
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 06/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE MARÇO DO ANO DO IS 
MIL E OITO 

 
Aos dezanove 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: ISABEL CRISTINA GUEDES FERRÃO DOS SANTOS GÓIS CAMACHO 

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

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Na reunião ordinária do dia cinco de Março do ano dois mil oito o Senhor 
Vereador Serra da Graça na sua intervenção teceu considerações sobre a Lei 
das Finanças Locais, tendo apresentado um documento cujo teor agora se 
transcreve: “Com a publicação da Lei das Finanças Locais, torna-se obriga-
tória a existência de um Revisor Oficial de Contas em Municípios que tenham 
participação financeira em empresas do sector empresarial local. Pretendo 
ser informado se está avaliada esta situação no nosso Município.”------------- 
A Senhora Presidente disse que foi solicitado um parecer jurídico sobre o 
assunto mas que não existe a obrigatoriedade dum Revisor Oficial de Contas, 



 

 
 
 
 

podendo, no entanto, a Câmara contratar esses serviços mas sem obrigato-
riedade.------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que participou numa 
conferência no Centro de Estudos e Formação Autárquica, em que esteve 
presente o coordenador do grupo de trabalho da reforma legislativa do 
Direito Financeiro Autárquico, no qual informou que no caso concreto do 
Município de Montijo, que não tem empresas municipais, não era obrigatório 
um Revisor Oficial de Contas.--------------------------------------------------------- 
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 3 e 14 de Março de 
2008: - Licenças Administrativas: 3; - Autorizações Administrativas: 2; - 
Alterações: 1; - Licenças de Utilização: 12; - Propriedade Horizontal: 5; - 
Loteamentos: 6, 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 4 a 15 de Fevereiro de 2008: 
- Certidões: 11.--------------------------------------------------------------------------- 
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 05/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Vereadora Isabel Camacho por não ter partici-
pado na reunião.------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 1002/08 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO ANO 2007 – Considerando o disposto no artigo 64º, 
nº. 2, alínea e) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 1. Que este Executivo Municipal 
delibere aprovar os documentos de Prestação de Contas da Câmara Munici-
pal respeitantes ao ano 2007, documentos que se encontram em anexo, aqui 
se dando por integralmente reproduzidos; 2. Que os documentos em causa 
sejam remetidos para apreciação e votação à próxima sessão da Assembleia 
Municipal, em conformidade com o disposto no nº. 2 do artigo 49º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------------
A Senhora Presidente leu a Introdução do documento cujo texto se 
transcreve: “I - O regime financeiro das autarquias locais é estabelecido 
pela Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro. O sistema contabilístico é 
regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 54/A, de 22 de Fevereiro. A administra-
ção autárquica está sujeita ao controlo político das assembleias municipais, 
ao controlo jurisdicional do tribunal de contas, ao controlo administrativo 
para verificação da legalidade pelo governo e ao controlo social dos cida-
dãos. No final de cada ano económico cabe ao órgão executivo apresentar e 
demonstrar os resultados da sua administração, através da prestação de 
contas nos termos da alínea e) nº. 2 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e ainda 
submetê-la à apreciação e votação do órgão deliberativo, nos termos dos 
mesmos Decretos-Lei. O documento de prestação de contas foi organizado e 
documentado de acordo com as instruções constantes na resolução 4/2001, 
de 12 de Julho, do Tribunal de Contas, o qual encontra-se disponível na 
Divisão de Gestão Financeira: 1. Balanço; 2. Demonstração de Resultados; 
3. Plano Plurianual de Investimentos; 4. Orçamento (resumo); 5. Orçamento; 
6. Controlo Orçamental da Despesa; 7. Controlo Orçamental da Receita; 8. 
Execução do Plano Plurianual de Investimentos; 9. Fluxo de Caixa; 10. 
Contas de Ordem; 11. Operações de Tesouraria; 12. Caracterização da 
Entidade; 13. Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados; 14. 
Modificação do Orçamento – Receita; 15. Modificação do Orçamento – 
Despesa; 16. Modificações do Plano Plurianual de Investimentos; 17. Con-
tratação Administrativa – Situação dos Contratos; 18. Transferências 
Correntes – Despesa; 19. Transferências de Capital – Despesa; 20. Subsídios 
Concedidos; 21. Transferências Correntes – Receita; 22. Transferências de 
Capital – Receita; 23. Subsídios Obtidos; 24. Activos de Rendimento Fixo; 
25. Activos de Rendimentos Variáveis; 26. Empréstimos; 27. Outras Dívidas 
a Terceiros; 28. Relatório de Gestão: 29. Guia de Remessa; 30. Acta da 
reunião em que foi discutida e votada a Conta; 31. Norma de controlo 



 

 
 
 
 

interno e suas alterações; 32. Resumo Diário de Tesouraria; 33. Síntese das 
reconciliações Bancárias; 34. Mapa de Fundos de Maneio; 35. Relação de 
Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais; 36. Relação de 
Acumulação de Funções; 37. Relação nominal de responsáveis. Os mapas a 
distribuir são os mesmos que serão enviados ao Tribunal de Contas, após 
aprovação, a saber: Relatório de Gestão; Balanço; Demonstração de Resul-
tados; Controlo Orçamental de despesa; Controlo orçamental de receita; 
Fluxos de caixa; Contas de ordem; Operações de tesouraria; Caracterização 
da entidade; Contratação administrativa – situação dos contratos; 
Empréstimos; Síntese das reconciliações bancárias; Relação nominal de 
responsáveis. II – Os documentos de prestação de contas referentes ao 
exercício de 2007 são bem o reflexo da gestão de rigor, transparência e 
responsabilidade que temos vindo a desenvolver. Comparando agora os 
indicadores de gestão com o orçamento e planos de actividades e 
investimento de 2007 constatamos um comportamento bastante favorável das 
receitas correntes que representam 82% da receita total. Também a receita 
de capital cresceu em 2007. No entanto, esta receita não tem crescido 
sustentadamente ao contrário da receita corrente. No que se refere às 
despesas salienta-se a contenção da despesa corrente. As despesas com 
pessoal viram o seu peso decrescer no quadro da despesa corrente. Apenas 
54,20% da despesa corrente corresponde a despesas com pessoal. Também a 
despesa de capital revela um bom desempenho tendo aumentado a sua 
execução em mais 9% que no ano de 2006. O investimento ascendeu a seis 
milhões e quinhentos mil euros. As transferências para as Freguesias 
cresceram em relação ao ano de 2006. Outras transferências para as 
colectividades, as escolas, associações de bombeiros, apoio e protecção às 
famílias, cresceram no seu conjunto 21%. Durante o ano de 2007, a Câmara 
Municipal de Montijo prosseguiu e concretizou os objectivos a que se propôs. 
Para isso, contribuíram autarcas, dirigentes e funcionários, que com as suas 
competências, capacidades e espírito de cooperação nas diversas áreas e, 
ainda o apoio das freguesias e para as freguesias e aos seus autarcas 
contribuíram para a quantidade e qualidade das acções e projectos desenvol-
vidos. Mais referências de gestão poderíamos enumerar, bem como acções e 
acontecimentos que marcaram positivamente o Município de Montijo ao 
longo do exercício. Mas os números que se seguem e a obra física, concreta, 
visível, bem como as acções e relação de afecto com as pessoas, falam por 
si.” “ Missão e visão estratégica  - Missão – Ser o motor de um desenvolvi-
mento harmonioso e sustentável e promotor da igualdade de oportunidades, 
da coesão social e territorial, e prestador de um serviço de qualidade, 
eficiente, célere e humanista. Visão – A Câmara Municipal de Montijo quer 
ser reconhecida pela sua capacidade de transformar os sonhos em realidade, 



 

 
 
