
actividades desportivas regulares no âmbito do tiro com arco, do karaté e da 
Dança. O clube integra e participa em provas e competições desportivas 
oficiais federadas nas modalidades de tiro desportivo e karaté. Apresentou a 
Associação Recreativa e Desportiva “Bons Amigos” uma candidatura pró-
pria a apoio financeiro municipal com vista à comparticipação nas despesas 
inerentes à manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas 
regulares na época desportiva em curso, nomeadamente os custos relativos 
ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, a transportes, às instalações 
desportivas, à divulgação e informação de actividades e à formação dos 
agentes desportivos. A candidatura efectuada insere-se no âmbito do seguinte 
Programa previsto no Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo em vigor. – Programa de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 



 

 
 
 
 

nos termos e ao abrigo do preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea a) a f) do 
Regulamento acima identificado. Assim, e nestes termos, proponho a atribui-
ção de um apoio financeiro à Associação Recreativa e Desportiva “Bons 
Amigos”, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e 
cinquenta euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A delibera-
ção camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto 
nos artigos 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 Administra-
tivo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, 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. A deliberação em apreço é igualmente 
tomada nos termos do disposto no artigo 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de 
Janeiro, Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1038/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 1.500,00 À SOCIEDADE 
RECREATIVA PROGRESSO AFONSOEIRENSE, NO ÂMBITO DO APOIO A ACTI-
VIDADES DESPORTIVAS REGULARES.  – A Sociedade Recreativa Progresso 
Afonsoeirense, associação cultural e desportiva sem fins lucrativos com sede 
social na Freguesia do Afonsoeiro, fundada em 1 de Agosto de 1949, 
promove, organiza, desenvolve e dinamiza na época desportiva de 2007/2008 
em curso, actividades desportivas regulares no âmbito da modalidade de 
Taekwondo (arte marcial coreana) ao nível dos escalões de formação, 
designadamente no escalão infantil. A colectividade desenvolve a referida 
actividade na sala cultural e desportiva existente na sua sede na Freguesia do 
Afonsoeiro. A agremiação desportiva apresentou à Câmara Municipal um 
pedido de apoio financeiro destinado à realização de despesas necessárias à 
aquisição de noventa (90) metros quadrados de tatamis, isto é, tapetes 
adequados à prática da modalidade de Taekwondo, por forma a melhorar as 
condições da prática física e desportiva desta modalidade na sala cultural e 
desportiva da agremiação. O pedido ora efectuado insere-se no âmbito do 
seguinte Programa: - Programa de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvi-
mento de Actividades Desportivas Regulares, nos termos e ao abrigo do 
preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea b) do Regulamento acima identifica-
do. Assim, e nestes termos, proponho a atribuição de um apoio financeiro à 
Sociedade Recreativa Progresso Afonsoeirense, na modalidade de subsídio e 
no valor de € 1.500,00 (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, 
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 de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, sendo que o apoio concedido deve-
rá 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. A deliberação é igualmente tomada nos termos do estipulado pelo 
artigo 46º, nº. 1 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gon-
çalves)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1039/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS 
CONTRATUAIS E DO PLANO DE TRABALHOS REFERENTE À EMPREITADA 
“REPARAÇÃO DE DOZE FOGOS DEVOLUTOS”. PROCESSO FH-2/07 – CONSI-
DERANDO: - Que só no decurso da obra se verificou a necessidade de 
colocar num dos fogos da Caneira, mais uma porta interior para deficientes 
num quarto, com a largura de 0,90m; - Que o valor do trabalho a efectuar, é 
a preço contratual; - Que o Plano de trabalhos foi considerado em condições 
de ser aceite. PROPONHO: A aprovação de trabalhos a mais, no total de 
360,00 € (trezentos e sessenta euros), sem inclusão do IVA, conforme consta 
no orçamento anexo, de acordo com o nº. 1, alínea b) artigo 26º do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 2 de Março. A aprovação do Plano de Trabalhos da 
Empreitada, nos termos do nº. 3 do artigo 159º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-----------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1040/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. PROCESSO PR-29/07 – 
Na sequência do meu despacho de 13 de Novembro de 2007 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 
procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua do Ribatejo, nº. 167, em Montijo de 
que são proprietários os Srs. Vítor Carrasquinho, Sérgio Manuel Batista 
Marinheiro, Maria da Conceição Figueira, Julieta Mendes, Joana Sotenho, 
Celso Garcia, Carlos Santos, Maria David Júlio, Luís Pinelas Baião, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificados todos os proprietários, nos termos dos artigos 100º e 
101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, 
respondeu apenas a Sra. Maria Conceição Crisóstomo Figueira que solicitou 



 

 
 
