
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 10/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE MAIO DO ANO DOIS  MIL 
E OITO 

 
Aos catorze dias do mês de Maio 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, tendo informado que estaria ausente por um período de 3 dias, com 
início em 13/05/2008 e termo em 15/05/2008, e em sua substituição compare-
ceu 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.------- 
 
Às dezassete horas e trinta e quatro minutos com a presença da Técnica 
Superior de 1ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Dra. Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora 
Presidente da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os 
respectivos membros presentes.-------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Nuno Canta deu conhecimento à Câmara do seguinte 
assunto “Instalação de Nova Central Hidropneumática em Sarilhos 
Grandes” - Na passada semana entrou em funcionamento a nova central 
hidropneumática no reservatório da localidade de Sarilhos Grandes. Durante 
as últimas décadas a rede de abastecimento de água na localidade de Sari-



 

 
 
 
 

lhos Grandes apresentava recorrentemente problemas de baixa pressão. Nos 
últimos anos, para ultrapassar o problema, foram desenvolvidas manobras 
que possibilitaram a separação do abastecimento de água na Freguesia de 
Sarilhos Grandes. As manobras consistiram na separação do abastecimento 
de Sarilhos Grandes e da Lançada, ficando esta última localidade a ser 
abastecida pelo reservatório do Pau Queimado. O novo equipamento vem 
agora colmatar o problema da baixa pressão na rede de abastecimento de 
água na própria localidade de Sarilhos Grandes, que ainda persistia, e podia 
no futuro ser agravado pelo desenvolvimento. O investimento consiste de uma 
central de pressurização de água constituída por três electrobombas em 
paralelo, com impulsores, montadas numa estrutura comum, incluindo qua-
dro empanques do tipo mecânico auto-ajustáveis e as chumaceiras são auto-
lubrificadas pela água bombada. A central vem equipada com quadro 
eléctrico, com microprocessador e painel de controlo para comando das 
electrobombas que se ajustam instantaneamente às solicitações da rede, bem 
como o regime e sequência de funcionamento em cascata destas bombas, de 
forma automática. Cada bomba assegura um caudal unitário de 24 m3/h e 
uma altura manométrica de 30 m de coluna de água, assegurando na rede de 
distribuição de água uma pressão média em regime contínuo de 3,0 kg/cm3. 
De modo a proteger a central contra eventuais falhas no abastecimento de 
água a partir do depósito, a central está equipada com um transdutor de 
pressão instalado no colector de aspiração que, em caso de falta de água, 
desliga as bombas automaticamente, evitando que as bombas funcionem a 
seco e se danifiquem. A central é complementada por um depósito hidro-
pneumático de membrana que minora os riscos de golpe de aríete. De uma 
forma genérica e em resumo, trata-se duma central hidropressora constituída 
por três electrobombas de eixo vertical, de funcionamento automático, 
sequencial e em cascata, que estão instaladas em paralelo, e em linha com o 
reservatório de Sarilhos, e que assegura as necessidades da rede quer em 
caudal, quer em pressão. As novas electrobombas são de velocidade variável, 
ajustando-se em cada momento às solicitações da rede e garante, em 
condições normais de funcionamento, um serviço de abastecimento de água 
adequado ás necessidades das populações. O que nos move na gestão dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo é a prestação de 
um serviço público de abastecimento de água com qualidade, em quantidade 
e adequado à satisfação dos munícipes, e ao mesmo tempo melhorar 
continuamente a qualidade de vida das populações do Município de Montijo.- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu dois Votos de Saudação cujo teor 
a seguir se transcreve: “1 – Um Voto de Saudação ao União Futebol Clube 
Jardiense, por se ter sagrado Campeão Distrital de Pesca Desportiva e Vice-
Campeão no Campeonato de Futebol do INATEL. 2 – Um Voto de Saudação 



 

 
 