 
 

perante uma acção reconhecida pela sua competência e capacidade de 
realização em prol da qualidade de vida dos seus munícipes. Valores – 
Compromisso – Liderar é assumir os compromissos decorrentes da missão 
do município, saber respeitar o cidadão e recompensar o esforço individual. 
Proactividade – Procurar ter sempre uma acção proactiva e não expectante. 
Mostrar capacidade de conduzir processos de mudanças; ter talento para 
dirigir pessoas; competências de gestão orientadas para a obtenção de 
resultados; talento para comunicar e estabelecer parcerias. Responsabilida-
de – A obrigação de responder pelos resultados, no sentido do controlo 
orçamental e organizacional sobre os actos administrativos, do respeito pela 
legalidade dos procedimentos e da responsabilização pelas consequências da 
execução das políticas públicas. Desempenho – Procurar um desempenho 
profissional positivo, tanto em termos de prazos e de qualidade do acto, como 
da racionalidade e transparência do funcionamento. Integridade – O 
Município de Montijo exige de si próprio e dos seus fornecedores os mais 
elevados padrões de ética na forma de agir com os seus utentes e munícipes, 
combatendo todas as formas de corrupção. Excelência – A Câmara Munici-
pal do Montijo deve prestar aos seus munícipes um serviço de excelência. 
Objectivos Estratégicos –Promover o investimento público de qualidade e 
criterioso e procurar captar o investimento privado respeitador do ambiente 
e criador de empregos qualificados; Garantir a coesão social e territorial e a 
excelência na educação e formação; Requalificar o espaço urbano e paisa-
gístico do concelho; Dinamizar o património cultural, ambiental e desportivo 
do concelho; Aprofundar a modernização administrativa e tecnológica; 
Estabelecer parcerias que se julguem necessárias com entidades públicas e 
privadas. Posicionamento estratégico – A Câmara Municipal de Montijo 
prosseguirá a sua actividade de bom relacionamento com os seus munícipes, 
com a administração central e com os seus funcionários. No quadro das suas 
relações com as empresas prestadoras de bens e serviços, com as empresas 
que se fixam ou pretendem fixar-se no concelho, e ainda com os municípios 
da AML manteremos uma relação institucional dialogante, franca e aberta. 
Este posicionamento reveste-se de crucial importância para o desenvolvimen-
to regional e para potenciar o papel de Montijo como município central na 
AML. Desafios do futuro – A Câmara Municipal do Montijo é, hoje, um 
município financeiramente estável, com as contas em dia e em condições de 
aprofundar a sua autonomia financeira. O futuro coloca-nos desafios em 
termos da qualificação excelente dos recursos humanos. O ordenamento do 
território, a revisão do PDM é essencial para a requalificação urbana, a 
contenção e valorização das áreas urbanas existentes e recursos naturais; a 
disponibilização de áreas para serviços e tecnologias de ponta, o estabeleci-
mento de um plano de ordenamento rural por forma a potenciar e desenvol-



 

 
 
 
 

ver as actividades agrícolas e florestais; a valorização cultural quer por via 
da recuperação e preservação do património, quer promovendo centros de 
actividades, conjugando os valores tradicionais com as novas formas de arte. 
Saber preservar e qualificar o património edificado, bem como os equipa-
mentos e infraestruturas criadas. Saber valorizar as tradições e a identidade 
local. Conduzir uma política de investimento público e de captação do 
investimento privado, de forma a tornar Montijo uma cidade competitiva ao 
nível da Área Metropolitana de Lisboa e da Península Ibérica.”----------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu um Documento cujo teor a seguir 
se transcreve: “Prestação de Contas 2007 – Acções, Actividades e Eventos 
mais relevantes no âmbito dos Programas e Projectos Desenvolvidos: 1. 
Gabinetes da Juventude, Desenvolvimento Associativo, Cidadania e Apoio ao 
Movimento Associativo: - Feira de Trocas e Baldrocas; - Cartão Jovem 
Municipal; - Revista Inversus; - III Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 
Montijo Jovem; - Assembleia Municipal Jovem; - Encontro de adolescentes e 
jovens da Diocese de Setúbal; - Dia da Europa; - Semana Europa; - Jornadas 
para a juventude, envolvendo o Ensino Secundário e Profissional, sobre 
temáticas ligadas ao Ambiente, à preservação da biodiversidade e à protec-
ção da natureza; - Montijo Jovem 4 Fun; - Plano Municipal de Promoção 
para a Cidadania; - Recepção de Jovens do Programa OTL, de Longa 
Duração; - Modelscala 2007; - Acolhimento e dinamização da Exposição 
itinerante do Museu da Presidência da República “Presidentes de Portugal. 
Uma exposição de Fotografia”; - Serviço Voluntário Europeu; - Conferência 
e Debate sobre a “Estratégia de Lisboa”; - Plano Municipal de Promoção da 
Saúde Oral; - Intercâmbios culturais europeus e internacionais; - Seminários 
europeus e internacionais; - Cursos de formação europeus e internacionais; - 
Simulação da Organização das Nações Unidas – modelo de funcionamento, 
com jovens da Área Metropolitana de Lisboa; - Sensibilização para a 
importância da aquisição de hábitos de leitura e competências literárias 
através da iniciativa “Um Dia com... Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada”; - Campanha de Ajuda à Guiné – Bissau – Acção para o Desenvolvi-
mento; - Observação de Percursos Profissionais; - Estágios Profissionais na 
União Europeia ao abrigo do Programa Leonardo Da Vinci; - Visitas guia-
das à Assembleia da República; - Autocarro da Matemática – CaixaMat II; - 
Projecto Comenius; - Semana da Astronomia; - Noite Europeia Sem Aciden-
tes em Montijo; - Camião das Tecnologias da Informação e Comunicação; - 
Semana de Segurança e Prevenção Rodoviária; - Ciclo de sessões de Debate 
e Informação sobre a União Europeia; - Conversas Informais; - Apoio ao 
Movimento Associativo Juvenil, logístico, técnico e financeiro. 2. Divisão de 
Desporto: - Passeios pedestres, diurnos e nocturnos; - Passeios de BTT; - II 
Maratona de BTT Canha e Evolution; - Projecto Desporto na Escola; - Apoio 



 

 
 
 
 

ao Desporto Escolar; - Grande Prémio dos Reis em Atletismo; - Dinamização 
da Escola Municipal de Natação; - Gestão, manutenção e conservação dos 
equipamentos desportivos municipais; - Apoio técnico, logístico e financeiro 
ao movimento associativo desportivo; - Projecto de Hidroginástica na 
Piscina Municipal; - Projecto de Hidroginástica; - Projecto de Hidromovi-
mento; - Projecto de Ginástica de Manutenção; - Fórum do Desporto da 
Península de Setúbal – fase local e fase distrital; - Projecto Funcionar em 
Forma; - Passeios de Cicloturismo; - Projecto Desporto na Rua; - Feira do 
Desporto e Aventura; - Torneio Internacional de Judo Cidade de Montijo; - 
Festigina; - Ginestrada; - Regata São Pedro; - Open de Ténis São Pedro; - 
Montijo Fitness 2007; - Festivais de Natação; - Acções de sensibilização no 
âmbito do Desporto e Estilos de Vida Activa e Saudável. 3. Museus e 
Património Cultural: - Serviço Educativo do Museu Municipal; - Centro de 
Documentação do Museu Municipal; - Projecto Verão com o Património; - 
Apoio técnico e logístico à instalação ao público do Museu de Canha; - Dia 
Internacional dos Museus; - Dinamização do Moinho de Vento do Esteval; - 
Comemoração dos Quinhentos Anos do Círio da Alfândega Marítima de 
Lisboa em Atalaia; - Exposição referente ao Cinquentenário da Praça de 
Touros; - Reabertura do Moinho de Maré do Cais com exposição etnográ-
fica; - Exposição ao ar livre na Zona Ribeirinha Requalificada. 4. Divisão de 
Bibliotecas e Arquivo: - Gestão do Arquivo Intermédio; - Gestão de Arquivo 
Histórico; - Incorporação dos fundos arquivísticos da Corticeira Andersen & 
Husum; - Construção de uma nova base de dados destinada a sumariar as 
actas das reuniões de Câmara Municipal; - Prestação de informações sobre o 
Património Histórico Local; - Preparação da publicação do livro das visita-
ções de Aldeia Galega do Ribatejo (1512-1534); - Preparação da publicação 
do 2º Volume relativo à toponímia do concelho de Montijo; - Inauguração da 
2ª Fase das instalações do Arquivo Municipal; - Exposição sobre a História 
da Língua Portuguesa; - Exposição sobre o Comandante Sarmento Beires – 
vida e obra; - Exposições relativas a trabalhos escolares; - Hora do conto; - 
Visitas guiadas à Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva; - 
Exposição atinente às Festas Populares de São Pedro; - Actividades de 
extensão cultural e de animação de leitura com as Escolas, Associações e 
Instituições; - Funcionamento regular dos serviços municipais de leitura 
pública e do Bibliobus, com cobertura integral do território do concelho; - 
Adesão à Rede das Bibliotecas Escolares; - Conclusão dos trabalhos de 
incorporação do espólio documental do Professor Dr. Luís Graça. 5. Divisão 
de Economia e Turismo: - Funcionamento do Posto de Turismo; - 
Funcionamento do Gabinete de Informação e Apoio ao Consumidor; - Activi-
dade regular da fiscalização dos mercados; - Exposições de Artesanato; - 
Passeios turísticos de 4x4; - Comemoração do Dia Mundial do Consumidor; 