 
 

que fosse referida deficiência na sua habitação, proveniente da falta de 
conservação das canalizações do andar de cima, não tendo esta sido 
considerada, dado que o objectivo da vistoria requerida era verificar 
deficiências provenientes da falta de conservação em partes comuns. – 
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, determinan-
do por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de 
Vistoria a ela apenso seja notificada à Administração do Condomínio. (Pro-
posta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1041/08 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA URBANIZA-
ÇÃO E EDIFICAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS TAXAS URBANÍS-
TICAS APLICÁVEIS AO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
PREVISTO NA 6ª ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO (APROVADA PELA LEI Nº. 60/2007, DE 4 DE SETEMBRO) – 
Considerando que: 1. O Regulamento Municipal de Urbanização e Edifica-
ção em vigor, foi publicado no Diário da República, II série, nº. 36, de 20 de 
Fevereiro de 2006 (apêndice nº. 18). Este regulamento tem anexa a tabela de 
taxas que é actualizada, anual e ordinariamente, por aplicação do índice de 
preços ao consumidor sem habitação; 2. A Lei nº. 53-E/2006, de 29 de 
Dezembro, que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, impõe 
a obrigatoriedade de conformar com tal regime, designadamente desenvol-
vendo estudo de enquadramento que permita sustentar no plano económico-
financeiro, todas as taxas municipais; 3. A elaboração do referido estudo 
será adjudicada a entidade externa ao Município, encontrando-se em curso o 
procedimento de escolha da entidade adjudicatária; 4. De forma a facilitar a 
integração futura de tal fundamentação económico-financeira no diploma 
regulamentar, opta-se pela separação em dois regulamentos distintos, um do 
normativo e outro das taxas, cedências, compensações e prestação de 
caução, aplicáveis às diferentes operações urbanísticas; 5. Não obstante, foi 
elaborada breve fundamentação das taxas agora revistas, actualizadas e 
autonomizadas em regulamento próprio, tomando como base de estudo, a 
edificação de um edifício, destinado a habitação, com a área bruta de 
construção de 300 m2, situado num raio de acção de 30 km, afectando-se a 
tal operação urbanística os encargos directos decorrentes da utilização de 



 

 
 
 
 

uma viatura e os tempos/custos de trabalho de um técnico superior, de um 
fiscal técnico, de um administrativo e de um gestor de procedimento (pessoal 
técnico-profissional) e ainda uma percentagem (5,5%) de encargos adminis-
trativos (consumíveis); 6. A recente entrada em vigor (a 03 de Março de 
2008) da 6.ª alteração ao Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, 
aprovada pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro, que veio estabelecer um 
novo âmbito para o poder regulamentar municipal, em matéria de 
urbanização e edificação; 7. É necessário adequar, tanto o Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edificação, bem como o agora denominado 
Regulamento Municipal de Taxas, Cedências, Compensações e Prestação de 
Caução respeitantes à Urbanização e Edificação, ao novo enquadramento 
legal do procedimento de controlo prévio denominado “comunicação 
prévia”; 8. É necessário ainda, fazer reflectir nos mesmos regulamentos, a 
revogação das disposições atinentes a todo o procedimento da autorização 
administrativa, agora só aplicável à autorização de utilização; 9. De acordo 
com a Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, é competente para estabelecer as taxas municipais 
e para fixar os respectivos quantitativos, bem como para aprovar os 
regulamentos municipais com eficácia externa, a Assembleia Municipal, que 
delibera sob proposta da Câmara Municipal. Assim, face ao exposto, 
PROPÕE-SE que: 1 – Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 3º do 
Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com última redacção dada pela 
Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro e da alínea a) do artigo 53º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de Novo 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação que se anexa à 
presente proposta, dela fazendo parte integrante para todos os efeitos legais; 
2 – Ao abrigo das disposições conjugadas do nº. 2 do artigo 9º da Lei nº. 53-
E/2006, de 29 de Dezembro, do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com última redacção dada pela Lei nº. 60/2007, de 04 de 
Setembro e da alínea e) do nº. 2 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a proposta do Novo Regulamento de 
Taxas, Cedências, Compensações e Prestação de Caução respeitantes à 
Urbanização e Edificação, que também se anexa à presente proposta, dela 
fazendo parte integrante para todos os efeitos legais; 3 – Que se submeta a 
discussão pública as duas propostas de regulamento melhor identificadas nos 
números anteriores; 4 – Que se remetam as duas propostas de regulamento, 
após decorrido o período de discussão pública, a deliberação da Assembleia 
Municipal. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação aprovado 
por unanimidade na generalidade e aprovado por unanimidade na especiali-
dade com as seguintes alterações: artigo 15.º, página 25 onde se lê: “EN5, 
Estrada Municipal 119, 501, 502”, deve ler-se: “EN5, Estrada Nacional 119, 
Estradas Municipais 501 e 502”; artigo 42.º, página 47 onde se lê: “quando 
obrigatórios”, deve ler-se: “devem ser obrigatórios”. Regulamento Munici-
pal de Taxas, Cedências, Compensações e Prestação de Caução respeitantes 
à Urbanização e Edificação aprovada por unanimidade na generalidade e na 
especialidade.---------------------------------------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1042/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAS CAMÉ-
LIAS, DU BOCAGE E RUA PERPENDICULAR, HUMBERTO CARDOSO, CATARI-
NA EUFÉMIA, DAS ÁGUIAS, TRASEIRAS DA BOMBA DE GASOLINA E TRAVES-
SA LUISA TODY NO BAIRRO DA QUINTA DA LUA EM PEGÕES CRUZAMEN-
TO”. PROCESSO F-83/2000 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.03.18 que considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Definitiva da obra “Pavimentação das Ruas das Camélias, Du Bocage e Rua 
Perpendicular, Humberto Cardoso, Catarina Eufémia, das Águias, Traseiras 
da Bomba de Gasolina e Travessa Luisa Tody no Bairro da Quinta da Lua 
em Pegões Cruzamento”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1043/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIR INHA DO 
MONTIJO”. PROCESSO F-10/2004 – Considerando que: A vistoria efectuada 
no dia 2008.01.14 que considerou estarem os trabalhos em condições de 
serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Provisória da Obra “Requalificação da Zona Ribeirinha do Monti-
jo”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1044/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “LIMPEZA NA RIBEIRA DAS FAIAS  – SANTO 
ISIDRO DE PEGÕES”. PROCESSO F-28/2006 – Considerando que: - A 
empreitada referente à “Limpeza na Ribeira das Faias – Santo Isidro de 
Pegões”, foi adjudicada à firma Sotalma – Sociedade Técnica de Constru-
ções e Obras Públicas, Lda., por deliberação de Câmara de 19-12-2007, pelo 
valor de Euros: 28.990,00 (vinte e oito mil novecentos e noventa euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de execução de 60 
dias. – A adjudicação foi efectuada no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 
de Março. – A consignação dos trabalhos foi assinada em 11-02-2008. – No 