 
 

ao Centro Cultural e Desportivo do Montijo – CCDM – e à atleta Lina Antu-
nes por ter sido medalhada de ouro no Torneio Internacional de Nível A em 
Miranda do Corvo na modalidade de Judo e bem assim medalha de Prata na 
República Checa em prova oficial de Judo aí realizada.”------------------------- 
O Senhor Vereador Serra da Graça colocou as seguintes questões, cujo teor 
a seguir se transcreve: “1 – Pergunto à Senhora Presidente se a Câmara de 
Montijo deu resposta ao projecto de lei sobre as medidas preventivas na zona 
do novo Aeroporto no Campo de Tiro? 2 – No Mercado Municipal do 
Montijo está a ser efectuado o abastecimento de carne de bovino, com 
transporte de carcaças em plena rua aos ombros de funcionários das 
empresas fornecedoras, percorrendo cerca de 50 metros até aos talhos. Esta 
forma de abastecimento é anti-higiénica, inaceitável e incompreensível que 
aconteça considerando que o edifício do Mercado possui no alçado nascente 
uma porta larga própria para as descargas, que dá acesso a um espaço 
coberto no interior do edifício, já próximo dos talhos.”--------------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente às medidas preventivas o 
município de Montijo não se pronunciou sobre o projecto de lei, uma vez que 
o prazo que foi dado não era o suficiente. Disse ainda que após solicitado por 
vários Presidentes de Câmara o prazo foi alargado até ao dia 09/05/2008, 
mas que ainda no decorrer do mesmo o Conselho de Ministros aprovou as 
medidas preventivas, que no nosso entender não foi um procedimento 
correcto. Informou ainda que estas medidas preventivas vão permitir que 
haja um Ordenamento do Território correcto, para a salvaguarda de valores 
ambientais e patrimoniais. Informou também que existiu uma conferência de 
impressa na Câmara de Alcochete, mas a Câmara do Montijo entendeu não 
estar presente, porque tratamos isto em dois planos. No plano dos procedi-
mentos, nós criticamos, porque não é a forma de relacionamento do Governo 
com os Municípios e por esse facto a Câmara do Montijo entendeu não 
apresentar nenhuma proposta, apesar de as várias zonas referidas no 
diploma já estarem devidamente identificadas pelo nosso Gabinete de 
Sistema de Informação Geográfica. No plano da substância nós concordamos 
com as medidas preventivas, uma vez que salvaguarda os espaços/canais de 
acesso ao Aeroporto, porque se não existirem podem surgir construções 
nesses mesmos espaços, bem como as medidas preventivas são transitórias, 
tendo uma validade de dois anos, eventualmente prorrogáveis por mais um 
ano. Quanto à questão do abastecimento da carne de bovino para o Mercado 
Municipal a Senhora Presidente disse que desconhecia a situação, porque 
existe condições para que as coisas se procedam com higiene e segurança 
alimentar para os cidadãos.------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que desconhecia inteiramente a 
situação, e que nem percebia nem compreendia porque razão o transporte da 



 

 
 
 
 