 

 
 
 
 

- Passeios Eno-turísticos; - Percursos Heráldicos; - Visitas à Casa Mãe da 
Rota dos Vinhos; - Festa 4x4 / Expoevasão; - Festival de Folclore Cidade de 
Montijo; - VIII Mostra de Produtos Regionais; - Rally Paper na Freguesia de 
Santo Isidro de Pegões; - Recepção e condução de visitas turísticas ao 
concelho; - Semana do Turismo da Costa Azul; - Roteiro Fotográfico – 
Concurso e exposição; - Prova Cega de Vinhos São Martinho 2007.”---------- 
Pelas dezanove horas e catorze 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, foram pelos munícipes abaixo identificados 
colocadas as seguintes questões:------------------------------------------------------ 
O Senhor Balseiro disse que no dia 13 do mês corrente (quinta-feira) faleceu 
um jovem na Escola Jorge Peixinho e que a ambulância demorou cerca de 45 
minutos a comparecer ao local, por esse facto gostaria de saber se a Câmara 
Municipal teve alguma intervenção ou se tomou algumas medidas para saber 
a razão do respectivo atraso.----------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que lamentava a tragédia ocorrida, mas a 
Câmara não tem qualquer tipo de responsabilidade, nem tem que se meter, 
nem imiscuir naquilo que é da responsabilidade de outras entidades, porque 
cada entidade tem que responder e ser responsabilizado. A Câmara deve 
preocupar-se no sentido de apoiar as famílias neste momento de tragédia 
para as suas vidas, ou seja, a solidariedade que a Câmara deve prestar é do 
ponto de vista institucional e pessoal. Disse ainda que falou com o senhor 
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Montijo que relatou o que se 
tinha passado e que iria ser aberto um inquérito para averiguar a situação.--- 
O Senhor Fernando Eusébio veio alertar a Câmara para várias situações 
existentes no Montijo: - Na Quinta do Saldanha desapareceram as cabeças 
dos candeeiros ficando o local sem iluminação. – Relativamente à quinta do 
Senhor Garcia os problemas continuam, existem cada vez mais ciganos que 
praticam actos de vandalismo, aproveitando-se da água pública, bem como 
na estrada que vai da cadeia para o Samouco, existem cinco candeeiros que 
já não acendem porque foi feita uma ligação directa, por forma a ficarem 
com luz 24 horas por dia.--------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente à quinta do Senhor Garcia é 
assunto do foro judicial, não existindo ainda sentença, e que só com uma 
vigilância apertada por parte das autoridades policiais é que se pode 
resolver algumas situações, e para esse facto terá que se afectar mais 
recursos humanos e mais meios. Disse ainda que quanto à questão de 
roubarem a água e a luz cabe aos serviços exercer uma acção de vigilância 
muito apertada em conjunto com as autoridades policiais.------------------------ 



 

 
 
 
 

A Senhora Vereadora Clara Silva disse que neste momento o número de 
barracas está a aumentar e que o número de pedidos de transferência de 
Rendimento Social de Inserção ao nível de cidadãos de etnia cigana para o 
Montijo está a aumentar, sendo uma situação preocupante. Disse ainda que o 
problema é maior quanto maior for o número de barracas e de ciganos, pior 
será quando vier a acção de despejo.------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que quanto às questões da água e da 
electricidade tem existido colaboração entre a Câmara Municipal e a EDP, 
relativamente ao acampamento ilegal, bem como com as autoridades 
policiais, PSP e GNR no sentido de conseguirmos evitar estes actos de 
vandalismo. Relativamente à Quinta do Saldanha está previsto um concurso 
para recuperar aqueles candeeiros, sendo já a terceira vez que os mesmos 
são vandalizados. Disse ainda que existe muito este tipo de vandalismo na 
cidade e que a Câmara gasta muitos recursos para manter o espaço público 
nas condições em que o mantêm.------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente disse que será efectivamente com uma vigilância e 
fiscalização apertada por parte das autoridades policiais para que os ciganos 
não fiquem mais do que dois ou três dias, porque no momento em que existir 
a acção de despejo, terão que se reunir esforços para resolver o problema. 
Disse ainda que a resolução do problema não passa pelo realojamento, 
podendo no entanto existir situações pontuais, mas também os cidadãos de 
etnia cigana são nómadas, estando hoje num sítio e amanhã noutro.------------ 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que existem dois tipos de agregados, 
aqueles que foram realojados enquanto crianças e jovens com os seus pais, e 
que depois constituíram família, saindo de casa construindo a sua barraca, 
que estão devidamente identificados, e depois existem aqueles que vêm em 
bandos e que provocam grandes distúrbios.----------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e trinta e seis minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou uma Declaração de Voto 
cujo teor a seguir se transcreve: “Os documentos de prestação de contas do 
ano 2007 apresentam os resultados do exercício autárquico deste mesmo ano. 
Trata-se de um texto técnico que espelha a execução orçamental da activida-
de do Município, apresentando-a conforme está legalmente determinando. 
Verifica-se alguma subida natural no conjunto das despesas com pessoal. 
Nas receitas correntes, os impostos directos continuam a ter uma subida 
exponencial, caso do IMI que atingiu 5.191 milhões de euros, Imposto sobre 
Veículos os 624 mil euros, o IMT os 5.304 milhões de euros e a derrama que 



 

 
 
 
 

atingiu os 1.214 milhões de euros. Ainda nas receitas correntes, os impostos 
indirectos e as taxas e multas nos loteamentos e obras também aqui a 
autarquia beneficiou de um aumento significativo destas receitas comparati-
vamente com anos anteriores. Atendendo a que quer a concretização quer o 
modelo de gestão aplicado na execução do Orçamento e das Grandes Opções 
do Plano de 2007, não são da responsabilidade da CDU, mas da gestão do 
Partido Socialista abstenho-me na votação da Proposta nº. 1002/08.”--------- 
Os Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Isabel Camacho apresentaram uma 
Declaração de Voto cujo teor a seguir se transcreve: “Constata-se que o 
activo da Câmara cresceu mais de € 5 milhões em 2007 ao mesmo tempo que 
o passivo decresceu cerca de € 2,5 milhões. Na origem destes factos esteve o 
acréscimo registado nos fundos próprios, num valor superior a € 7,5 milhões, 
dos quais quase € 5 milhões se ficaram a dever aos resultados líquidos do 
exercício. Esta melhoria na solvabilidade e autonomia financeira do municí-
pio ficou a dever-se à subida de mais de € 4 milhões nos impostos e taxas 
pelas pessoas singulares e colectivas. Com efeito, é de salientar que todos os 
impostos, nomeadamente o IMI, o Imposto Municipal sobre Veículos, o IMT e 
a Derrama, apresentaram uma receita cobrada muito acima das previsões 
orçamentais, contribuindo para que a receita corrente tivesse um grau de 
execução de 120,8%, valor extraordinariamente elevado. Comparativamente 
a 2006, os impostos directos cobrados pela autarquia cresceram mais de 
13% o que demonstra bem o esforço que os contribuintes do Montijo 
sentiram em 2007. Não fora a venda de bens de investimento ter sido quase 
nula, teríamos uma execução da receita acima dos 100%. Num momento 
particularmente difícil das famílias portuguesas, com descidas reais dos seus 
salários, com o desemprego a assumir valores nunca vistos nos últimos anos, 
é necessário que a Câmara seja sensível a esta realidade e reduza a carga 
fiscal com que brinda a população residente no concelho. Recorde-se, a este 
propósito, que a Câmara mantém as taxas máximas legalmente permitidas no 
IMI e na Derrama, não obstante as reduções propostas pelo PSD, sendo 
insensível ao esforço dos munícipes e tentando arrecadar o maior montante 
possível do bolso das pessoas singulares e colectivas do nosso município. As 
receitas com os loteamentos tiveram um acréscimo de 37% face ao ano 
anterior, tendo registado uma execução de 150% face às verbas orçamenta-
das. Isto revela a dependência da Câmara face à actividade imobiliária, pois 
esta receita assume valores muito significativos no âmbito do orçamento 
municipal. Mas se a execução da receita quase atingiu os 100%, o mesmo 
não aconteceu com a despesa, especialmente com aquela que pode ser 
virtuosa, isto é, o investimento. Este quedou-se por uma execução de 68,7%, 
o valor mais baixo das rubricas da despesa. Este valor reflecte, em parte, a 
incapacidade da Câmara realizar os seus investimentos, sem embargo dos 