 

 
 
 
 

decorrer da empreitada, verificou-se a necessidade de efectuar uma maior 
quantidade de limpeza de vala, uma vez que foi detectada uma zona absoluta, 
que não estava contemplada inicialmente. – Que o valor acumulado dos 
trabalhos adicionais respeita os limites estipulados nos nºs. 1 e 2 do artigo 
45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 02 de Março, referente ao controlo de 
custos. – Que a obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2007-2010 sob o código da classificação económica 
05.02/07.01.04.02. e o código/ano do projecto acção 03/2002/108. Nestes 
termos proponho que V. Exas. aprovem: - Todos os trabalhos adicionais 
constantes desta proposta, com a firma Sotalma – Sociedade Técnica de 
Construções e Obras Públicas, Lda., por um montante de Euros: 3.360,00 
(três mil trezentos e sessenta euros) + IVA à taxa legal em vigor. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1045/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROJECTO, DO ANÚNCIO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PROGRAMA 
DE CONCURSO E DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À 
EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR EXTERNA – 2ª FASE”. 
PROCESSO F-48/2007 – Considerando: - Que o Município de Montijo está 
fortemente empenhado no ordenamento do território, nomeadamente pela 
construção da rede principal de vias municipais; - Que se mantém o 
protocolo celebrado entre a Câmara e a EP (Estradas de Portugal), no qual 
se estabelece que a Câmara passou a ter a responsabilidade de construção do 
traçado como dono da obra, com o financiamento assegurado pela EP. – A 
importância da presente via de comunicação para o concelho garantindo 
uma melhoria significativa da estrutura viária urbana em termos de 
escoamento, de distribuição de tráfego e acessibilidades. – Que a obra se 
enquadra nas Acções do Orçamento e 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 08/2002/181; - Que o valor base para 
concurso está estimado em 2.256.682,00 € (dois milhões duzentos e cinquenta 
e seis mil seiscentos e oitenta e dois euros), com exclusão do IVA. Proponho: 
1. A abertura de Concurso Público para a empreitada de “Construção da 
Circular Externa – 2.ª Fase”, nos termos do nº. 2 do artigo 47º do Decreto-
Lei nº. 59/99, de 02 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.------------------------------------------- 
VIII – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 



 

 
 
 
 

1 - PROPOSTA Nº. 1046/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 26 DE MARÇO DE 2008, TITULADA PELA PROPOSTA 
Nº. 85/08 – “1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS/2008” – Proponho que: - A Câmara Municipal delibere 
aprovar a deliberação do Conselho de Administração de 26 de Março de 
2008, titulada pela Proposta nº. 85/08, que se anexa e se dá por reproduzida, 
nos termos e pelos fundamentos dela constantes, e posteriormente enviar à 
Assembleia Municipal para aprovação. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e dezoito minutos da qual se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                  Técnica Superior de 1ª Classe da Divisão 
de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, subscrevo e assino.---- 

 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