carne se fazia dessa maneira. Disse ainda que existe alternativa para essa 
situação de transporte, e acredita que existe violação e infracção das norma-
tivas regulamentares do Regulamento Municipal do Mercado que tem normas 
disciplinadoras sobre o transporte da carne e do peixe. Disse também que 
poderá existir uma falha por parte da fiscalização municipal.-------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão questionou sobre as razões da elevada 
cobrança de multas, que em 4 meses de 2008 ultrapassou em 40% o valor 
cobrado em todo o ano de 2007. Referiu ainda que há iluminação pública 
acesa em pleno dia, o que deve ser de evitar. A rega de espaços públicos 
inicia-se automaticamente todas as noites, em determinados locais, quer 
tenha chovido, quer não. Quanto às contas de 2007 dos SMAS, informou que o 
valor em dívida à SIMARSUL não está reflectido nas contas e no passivo, nem 
consta qualquer referência escrita no respectivo relatório. Quanto às contas 
da Câmara, a factura por pagar à PAVIA, emitida em 2006, aparenta não 
constar do passivo da Câmara em 2007, o que a confirmar-se não traduz o 
valor adequado desse passivo.--------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que relativamente à questão da dívida à firma 
PAVIA que a mesma já foi referida e que não existe nenhum lapso e é 
transparente. Disse ainda que na próxima reunião de câmara a questão será 
esclarecida e demonstrado que não existe nenhuma omissão da dívida. 
Relativamente à SIMARSUL sempre foi dito que existe atraso e foi explicado 
porquê. Foi explicado várias vezes, quer na Câmara Municipal quer na 
Assembleia Municipal, que fomos penalizados por termos submetido o 
contrato com a SIMARSUL ao Tribunal de Contas, porque num ano não existiam 
condições para pagar dois anos, tendo sido esta situação devidamente 
anunciada e informada não existindo nenhuma omissão.-------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que relativamente à PAVIA, só existe 
dívida quando existe emissão de factura e se não efectuarmos o pagamento. A 
questão prende-se com o facto de que a obra sempre esteve cabimentada no 
Orçamento e no Plano Plurianual de Investimentos, mas não existia nenhum 
documento de execução do valor, logo não pode existir dívida. Relativamente 
aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e à SIMARSUL o Senhor 
Vereador Nuno Canta disse que sempre foi referido que existe um atraso de 
um ano no pagamento à SIMARSUL e que ficou acordado entre os Conselhos 
de Administração, quer dos SMAS quer da SIMARSUL, que a emissão da 
factura referente ao ano 2007 seria apresentada aos SMAS em 2008, 2009 e 
2010 existindo documentos devidamente esclarecedores da situação, bem 
como o mesmo é do conhecimento do Senhor Vereador Nuno Ferrão. ---------- 
 
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 28 de Abril e 9 de 
Maio de 2008: - Licenças Administrativas: 5; - Autorizações Administrativas: 
5; - Alterações: 8; - Informações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 11; - 
Certidões: 7; - Propriedade Horizontal: 1; - Loteamentos: 6.-------------------- 
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.-------------------------------------------------------- 
 
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.-------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe a pedir a palavra foram retomados os 
trabalhos pelas dezanove horas e um minuto.-------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 09/2008, 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 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1089/08 – APROVAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA 
FEIRA DO EMPREENDEDOR E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CONSIDE-
RANDO QUE: 1 – O Município do Montijo é dono e legítimo proprietário do 
prédio urbano sito no Esteval, designado por “Parque de Exposições”, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o número 2.259 
e inscrito na matriz da freguesia de Montijo, concelho de Montijo sob o 
artigo 9.798; 2 – As atribuições e competências do Município são, entre 
outras promover e desenvolver a colaboração no apoio a iniciativas locais de 



 

 
 
 
 