 

 
 
 
 

constrangimentos administrativos associados aos concursos públicos. Mais 
preocupante é a evolução registada na aquisição de bens e serviços em 2007, 
que cresceu mais e 22% face a 2006, traduzindo um acréscimo de quase € 1,4 
milhões. De facto, o cidadão comum poderá perguntar a que se deve este 
inusitado acréscimo. Entrou em funcionamento algum museu novo? há mais 
pavilhões gimnodesportivos? abriu algum parque de exposições? o Cine-
Teatro aumentou o seu número de salas? Não é fácil reconhecer que este 
aumento significativo da despesa esteja associado a uma maior prestação de 
serviços públicos à população: Não devemos aproveitar anos de elevada 
cobrança de impostos para sermos despesistas, pois estes são hábitos difíceis 
de corrigir e eliminar. Outra parcela que a Câmara deve acompanhar 
atentamente é o aumento dos juros dos empréstimos. Estes cresceram mais de 
50% face a 2006, ultrapassando os € 440 mil, correspondendo a uma dívida 
bancária de cerca de € 13 milhões. As reservas do PSD quanto às opções 
políticas que deram origem à Prestação de Contas em apreço, conduzem à 
abstenção na presente proposta.”----------------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1003/08 – 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS, PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL E ORÇAMENTO 2008 
– Nos termos do disposto no nº. 8.3.1.2. do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsio-
nais para acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o 
orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações, tantas quantas as que 
se reputem necessárias”. Dispõe o nº. 8.3.2.2. que “as revisões do plano 
plurianual de investimentos têm lugar sempre que se torne necessário incluir 
e/ou anular projectos nele considerados, implicando as adequadas 
modificações no orçamento, quando for o caso”. Considerando a necessidade 
de efectuar a 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2008-
2011, ao Plano de Actividades e ao Orçamento para 2008, constante do 
documento anexo, que aqui se dá por reproduzido, propõe-se: Que este Exe-
cutivo Municipal delibere favoravelmente a 1ª Revisão ao Plano Plurianual 
de Investimentos para 2008-2011, ao Plano de Actividades e ao Orçamento 
para 2008, ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.4. e 8.3.2.2. do Decreto-Lei nº. 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 
315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
II – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1004/08 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO ANO 2007 – 



 

 
 
 
 

Proponho que: - A Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do 
Conselho de Administração de 12 de Março de 2008, titulada pela Proposta 
nº. 83/08, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos funda-
mentos dela constantes, e posteriormente enviar à Assembleia Municipal para 
aprovação. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------ 
Pelas vinte horas e quarenta e três minutos foram interrompidos os 
trabalhos da ordem do dia para o jantar.-------------------------------------------- 
Pelas vinte e duas horas foram retomados os trabalhos tendo sido posta à 
votação a presente proposta.----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e duas absten-
ções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-------------------- 
Os Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Isabel Camacho apresentaram uma 
Declaração de Voto cujo teor a seguir se transcreve: “A análise ao balanço 
dos SMAS permite concluir que a sua solvabilidade caiu acentuadamente, por 
via dos significativos resultados líquidos negativos registados no exercício de 
2007, que alcançaram os € -738 mil, que comparam com os € -102 mil 
verificados em 2006. Este facto implicou uma redução dos fundos próprios 
dos SMAS que passaram a financiar 45% do activo, contra 48% registados 
em 2006. Este aumento do prejuízo em 2007 ficou a dever-se, em grande 
parte, ao acréscimo de cerca de € 330 mil nos fornecimentos e serviços 
externos, onde a prestação de serviços da Simarsul assume especial 
relevância. Será que este incremento de 16% nesta despesa corresponde ao 
serviço adicional prestado por esta entidade? será que a administração dos 
SMAS tem feito tudo para ajustar os montantes pagos ao serviço realmente 
prestado? Por outro lado, sobressai o facto de as vendas e prestações de 
serviços ter descido quase 8%, o que não deixa de ser estranho num 
município com acentuado crescimento no número de contadores instalados. 
Com esta quebra nos proveitos e o acréscimo nos custos, o investimento foi a 
despesa mais prejudicada tendo o seu grau de execução ficado por apenas 
85% do valor orçamentado, quando o seu valor absoluto já não assumia 
valores relevantes. Os prejuízos verificados em 2006 e 2007 exigem uma 
reflexão da administração dos SMAS e da Câmara. A manter-se esta situação 
os SMAS entrarão a médio prazo numa situação de falência técnica e não 
terá verbas para financiar os investimentos necessários à manutenção da sua 
rede, colocando em causa a prestação de serviços de qualidade no concelho. 
Neste contexto, os vereadores do PSD abstêm-se na presente proposta.”------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1005/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
ANUAL DE ACTIVIDADES, RELATIVO AO ANO LECTIVO 2007/2008 – No âmbi-



 

 
 
 
 

to do apoio à implementação dos projectos educativos dos Agrupamentos de 
Escolas (no que concerne à educação pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino 
básico) e após análise do Plano Anual de Actividades do Agrupamento de 
Escolas de Montijo referente ao ano lectivo de 2007/2008, PROPONHO a V. 
Exas. a atribuição, em 3 prestações, do subsídio que adiante se discrimina ao 
referido Agrupamento de Escolas. Relembro V. Exas. que a análise do 
supracitado Plano de Actividades foi efectuada com base nos critérios defini-
dos no Programa de Apoio aos Planos Anuais de Actividades dos Agrupa-
mentos de Escolas (cf. documento, aprovado pelo Executivo Camarário em 
Reunião realizada em 26/09/2007).--------------------------------------------------- 
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do  
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1ª  

Prestação 
(40%) 

 
2ª  

Prestação 
(40%) 

Agrupamento 
de Escolas de 

Montijo 

 
25.753,07€ 

 
11.199,60€ 

 
2.788,80€ 

 
39.741,47€ 

 
15.896,59€ 

 
15.896,59€ 

Relativamente à calendarização de pagamento das três prestações dos 
subsídios constantes no quadro supra apresentado, PROPONHO a V. Exas. o 
seguinte: - Pagamento imediato da 1ª prestação; - Pagamento da 2ª presta-
ção em Abril/2008. Conforme previsto na alínea c) do ponto 12 do referido 
Programa, o pagamento da 3ª Prestação será efectuado mediante a apresen-
tação de uma nova Proposta a este Executivo Camarário, após a análise do 
Relatório Final de Execução do Plano Anual de Actividades e dos documen-
tos comprovativos das despesas efectuadas, os quais serão enviados a esta 
Edilidade pelo Agrupamento de Escolas, no final do presente ano lectivo. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1006/08 – RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE MULHERES JURISTAS – A Câmara Municipal de Montijo, criou em 2000 
o Espaço Informação Mulheres, que surge no âmbito de uma parceria com a 
actual CIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e tem como 
objectivo promover a igualdade de oportunidades entre Mulheres e Homens. 
Este serviço da Autarquia tem tido uma procura constante, sendo a maioria 
por motivo de violência doméstica. Contudo, a procura é também dirigida a 
outras áreas tais como, adopção, divórcio e regulação do poder paternal, 
direitos das uniões de facto, maternidade e paternidade, conciliação familiar 
e profissional, direitos do arrendamento e direito do trabalho. Por esse 
motivo a Câmara Municipal de Montijo, sentiu necessidade de alargar o seu 
trabalho em Rede, tendo conjuntamente com os parceiros locais criado a 



 

 
 
 
 

Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência (RAMSV). Uma das 
necessidades sentidas pela RAMSV, é a necessidade permanente de formação 
e actualização de conhecimentos dos/as profissionais que se relacionam com 
estas temáticas. No sentido de se aumentar a eficácia e a capacidade de 
resposta às Mulheres do Concelho que procuram o Espaço Informação 
Mulheres e para fazer face a estas necessidades sentidas, torna-se necessário 
recorrer a apoio técnico e especializado. – Considerando que o trabalho em 
parceria cria melhores condições para fazer face aos problemas dos 
munícipes, no presente caso mulheres e crianças vítimas de violência; - 
Considerando que é uma prioridade garantir a acessibilidade de todos/as 
os/as Técnicos/as do Espaço Informação Mulheres, bem como da RAMSV, à 
formação; - Considerando que a Associação Portuguesa de Mulheres Júris-
tas, é uma Entidade que se encontra apta a prestar essa formação, bem como 
a prestar apoio e consultoria técnica; - Considerando o disposto no artigo 
64º, nº. 4 alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Propõe-se: - A Ratifica-
ção do Protocolo anexo à presente proposta. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1007/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E 
PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A FUNDAÇÃO 
PARA A DIVULGAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, COM ATRIBUI-
ÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE € 1.750,00 – A Sociedade da 
informação e do conhecimento que caracteriza o Mundo contemporâneo 
impõe aos poderes e às entidades públicas a aposta estratégica no 
desenvolvimento científico e tecnológico, sendo certo que a competitividade 
dos territórios, das economias e das sociedades depende em larga medida e 
fundamentalmente do investimento público e privado no conhecimento, na 
qualificação, na tecnologia e na inovação. Tal desafio reclama e postula a 
definição, adopção e promoção de iniciativas e medidas públicas e adminis-
trativas destinadas a combater as desigualdades entre os cidadãos ao nível 
das tecnologias da informação e conhecimento, isto é, a info-exclusão ou 
exclusão digital, devendo as referidas iniciativas e medidas revestir e 
patentear uma incidência significativa e relevante no âmbito das entidades e 
estruturas jurídicas sem fins lucrativos criadas e desenvolvidas no seio da 
sociedade civil, com reconhecimento e apoio público, nomeadamente associa-
ções sociais, instituições particulares de solidariedade social, associações 
desportivas, culturais e recreativas, entes cooperativos e associações públi-
cas bem como ao nível das Escolas e do sistema educativo. Tais entidades e 
agremiações, integradas num amplo espaço de cidadania activa e participati-



 

 
 
 
 

va, encontram e alcançam no uso e no domínio das novas tecnologias de 
informação e de comunicação uma ferramenta e um mecanismo necessário e 
indispensável para promover a inovação dos serviços específicos que prestam 
aos seus associados e à comunidade em geral. A informatização do movimen-
to associativo e das instituições sociais constitui pois um contributo relevante 
e essencial para a sua autonomização e modernização nos termos actuais. Os 
Municípios e respectivos órgãos dispõem de atribuições nos domínios da 
educação, da cultura e da ciência, conforme resulta do disposto nas alíneas 
d) e e) do artigo 13º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim do 
preceituado na alínea g) do nº. 2 do artigo 20º do mesmo diploma legal, 
competindo-lhes promover o uso efectivo das Tecnologias de Informação e 
Conhecimento e bem assim contribuir para a construção de uma sociedade 
digital e de informação igual e inclusiva. À Fundação para a Divulgação das 
Tecnologias de Informação (FDTI), instituída pelo Instituto Português da 
Juventude e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional foram 
cometidas competências e conferidas responsabilidades de difusão nacional, 
extensiva e sistemática, das tecnologias de informação e comunicação, em 
ordem a preparar, formar e apoiar a comunidade e, em particular, todos 
quantos têm maior dificuldade em fazê-lo mediante iniciativas individuais. O 
contributo da Fundação em causa no âmbito da generalização da utilização 
das tecnologias da informação e comunicação por banda dos cidadãos 
pretende fomentar a coesão social e a integração de todos na hodiema 
sociedade digital, da informação e da comunicação. Conforme resultado do 
estipulado nas alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, compete às Câmaras Municipais, no âmbito do apoio a 
actividades que revistam interesse público municipal, deliberar sobre formas 
de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, designadamente em 
ordem à concretização de eventos de interesse municipal bem como acerca 
do apoio ou comparticipação, pelos meios adequados, no apoio a actividades 
de interesse municipal de índole social, cultural ou outra. Nestes termos, face 
a tudo quanto fica exposto e nos termos e fundamentos de facto e de Direito 
acima enunciados, proponho que a Câmara delibere aprovar o Protocolo de 
Cooperação e Parceria a celebrar entre o Município de Montijo e a 
Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação, do qual consta 
a atribuição de um apoio financeiro público municipal no montante de € 
1.750,00 ao ente fundacional e cujo objecto se reporta à promoção, 
organização e dinamização de Cursos de Informática integrados no âmbito 
da formação designada por “CDO – Cria Documentos Office”, destinados a 
Instituições, Escolas e Associações. De acordo com a lista provisória de 
inscritos para os aludidos cursos, consistente em pré-inscrições efectuadas 
após a promoção e divulgação da iniciativa pelo Gabinete de Desenvolvimen-



 

 
 
 
 

to Associativo e Cidadania junto das entidades potencialmente destinatárias, 
os cursos serão frequentados por 25 pessoas, indicadas pelas seguintes 
entidades aderentes e participantes: - Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Montijo; - Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes do Montijo; - 
Motoclube de Montijo; - Centro Cultural e Desportivo do Montijo; - Ginásio 
Clube de Montijo; - Águias Negras Futebol Clube; - Sociedade Cooperativa 
União Piscatória Aldegalense; - Tertúlia Tauromáquica de Montijo; - Centro 
Social de São Pedro do Afonsoeiro; - Casa do Povo de Canha; - 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes; - Associação do 
Infantário “O Saltitão”. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1008/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO NO ÂMBITO 
DO APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO, NO MONTANTE DE € 2.500,00 – O 
Montijo Basket Associação, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada 
na Associação de Basquetebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de 
Basquetebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de 
actividades desportivas regulares no decurso da época desportiva de 
2007/2008, no âmbito da modalidade de basquetebol e nos escalões de mini-
8, mini-10, mini-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, seniores e 
veteranos, masculinos e femininos. O Montijo Basket Associação é a única 
associação desportiva do Concelho a promover e a desenvolver o basquete-
bol ao nível da competição federada, com especial e particular incidência nos 
vários escalões de formação, onde tem vindo a desempenhar uma actividade 
desportiva bastante relevante do ponto de vista social, assinalando-se ainda 
os sucessos desportivos obtidos por esta associação no domínio do basquete-
bol, em competições oficiais federadas da modalidade, quer nos escalões de 
formação quer no escalão sénior. Na época desportiva de 2007/2008 em 
curso, praticam basquetebol no clube cerca de 200 atletas, sendo 120 do sexo 
masculino e 80 de sexo feminino, sendo que o Montijo Basket foi considerado 
um dos nove principais clubes portugueses nesta modalidade, com equipas 
masculinas e femininas em todos os escalões. A associação em apreço foi 
igualmente reconhecida como um dos melhores clubes nacionais na área da 
formação em basquetebol. No que concerne ao rendimento desportivo, a 
agremiação desportiva integra actualmente doze equipas diferentes, de 
diversos escalões, em competição oficial federada de basquetebol, quer em 
campeonatos de índole distrital e regional quer em campeonatos de âmbito 
nacional. O clube desportivo em causa realiza os seus jogos oficiais no 
Pavilhão Desportivo Municipal nº. 1, utilizando para treinos, o mencionado 
Pavilhão, o Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 



 

 
 