emprego e no desenvolvimento de actividades de formação profissional e 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados nos termos das alíneas c) e 
d) do nº. 1 do artigo 28º, nº. 1 da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e ainda 
com o disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º e artigo 67º da Lei nº. 
169/99, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 3 – Por sua vez, a autarquia pretende organizar a 
Feira do Empreendedor e da Formação Profissional no “Parque de Exposi-
ções”, trata-se assim de um evento que visa estimular o espírito empreende-
dor num ambiente privilegiado à concretização de oportunidades de empre-
go, informar jovens empresários sobre novas oportunidades de negócio e 
apoios à formação de empresas, bem como divulgar as ofertas de emprego 
existentes pelas várias entidades empregadoras; 4 – Pelo exposto, o Municí-
pio do Montijo pretende aprovar as normas de participação aplicáveis a esta 
Feira do Empreendedor e da Formação Profissional, de que se junta em ane-
xo. PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere favoravelmente a aprova-
ção das normas de participação da Feira do Empreendedor e da Formação 
Profissional, que se juntam e cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1090/08 – ACORDO DE CEDÊNCIA ONEROSA A CELEBRAR 
ENTRE A MAR LARGO – CONSTRUÇÕES E URBANISMO, S.A. E O MUNICÍPIO 
DE MONTIJO – O Município de Montijo vai levar a efeito o evento denomina-
do ON EUROPE – 1ª BIENAL INTERNACIONAL DE MONTIJO – IX Prémio Vespeira 
2008, que abre Concurso aos artistas residentes na União Europeia, e que 
integrará obras a concurso no âmbito de pintura, desenho, fotografia, vídeo e 
instalação. Neste evento, como habitualmente, será homenageado um artista 
plástico português, neste caso o Pintor João Vieira. Ao júri, constituído por 
personalidades relevantes no âmbito das Artes Plásticas, competirá seleccio-
nar as obras a concurso e atribuir os prémios de aquisição. Para a realiza-
ção deste evento, o Município pretende ocupar o prédio sito na Rua Manuel 
Neves Nunes de Almeida, na freguesia e concelho de Montijo, propriedade da 
firma Mar Largo – Construções e Urbanismo, S.A., no período compreendido 
entre 15 de Maio e 30 de Novembro do corrente ano, mediante contrapartida 
global de 5000,00 euros (cinco mil euros), a pagar 50% no acto de 
assinatura do acordo e os restantes 50% na data de 1 de Agosto de 2008. 
Assim, e considerando que: - a localização do prédio, que se pretende ocu-
par, se revela ideal para o evento; - compete à Câmara Municipal no âmbito 
do apoio a actividades de interesse municipal apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza 
social, cultural, desportiva, recreativa ou outra (cfr. artigo 64º, nº. 4, alínea 
b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela 



 

 
 
 
 

Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro); - os municípios dispõem de atribuições 
nos domínios do património, cultura e ciência, apoiando actividades culturais 
de interesse municipal, de acordo com o estipulado no artigo 13º, nº. 1, 
alínea e) e artigo 20º, nº. 2, alínea g) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, e 
que; - a despesa de € 5.000,00 (cinco mil euros) inerente ao presente acordo 
se encontra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 0103/020204, propõe-se que o Executivo Munici-
pal delibere: 1. Aprovar o Acordo de Cedência Onerosa a celebrar entre a 
Mar Largo – Construções e Urbanismo, S.A. e o Município de Montijo, cuja 
cópia se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida, conferindo à 
Senhora Presidente da Câmara os necessários poderes para nele outorgar. 2. 
Notificar a Mar Largo – Construções e Urbanismo, S.A. da deliberação 
tomada. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1091/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES E AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO PARA EFEITOS 
DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A INICIATIVA “À DESCOBERTA DAS 
CIÊNCIAS”  – Como já é do conhecimento de V. Exas., está a decorrer, desde 
o passado dia 5 e até ao dia 16 do presente mês de Maio, no Parque de 
Exposições de Montijo, a segunda edição da Semana das Ciências, agora 
designada “À Descoberta das Ciências”. É neste âmbito que PROPONHO a V. 
Exas., a atribuição aos Agrupamentos de Escolas mencionados em epígrafe, 
dos subsídios que adiante se discriminam, os quais se referem à 
comparticipação nas despesas de transporte de alunos entre as respectivas 
escolas e o Parque de Exposições: - Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e 
Sarilhos Grandes: 2.340€ (dois mil trezentos e quarenta euros); - Agrupa-
mento de Escolas Maestro Jorge Peixinho: 1.302€ (mil trezentos e dois 
euros). Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Se-
nhora Vereadora Clara Silva)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1092/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 
MAESTRO JORGE PEIXINHO NO MONTANTE DE € 1.750,00 – O Agrupamento 
de Escolas Maestro Jorge Peixinho implementou uma dinâmica de activida-
des integradas no Programa “Montijo em Férias 2007” que envolveu crian-
ças das freguesias, Atalaia e Alto Estanqueiro, que de outra forma não 
poderiam usufruir destas actividades. A atribuição do subsídio desta activi-
dade foi aprovado na reunião de câmara de 04 de Julho do ano anterior 
titulada pela Proposta nº. 683, no entanto e por lapso, apenas contemplou os 
alunos do escalão A da freguesia da Atalaia. Considerando que importa 
transferir para o agrupamento a verba relativa aos alunos de escalão A da 



 

 
 
 
 

freguesia da Atalaia. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no 
montante de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros) ao Agrupamento 
Maestro Jorge Peixinho, da diferença relativa ao subsídio Férias em 
Movimento, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 2 – Que o presente apoio conste da relação a publicar editalmen-
te 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1093/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBAR ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E O 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA  – Todos os 
alunos do pré-escolar no concelho de Montijo, usufruem da componente de 
apoio à família que permite aos encarregados de educação maior mobilidade 
de horários por forma a fazer face aos seus compromissos profissionais. No 
1º ciclo a autarquia de Montijo aderiu desde a primeira hora, às actividades 
de enriquecimento curricular, propostas pelo Ministério da Educação no ano 
lectivo de 2006/2007. Na defesa de uma Escola Pública de qualidade e a 
tempo inteiro, tem o Pelouro de Educação reunido com Encarregados de 
Educação, Associação de Pais e Instituições de Solidariedade Social, no 
sentido destas Instituições implementarem o serviço de apoio à família para 
estes alunos, no qual a Câmara não possui competências legais, mas possui 
responsabilidade perante os seus munícipes de responder às suas reais 
necessidades. Assim, atribuímos um apoio financeiro, à Associação Pais e 
Encarregados de Educação do Bairro do Areias para o aluguer de uma 
instalação pré-fabricada no recinto exterior da referida escola. Consideran-
do que a direcção do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Atalaia, se 
disponibilizou a dinamizar o supra citado serviço de apoio à família no 
recinto da Escola Básica da Atalaia, Proponho: A aprovação do protocolo 
em anexo. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)----------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão apresentou uma Declaração de Voto cujo 
teor a seguir se transcreve: “Votei a favor deste Protocolo porque concordo 
com o conteúdo do mesmo, mas discordo da designação de Centro para 
designar o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Atalaia pois esta 
entidade deveria ser designada, como diz na Introdução no 1º Parágrafo, 
apenas por terceiro outorgante e não como Centro.”------------------------------ 
III – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1094/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, AO CLUBE 
OLÍMPICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 2.000,00 PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE 



 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Clube Olímpico do Montijo, 
Associação Desportiva sem fins lucrativos recentemente constituída, promo-
ve, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares na época desportiva de 2007/2008, no domínio do futebol de 7 e do 
futebol de 11 clássico e de ar livre, nos escalões de pré-escolas, escolas, 
infantis A, infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores. O Clube 
Olímpico do Montijo, mostra-se filiado na Associação de Futebol de Setúbal 
e na Federação Portuguesa de Futebol e vai participar em competições 
desportivas oficiais e federadas, de âmbito distrital e regional quer ao nível 
dos escalões de formação quer ao nível do escalão sénior, na época 
desportiva de 2007/2008. Entre Fevereiro de 2008 e Abril do ano em curso, o 
Clube Olímpico do Montijo utilizou os polidesportivos de relva sintética para 
futebol de 5 existentes nas instalações do Clube Indoor, sitas em Montijo, no 
âmbito dos escalões de formação. Tal utilização, destinada a treinos dos 
escalões de formação, abrangeu os escalões de infantis e iniciados. A 
utilização das infra-estruturas desportivas existentes nas instalações do 
Clube Indoor gerou e determinou para o Clube Olímpico do Montijo a reali-
zação de despesas relevantes, atenta a natureza privada das citadas infra-
estruturas. Refira-se igualmente que desde meados do pretérito mês de Março 
e até ao final do mês de Maio em curso, o Clube Olímpico do Montijo 
procede ao nivelamento, regularização e marcação do Campo Municipal de 
Futebol de 7 do Esteval, sito na Freguesia de Montijo, bem como à limpeza 
dos respectivos balneários, em ordem à realização de jogos oficiais de futebol 
de 7, aos fins-de-semana. As operações realizadas e a realizar aproveitam e 
dizem respeito não só aos jogos do Clube Olímpico mas também aos jogos do 
Montijo Futebol Clube e do Ginásio Clube de Montijo. Nos termos do artigo 
5º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, o Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares 
destina-se a “(...) apoiar as actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”, sendo que, conforme o preceituado no artigo 6º do mesmo 
Regulamento Municipal, os apoios a prestar pela Câmara Municipal ao 
abrigo e nos termos deste Programa de Apoio reportam-se e reconduzem-se 
ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, às despesas com transporte 
para a realização de provas desportivas, à cedência de instalações desporti-
vas, à divulgação e informação das actividades desportivas e à formação de 
agentes desportivos (técnicos, dirigentes, etc...). A alínea b) do nº. 4 do artigo 
64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui competência material e orgânica 
municipal para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 