 
 

e o Pavilhão Desportivo da Banda Democrática 2 de Janeiro. O Montijo 
Basket Associação apresentou candidatura a apoio financeiro municipal, no 
âmbito do programa regulamentar de apoio ao rendimento desportivo 
previsto no capítulo VI do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio 
ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária 
de Assembleia Municipal realizada a 28 de Setembro de 2004. A alínea b) do 
nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara Municipal competência 
material para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades 
desportivas que revistam interesse público municipal, em conformidade com 
o preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos municipais “apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”. Incumbe às 
Autarquias Locais o dever de promover a actividade física e desportiva em 
colaboração com as associações desportivas, as quais podem beneficiar de 
apoios ou comparticipações financeiras públicas municipais, conforme o que 
resulta do disposto nos artigos 5º, nº. 2 e 46º, nº. 1 ambos da Lei nº. 5/2007, 
de 16 de Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto). De 
acordo com o disposto no artigo 13º do Regulamento de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo “o programa de apoio ao rendimen-
to desportivo tem como finalidade apoiar as associações desportivas que 
participam em competições de carácter nacional, enquadradas por 
Federações de Utilidade Pública Desportiva”, enquadrando nos termos do 
respectivo artigo 14º, os tipos de apoio a prestar, reportados ao transporte 
para competições, às despesas de estadia e de alojamento, à arbitragem, ao 
policiamento, ao seguro desportivo e às inscrições dos atletas. Neste sentido 
e face ao que fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar a atribuição de um apoio financeiro ao Montijo Basket Associação, 
na modalidade de subsídio e no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), a conceder e a disponibilizar nos termos e condições previstas no 
protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com 
esteio e fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4 alínea 
b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, sendo que o apoio financeiro deverá constar da relação a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, 
nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio 
financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente fundamentado e 
enquadrado no Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo, previsto e 
regulado nos artigos 13º e 14º, alíneas a) a f) do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assem-



 

 
 
 
 

bleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Ve-
reador Renato Gonçalves)-------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1009/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO MONTI-
JO FUTEBOL CLUBE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 
1.000,00, NO ÂMBITO DO APOIO A ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES 
E AO RENDIMENTO DESPORTIVO – O Montijo Futebol Clube, Associação 
Desportiva sem fins lucrativos recentemente constituída, promove, organiza, 
desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas regulares na 
época desportiva de 2007/2008, no domínio do futebol de 7 clássico e de ar 
livre, nos escalões de pré-escolas, escolas e infantis. O Montijo Futebol 
Clube, mostra-se filiado na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Futebol e participa em competições desportivas oficiais e 
federadas, de âmbito distrital e regional, ao nível dos escalões de formação, 
na época desportiva de 2007/2008. Para o efeito, o Montijo Futebol Clube 
efectua treinos quer no Campo do Esteval quer no Campo da Liberdade, 
realizando os seus jogos oficiais no Campo do Esteval. Nos termos do artigo 
5º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, o Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares 
destina-se a “(...) apoiar as actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”, sendo que, conforme o preceituado no artigo 6º do mesmo 
Regulamento Municipal, os apoios a prestar pela Câmara Municipal ao 
abrigo e nos termos deste Programa de Apoio reportam-se e reconduzem-se 
ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, às despesas com transporte 
para a realização de provas desportivas, à cedência de instalações 
desportivas, à divulgação e informação das actividades desportivas e à 
formação de agentes desportivos (técnicos, dirigentes, etc...).Dispõe o artigo 
13º do Regulamento Municipal acima referido que “o programa de apoio ao 
rendimento desportivo tem como finalidade apoiar as Associações Desporti-
vas que participam em competições de carácter nacional, enquadradas por 
federações de utilidade pública desportiva”, reportando-se os apoios a 
prestar ao abrigo deste programa regulamentar ao transporte para competi-
ções, ao apoio das despesas de estadia e alojamento, ao apoio com despesas 
de arbitragem, ao apoio com despesas com policiamento, ao apoio com 
seguro desportivo e ao apoio nas despesas com as inscrições dos atletas, 
conforme resulta do estatuído no 14º do mesmo diploma regulamentar. A 
alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui 



 

 
 
 
 

competência material e orgânica municipal para apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de índole desportiva que 
revistam interesse municipal, concretizando, nesta sede, o disposto nos 
artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro. Incumbe às Autarquias Locais o dever de promover o desenvolvi-
mento da actividade física e do desporto em estreita colaboração e parceria 
com as associações desportivas, as quais podem beneficiar de apoios e/ou 
comparticipações financeiras públicas municipais, em conformidade com o 
disposto nos artigos 5º, nº. 2 e 46º, nº. 1 ambos da Lei nº. 5/2007, de 16 de 
Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto). Neste sentido e 
face a tudo quanto fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar a atribuição de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio, ao 
Montijo Futebol Clube, no montante de € 1.000,00 (mil euros), a conceder 
nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é 
tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea 
b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro e bem assim no disposto nos artigos 5º, 6º, 13º e 14º do Regula-
mento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo. O subsídio ora aprovado deverá constar da relação a publicar 
em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e 
no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1010/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACADE-
MIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL DO BAIRRO DO MIRA NDA, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 2.000,00 PARA A 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS 
REGULARES E BEM ASSIM PARA APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO – A 
Associação Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, associação 
desportiva sem fins lucrativos e sede social na Freguesia do Alto-Estan-
queiro/Jardia filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza ao longo 
da época desportiva 2007/2008 actividade desportiva regular, ao nível do 
Futsal e no âmbito dos escalões de formação de pré-escolas, escolas, infantil, 
de iniciados e de juvenis bem como no escalão júnior feminino. A actividade 
desportiva regular gera e determina para a Associação Desportiva em causa 
custos e encargos financeiros significativos e relevantes, fundamentalmente 
ao nível do enquadramento técnico, do apetrechamento e da aquisição de 
material e equipamento desportivo, das deslocações e transportes, da 
divulgação e informação de acções e iniciativas e da cedência de instalações 
desportivas, no caso o Pavilhão das EB2 D. Pedro Varela e o Pavilhão da 



 

 
 
 
 

Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, onde são realizados os treinos e a 
preparação e formação desportiva. Referem-se ainda as despesas e gastos 
inerentes à arbitragem, ao seguro desportivo e às inscrições de atletas. A 
Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda apresentou 
uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Munici-
pal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no Con-
celho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária 
realizada a 28 de Setembro de 2004. A candidatura efectuada insere-se no 
âmbito dos seguintes Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto 
no artigo 5º e 6º, alíneas a) a e) do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo, previsto e regulado nos artigos 13º e 14º do 
Regulamento Administrativo suprareferido. As normas jurídicas constantes 
dos artigos 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e 64º, nº. 
4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro cometem à Câmara 
Municipal competência material expressa e explícita para apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades desportivas 
que revistam interesse público municipal. Sendo certo que, conforme resulta 
do preceituado pelo nº. 2 do artigo 5º da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei 
de Bases da Actividade Física e do Desporto), as Autarquias Locais 
promovem o desenvolvimento da actividade física e do desporto em colabora-
ção com as associações desportivas, podendo as referidas associações 
beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras a atribuir por parte dos 
entes autárquicos, nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 46º do citado 
diploma legislativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro à Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro do Miranda, 
na modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), a 
conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em 
apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 
2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro 
e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como 
nos artigos 5º, 6º, 13º e 14º 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. 1011/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 2.000,00 AO ESTRELA FUTEBOL 
CLUBE AFONSOEIRENSE, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO 
DESPORTIVO – O Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, associação desporti-
va sem fins lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal, promove, 
organiza, dinamiza e desenvolve na época desportiva de 2007/2008 um 
conjunto de actividades desportivas regulares nomeadamente ao nível do 
futebol, no âmbito dos escalões de formação, integrando os escalões de 
escolas, infantis, iniciados e juvenis. Assim, as actividades desportivas 
desenvolvidas por esta associação estão fundamentalmente vocacionadas 
para crianças e adolescentes cujas idades variam entre os 8 e os 16 anos, 
salientando-se ainda a prática recreativa e informal do futebol de 11 e do 
futsal ao nível do escalão de seniores e dos veteranos. Na época desportiva 
de 2007/2008, o Estrela Futebol Clube Afonsoeirense participa nas competi-
ções oficiais federadas organizadas e desenvolvidas pela Associação de 
Futebol de Setúbal ao nível do distrito, integrando esta a Federação 
Portuguesa de Futebol. A referida participação nas competições oficiais 
distritais federadas gera, determina e importa para o Clube a realização de 
um conjunto de despesas bem como a assunção de custos referentes ao 
enquadramento técnico, ao apetrechamento e aos transportes bem como à 
arbitragem, ao seguro desportivo e às inscrições dos atletas. Sublinha-se 
igualmente o custeio das despesas relacionadas com o funcionamento e a 
gestão, manutenção e conservação do Campo de Futebol de 7 sito a tardoz da 
sede do Estrela, na Freguesia do Afonsoeiro, onde são realizados treinos e 
jogos oficiais de futebol de 7, designadamente luz, água, nivelamento saibro e 
cal. Salientando-se ainda o relevante trabalho de integração e coesão social 
bem como de prevenção de riscos sociais promovido e levado a cabo pela 
colectividade beneficiária através da actividade física e desportiva. Para o 
efeito, o Estrela Futebol Clube Afonsoeirense apresentou uma candidatura 
própria ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no Concelho de Montijo, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de 
Setembro de 2004. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de 
Actividades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5º e 6º 
do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo; - 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo, previsto nos artigos 13º e 14º 
do supramencionado Regulamento de Apoio. Neste sentido, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro ao Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, 
na modalidade de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), a 
conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em 