 

 
 
 
 

actividades de índole desportiva que revistam interesse municipal, concreti-
zando, nesta sede, o disposto nos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, 
alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste sentido e face a tudo 
quanto fica exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição de uma comparticipação financeira, na modalidade de subsídio, 
ao Clube Olímpico do Montijo, no montante de € 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 no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e bem assim no disposto nos artigos 5º e 6º do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Dêsportivo 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 Orça-
mental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1095/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO MONTIJO FUTEBOL CLUBE NO ÂMBITO DO 
APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSOCIATIVA E NO MONTANTE 
DE € 1.500,00 – O Montijo Futebol Clube, agremiação desportiva sem fins 
lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um 
conjunto de actividades desportivas regulares no âmbito das modalidades de 
futebol clássico e de ar livre de 7, futsal e atletismo ao nível dos escalões de 
formação exclusivamente, com atletas e praticantes masculinos e femininos, 
sublinhando-se a respectiva integração em competição oficial federada 
distrital de futebol de 7, no escalão de infantis masculinos. 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 desporti-
vas que revistam interesse público municipal, em conformidade com o 
preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos municipais “apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”. O Capítulo IV 
do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária de Assembleia Muni-
cipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o programa 
desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia associativa, 
estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo reportado ao apoio 
à “(...) inovação de serviços específicos e à aquisição de equipamentos 



 

 
 
 
 

próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comunidade”. Preceitua 
igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regulamento Municipal acima referi-
do que as candidaturas a apresentar pelas associações desportivas no âmbito 
e ao abrigo do programa em causa poderão enquadrar-se no pedido de “(...) 
de apoio para a aquisição de viatura para transporte de atletas”. O Montijo 
Futebol Clube apresentou candidatura, nos termos regulamentares, tendente 
à obtenção de apoio financeiro municipal destinado à aquisição de uma 
viatura ligeira de nove lugares destinada ao transporte de atletas, pratican-
tes, técnicos e dirigentes, ao abrigo do disposto nos artigos 9º e 10º, alínea b) 
do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo em 
vigor. Trata-se de um veículo ligeiro de passageiros, da marca hyundai, 
matrícula 48-81-MQ, de 1999, com nove lugares. Para o efeito, o Montijo 
Futebol Clube irá proceder à contratação de um crédito junto da sociedade 
financeira, sendo que o preço de venda ao público do bem móvel em apreço é 
de € 9.000,00 e o montante total a financiar mostra-se estimado em € 
9.130,73. A associação em causa irá pagar uma prestação mensal de € 
316,05, durante 36 meses, nos termos do contrato de aquisição a crédito a 
pactuar. A aquisição do veículo automóvel em apreço revela-se necessária, 
útil, relevante, prioritária e urgente tendo em conta que o clube disputa 
competição oficial federada de futebol no Distrito de Setúbal, o que implica a 
realização de várias viagens e deslocações. Neste sentido e face ao que fica 
exposto, tendo em conta a actividade desportiva socialmente relevante que o 
clube tem vindo a desenvolver desde o seu surgimento, considerando o 
contributo que a associação desportiva beneficiária tem vindo a prestar nos 
domínios do futebol infantil de 7 e do atletismo para o desenvolvimento 
desportivo do concelho e tendo igualmente em conta que a aquisição de uma 
viatura automóvel de nove lugares para transporte de atletas permite uma 
maior autonomia do clube em matéria de transportes, contribuindo ademais 
para a sua modernização, uma vez que o clube não possui qualquer meio de 
transporte próprio, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
atribuição ao Montijo Futebol Clube de um apoio financeiro, na modalidade 
de subsídio e no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), no ano 
financeiro em curso, a conceder e a disponibilizar nos termos e nas condições 
e em conformidade com o protocolo em anexo. A deliberação em apreço é 
tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, 
alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o apoio financeiro concedido 
na modalidade de subsídio deverá constar da relação a publicar em edital e 
em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, 
nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio financeiro ora deliberado 



 

 
 
 
 

aprovar mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no Programa de 
Apoio à Modernização e Autonomia Associativa, previsto e regulado nos 
artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordi-
nária realizada a 28 de Setembro de 2004. Código Orçamental: 06.01/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1096/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMPO E 
AVENTURA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO PON-
TUAL NO MONTANTE DE € 2.000,00 – A Associação dos Amigos do Campo e 
Aventura, associação desportiva com sede social na Freguesia de Pegões, 
sem fins lucrativos, vai organizar, dinamizar e desenvolver a Expoevasão e 
Festa 4x4 no Parque de Exposições de Montijo, nos dias 6, 7 e 8 de Junho, a 
qual conta com a promoção e apoio da Câmara Municipal. Trata-se de uma 
Feira de Aventura, especialmente vocacionada e destinada para a exposição, 
divulgação e demonstração de desportos de aventura, designadamente o 
pedestrianismo, a orientação, o BTT, o 4x4, o todo-o-terreno turístico e a 
canoagem e bem assim desportos radicais, nomeadamente a escalada e o 
rappel como o skate. A Feira vai integrar várias actividades desportivas no 
âmbito dos desportos acima referidos, prevendo-se a presença na mesma de 
várias colectividades do concelho. A associação desportiva organizadora 
solicitou à Câmara Municipal, a atribuição de subsídio destinado à comparti-
cipação de despesas efectuadas e a efectuar no âmbito da promoção, 
divulgação, dos transportes e da aquisição de material. Conforme o disposto 
no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, compete à 
Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de índole desportiva e/ou recreativa, que revistam 
interesse público municipal, concretizando esta norma o preceituado pela 
alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo 
a qual pertence à competência dos órgãos municipais apoiar actividades 
desportivas e recreativas de interesse municipal. De acordo com o estipulado 
pelo artigo 11º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, o objecto do Programa de apoio à 
realização de eventos desportivos pontuais reconduz-se ao apoio à organiza-
ção de eventos desportivos pontuais concelhios, organizados por entidades 
sediadas ou não no concelho de Montijo, sendo que o artigo 12º do mesmo 
diploma regulamentar, elenca os tipos de apoio a prestar no quadro do 
supracitado programa. Assim, nos termos e com os fundamentos legais e 
regulamentares acima expressos, proponho a atribuição de um apoio 
financeiro à Associação Amigos do Campo e Aventura, no montante de dois 



 

 
 
 
 