 

 
 
 
 

apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 
2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro 
e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como 
nos termos do estatuído pelos artigos 5º, nº. 2 e 46º, nº. 1 ambos da Lei nº. 
5/2007, de 16 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.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1012/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE OLÍMPICO 
DO MONTIJO, A TÍTULO DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 6.050,00, PARA 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULA-
RES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO NA ÉPOCA EM CURSO, NOMEADA-
MENTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS COMPLETOS – 
O Clube Olímpico do Montijo, Associação Desportiva sem fins lucrativos 
recentemente constituída, com sede social na Freguesia de Montijo, promove, 
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares na época desportiva de 2007/2008, no domínio do futebol de 7 e do 
futebol de 11 clássico e de ar livre, nos escalões de pré-escolas, escolas, 
infantis A, infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores, contando 
actualmente com cerca de 256 atletas. O Clube Olímpico do Montijo, mostra-
se filiado na Associação de Futebol de Setúbal e na federação Portuguesa de 
Futebol e vai participar em competições desportivas oficiais e federadas, de 
âmbito distrital, regional quer ao nível dos escalões de formação quer ao 
nível do escalão sénior, na época desportiva de 2007/2008. Nos termos do 
artigo 5º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, o Programa de Acção 
à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares 
destina-se a “(...) apoiar as actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”; sendo que, conforme o preceituado no artigo 6º do mesmo 
Regulamento Municipal, os apoios a prestar pela Câmara Municipal ao 
abrigo e nos termos deste Programa de Apoio reportam-se e reconduzem-se 
ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, às despesas com transporte 
para a realização de provas desportivas, à cedência de instalações desporti-
vas, à cedência de instalações desportivas, à divulgação e informação das 
actividades desportivas e à formação de agentes desportivos (técnicos, diri-
gentes, etc...). Dispõe o artigo 13º do Regulamento Municipal acima referido 
que “o programa de apoio ao rendimento desportivo tem como finalidade 
apoiar as Associações desportivas que participam em competições de carác-



 

 
 
 
 

ter nacional, enquadradas por federações de utilidade pública desportiva”, 
reportando-se os apoios a prestar ao abrigo deste programa regulamentar ao 
transporte para competições, ao apoio das despesas de estadia e alojamento, 
ao apoio com despesas de arbitragem, ao apoio com despesas com 
policiamento, ao apoio com seguro desportivo e ao apoio nas despesas com 
as inscrições dos atletas, conforme resulta do estatuído no 14º do mesmo 
diploma regulamentar. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, atribui competência material e orgânica municipal para apoiar 
ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de índole 
desportiva que revistam interesse municipal concretizando, nesta sede, o 
disposto nos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro. O Clube Olímpico do Montijo apresentou à 
Câmara Municipal pedido de apoio financeiro para a aquisição, por compra 
e venda de equipamentos principais completos para todos os escalões – do 
escalão de pré-escolas ao escalão sénior – quer para os respectivos guarda-
redes quer para os jogadores de campo. Os equipamentos para a prática do 
futebol de 7 e de 11 em apreço integram camisolas, calções e meias, 
mostrando-se ademais dotados dos respectivos emblemas e números de 
jogador. Neste sentido e face a tudo quanto fica exposto, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de uma comparticipação 
financeira, na modalidade de subsídio, ao Clube Olímpico do Montijo, no 
montante de € 6.050,00 (seis mil 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 no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
bem assim no disposto nos artigos 5º, 6º, 13º e 14º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. O subsídio ora aprovado deverá constar da relação a publicar em edital 
e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 
3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1013/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 600,00 À SOCIEDADE 
RECREATIVA DAS FIGUEIRAS – A Sociedade Recreativa das Figueiras, 
associação cultural, desportiva e de recreio sem fins lucrativos, com sede 
social nas Figueiras, Freguesia de Santo Isidro de Pegões, promoveu, 
organizou, dinamizou e desenvolveu na pretérita época desportiva de 
2006/2007 actividade desportiva no âmbito da ginástica de manutenção para 
todas as idades, com particular incidência entre os 40 e os 70 anos. A 



 

 
 
 
 

mencionada actividade decorreu na instalação social e desportiva da 
colectividade adequada para o efeito e dotada de material gímnico, tendo 
como destinatários preferenciais a população residente nas Figueiras. Note-
se que a actividade em causa esteve inserida no Programa Desportivo 
Municipal Mais, tendo participado na mesma cerca de 20 munícipes das 
Figueiras. A colectividade apresentou pedido de apoio financeiro no 
concernente ao enquadramento técnico da actividade de ginástica de 
manutenção em apreço, pedido este previsto e enquadrável nos artigos 5º e 
6º, alínea a) do capítulo II do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Associativo em vigor. O Município dispõe de atribuições nos domínios dos 
Tempos Livres e do Desporto, conforme resulta do disposto na alínea f) do nº. 
1 do artigo 13º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, sendo que, nos termos 
da norma constante da alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da mesma Lei , os 
órgãos municipais são competentes para “apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal”. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atribui competência material à Câmara Municipal 
para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de índole desportiva que revistam interesse municipal. Neste 
sentido e face ao supra exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, na modalidade de 
subsídio, à Sociedade Recreativa das Figueiras, no montante de € 600,00 
(seiscentos euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A 
deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no 
disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro 
bem como 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 nos artigos 5º e 6º do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 
2004. O subsídio ora aprovado deverá constar da relação a publicar em 
edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no 
artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1014/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 1.000,00 AO MONTIJO BASKET 
ASSOCIAÇÃO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL, NOMEADAMENTE A 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS FÉRIAS 
DESPORTIVAS DA PÁSCOA – O Montijo Basket Associação promove, organi-
za, dinamiza e desenvolve entre 17 e 28 de Março do ano em curso um 



 

 
 
 
 

extenso e diversificado programa de Férias Desportivas da Páscoa de 2008, 
destinado a crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 5 e 
os 16 anos, de ambos os sexos. Tal programa é aberto à comunidade e ao 
público em geral, não se mostrando circunscrito nem reservado a praticantes 
e atletas do clube. O Programa de Férias Desportivas em causa é composto 
por um vasto, diverso e diversificado conjunto de actividades desportivas, 
culturais, sociais e recreativas, integrando, entre outras, deslocações e visitas 
ao Fluviário de Mora, ao Monte Selvagem de Lavre, ao Museu Militar de 
Lisboa e bem assim ao Museu de Canha, à Herdade do Moinho Novo e à 
Fábrica Preparadora de Pinhões, sitos nas Freguesias de Canha e Pegões. 
Tais deslocações e visitas, não se limitando o programa de Férias à 
Freguesia sede do concelho, pressupõem, implicam e postulam a aquisição de 
serviços de transporte a empresas da especialidade, em ordem ao transporte 
das crianças e adolescentes participantes, uma vez que as duas viaturas 
automóveis ligeiras de passageiros dotadas de 9 lugares propriedade do 
clube se mostram insuficientes para transportar a totalidade dos partici-
pantes no Programa de Férias. As Férias Desportivas em apreço contam 
igualmente com o apoio, a promoção e a parceria da Câmara Municipal 
porquanto se inserem no âmbito do projecto Montijo em Férias/Férias 
Desportivas 2008 previsto em Plano de Actividades Municipal para o ano 
civil e financeiro em curso. O Montijo Basket Associação apresentou para o 
efeito uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em vigor no 
Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, solicitando através da mesma 
apoio financeiro para a aquisição da prestação de serviços de transporte nos 
termos acima referidos. 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, alínea b) do Regulamento Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Montijo 
Basket Associação, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil 
euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação camará-
ria em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 
13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
bem como nos artigos 11º e 12º, alínea b) do Regulamento Administrativo 
Municipal acima referido, sendo que o apoio concedido deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código 



 

 
 
 
 

Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1015/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-01/08 – Na sequência do 
despacho da Senhora Presidente de 4 de Janeiro de 2008 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 
procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua do Tejo, nº. 100 – Sarilhos 
Grandes, Montijo de que são proprietárias a D. Ana Lúcia Nogueira de Jesus 
e D. Floripes Manuela Chaves Vieira, conforme auto que se anexa e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificadas as proprietárias, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para audiência prévia, não responderam 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 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 visto-
ria 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 D. Floripes Manuela Chaves Vieira. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1016/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-02/08 – Na sequência do 
meu despacho de 7 de Janeiro de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua Ilha de São Tomé, nº. 83 – Afonsoeiro, Montijo de que é 
proprietário o Sr. António Damásio, conforme auto que se anexa e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrati-
vo, 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 beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 



 

 
 
 
 

dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1017/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PO-03/08 – Na sequência do meu 
despacho de 30 de Janeiro de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua António Joaquim Marques, adjacente ao alçado lateral 
direito da Igreja da Nossa Senhora da Atalaia de que é proprietária a 
Fábrica da Igreja da Nossa Senhora da Atalaia, conforme auto que se anexa 
e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada 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 beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada à proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1018/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO NOVO 
DA JARDIA”. PROCESSO F-60/2000 – Considerando que: A vistoria efectuada 
no dia 2008.02.14 que considerou estarem os trabalhos em condições de 
serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Definitiva da obra “Pavimentação da Estrada de Acesso ao Bairro 
Novo da Jardia”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)---- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1019/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “ARRANJO DA ENVOLVENTE A SUL DA RUA JOAQUIM SERRA”. 
PROCESSO F-02/2001 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.03.11 que considerou estarem os trabalhos em condições de serem rece-
bidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Defini-



 

 
 
 
 

tiva da Obra “Arranjo da Envolvente a Sul da Rua Joaquim Serra”. (Propos-
ta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1020/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS 
REFEREN-TE À EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 
DAS FAIAS – SANTO ISIDRO DE PEGÕES”. PROCESSO F-18/2006 – Conside-
rando que: - A empreitada referente à “Recuperação do Polidesportivo das 
Faias – Santo Isidro de Pegões”, foi adjudicada à firma José Marques 
Gomes Galo, S.A., por deliberação de Câmara de 20-06-2007, pelo valor de 
Euros: 49.148,16 (quarenta e nove mil cento e quarenta e oito euros e 
dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um prazo 
de execução de 120 dias. – A adjudicação foi efectuada no âmbito do 
Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consignação dos trabalhos foi 
assinada em 07.08.2007. – Ao iniciar-se a obra constatou-se após a remoção 
da vedação que a degradação do murete era demasiado elevada para se 
proceder à sua recuperação, pelo que foi necessário efectuar a sua demolição 
e execução de novo; - Verificou-se que o pavimento existente se encontra de 
nível, no entanto para que o novo revestimento a aplicar fique funcional, há 
necessidade de efectuar um enchimento para criar pendentes, por forma a 
que as águas pluviais não se acumulem no campo. Este trabalho não está 
previsto na empreitada devido a omissão do projecto. – Os trabalhos 
adicionais a executar na empreitada atingem o montante de 17,95% do valor 
do contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no 
nº. 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – O nº. 2 do 
artigo 45º do mesmo diploma, estabelece também que sempre que o valor 
acumulado dos trabalhos adicionais exceda 15% do valor do contrato inicial 
da empreitada ou sempre que tal valor seja igual ou superior a 4.987.978,97 
€, a entidade com competência para autorizar a despesa só poderá fazer 
“mediante proposta do dono da obra devidamente fundamentada e instruída 
com estudo realizado por entidade externa e independente”. – Este estudo 
poderá, no entanto, ser dispensado, nos termos do nº. 3 do mesmo artigo, 
pela entidade com competência para autorizar a despesa resultante do 
contrato inicial, caso esta seja de montante igual ou inferior a 2.493.989,49 
€. Nestes termos proponho que V. Exas. aprovem: - A dispensa de estudo 
estabelecida no artigo 45º, nº. 3 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março; - 
Todos os trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma José 
Marques Gomes Galo, S.A., por um montante de Euros: 8.823,61 (oito mil 
oitocentos e vinte e três euros e sessenta e um cêntimos) + IVA à taxa legal 
em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1021/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS 
REFERENTE À EMPREITADA DE “QUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇ ÃO PÚBLICA 



 

 
 
 
 

NA ATALAIA – AVENIDA 28 DE SETEMBRO E EN4”. PROCESSO F-31/2006 – 
Considerando que: - A empreitada referente à “Qualificação da Iluminação 
Pública na Atalaia – Avenida 28 de Setembro e EN4”, foi adjudicada à firma 
MECI – Gestão de Projectos de Engenharia, S.A., por deliberação de 
Câmara de 18 de Julho de 2007, pelo valor de Euros: 33.605,26 (trinta e três 
mil seiscentos e cinco euros e vinte seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor e por um prazo de execução de 60 dias. – A adjudicação foi 
efectuada no âmbito do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A 
consignação dos trabalhos foi assinada em 03.09.2007. – Com a 
remodelação da iluminação pública na zona de intervenção, a alimentação 
eléctrica à mesma passou a ser subterrânea. – Verificou-se uma incompatibi-
lidade com a alimentação eléctrica aérea a quatro edifícios na Avenida 28 de 
Setembro, com a presente remodelação, pelo que há necessidade de alterar 
essa alimentação de aérea a subterrânea, por forma a uniformizar toda a 
rede eléctrica do local, de acordo com as indicações da EDP. – Os trabalhos 
adicionais a executar na empreitada atingem o montante de 17,85% do valor 
do contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no 
nº. 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – O nº. 2 do 
artigo 45º do mesmo diploma, estabelece também que sempre que o valor 
acumulado dos trabalhos adicionais exceda 15% do valor do contrato inicial 
da empreitada ou sempre que tal valor seja igual ou superior a 4.987.978,97 
€, a entidade com competência para autorizar a despesa só poderá fazer 
“ mediante proposta do dono da obra devidamente fundamentada e 
instruída com estudo realizado por entidade externa e independente”. – Este 
estudo poderá, no entanto, ser dispensado, nos termos do nº. 3 do mesmo 
artigo, pela entidade com competência para autorizar a despesa resultante do 
contrato inicial, caso esta seja de montante igual ou inferior a 2.493.989,49 
€. Nestes termos proponho que V. Exas. aprovem: - A dispensa de estudo 
estabelecida no artigo 45º nº. 3 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – 
Todos os trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma MECI – 
Gestão e Projectos de Engenharia, S.A., por um montante de Euros: 5.997,69 
(cinco mil novecentos e noventa e sete euros e sessenta e nove cêntimos) + 
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1022/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE SUSPENSÃO DA 
EMPREITADA DE “QUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA N O AFONSO-
EIRO”. PROCESSO F-34/2006 – Considerando: A vistoria efectuada no dia 
2008.02.12, verificou-se que após o desenvolvimento de uma parte significati-
va da obra, verificou-se que existem trabalhos que não podem ser executados 
sem que a EDP proceda a algumas alterações à rede eléctrica existente, pelo 



 

 
 
 
 

que se suspende os trabalhos por um período previsível de 90 dias. 
Proponho: A Ratificação do Auto de Suspensão da empreitada de “Qualifi-
cação da Iluminação Pública no Afonsoeiro”. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1023/08 – 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 DE “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA”. PROCESSO F-03/2008 – Conside-
rando que: - A necessidade de reforçar a centralidade do Centro Histórico 
da cidade; - O interesse do município em recuperar e salvaguardar um dos 
edifícios notáveis da cidade e com isso sensibilizar os proprietários de outros 
edifícios a preservar. – A necessidade de se proceder à reestruturação dos 
espaços, com o intuito de alojar os serviços da Junta de Freguesia do 
Montijo, alguns serviços camarários e a loja do cidadão; - Que a obra se 
enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-
2011 sob o código da classificação económica 06.04/07.03.05 e o código/ano 
do projecto acção 03/2002/138; - Que o valor base para concurso está esti-
mado em 925.481,41 € (novecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta 
e um euros e quarenta e um cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A 
abertura de Concurso Público para a empreitada de “Recuperação e Reabili-
tação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pátio d’Água”, 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 subscri-
ta pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte e três horas e vinte e seis 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 