mil euros (2.000,00€), no âmbito de evento desportivo pontual a realizar nos 
próximos dias 6, 7 e 8 de Junho denominado Expoevasão e Festa 4x4, a 
conceder em conformidade com o clausulado no Protocolo anexo e destinado 
à comparticipação de despesas a efectuar com a organização do evento em 
apreço. O apoio ora atribuído deverá constar da relação de subsídios a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado pelo artigo 
1º, nº. 1 e bem assim pelo artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1097/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO, À ACADEMIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVE-
NIL “BAIRRO MIRANDA”, NO VALOR DE € 1.000,00, PARA EVENTO DESPORTI-
VO PONTUAL – A Academia Desportiva Infantil e Juvenil “Bairro Miranda”, 
agremiação desportiva sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia do 
Alto Estanqueiro/Jardia, vai promover e organizar, com o apoio da Câmara 
Municipal, a 1ª Maratona Internacional de Futsal Feminino Cidade de 
Montijo, a qual irá decorrer nos próximos dias 31 de Maio e 1 de Junho, nos 
Pavilhões Desportivos Municipais nºs. 1 e 2. Trata-se de um evento 
desportivo no domínio do futsal associativo de âmbito do futsal associativo de 
âmbito internacional e com escalão único, no qual se prevê a presença de 
cerca de 250 atletas do sexo feminino. O clube desportivo organizador 
solicitou, nos termos regulamentares à Câmara Municipal, a atribuição de 
subsídio destinado à comparticipação de despesas a efectuar no âmbito dos 
transportes, da arbitragem e do enquadramento técnico. Conforme o disposto 
no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, compete à 
Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de índole desportiva e/ou recreativa, que revistam 
interesse público municipal, concretizando esta norma o preceituado pela 
alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo 
a qual pertence à competência dos órgãos municipais apoiar actividades 
desportivas e recreativas de interesse municipal. De acordo com o estipulado 
pelo artigo 11º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo Associativo, o objecto do Programa de apoio à 
realização de eventos desportivos pontuais reconduz-se ao apoio à organiza-
ção de eventos desportivos pontuais concelhios, organizados por entidades 
sedeadas ou não no concelho de Montijo, sendo que o artigo 12º do mesmo 
diploma regulamenta, elenca os tipos de apoio a prestar no quadro do 
supracitado programa. Assim, nos termos e com os fundamentos legais e 
regulamentares acima expressos, proponho a atribuição de um apoio finan-
ceiro à Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda, no 



 

 
 
 
 

montante de mil euros (€1.000,00) no âmbito de evento desportivo pontual a 
realizar nos próximos dias 31 de Maio e 1 de Junho, em Montijo, a conceder 
em conformidade com o clausulado no protocolo anexo e destinado à 
comparticipação de despesas efectuadas com a organização do evento em 
apreço. O apoio ora atribuído deverá constar da relação de subsídios a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado pelo artigo 
1º, nº. 1 e bem assim pelo artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. 
Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1098/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 
ATLÉTICO DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 2.000,00 PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO DESPORTIVO 
– O Clube Atlético de Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, 
filiada na Federação Portuguesa de Canoagem, na Federação Portuguesa de 
Natação, na Associação de Canoagem da Bacia do Tejo e na Associação de 
Natação de Lisboa, promove, dinamiza e desenvolve na época desportiva em 
curso actividades desportivas regulares no âmbito da canoagem, da natação 
oficial federada, do futebol de veteranos e do futsal. Destaca-se, natural-
mente, a secção de canoagem do clube, onde praticam a modalidade atletas 
de várias idades, com particular incidência ao nível dos escalões de 
formação. Sublinhando-se, obviamente, os êxitos desportivos alcançados pelo 
clube nesta modalidade quer a nível regional quer a nível nacional, que tem 
desenvolvido um trabalho notável e muito relevante no fomento e dinamiza-
ção desta modalidade desportiva na Freguesia e no Concelho, promovendo 
por essa via a ligação da cidade ao rio e contribuindo para a sua aproxima-
ção, sucessos desportivos esses no âmbito dos escalões de formação, 
inclusivo com a integração de atletas nas selecções nacionais. Salienta-se 
também o papel e o dinamismo da secção de natação oficial federada, 
praticada por crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Refira-se ademais 
que na época desportiva em curso o Clube Atlético do Montijo colabora com 
a Câmara Municipal de Montijo, no âmbito da parceria estabelecida, ao 
nível da dinamização de actividades de hidroginástica e de natação especial 
e adaptada na Piscina Municipal, cooperação esta que o Clube pretende 
manter na próxima época desportiva em curso. Para o efeito, o Clube Atlético 
do Montijo, apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo, em vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal 
em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, solicitando através 
da mesma apoio financeiro para o apetrechamento, materiais e equipamentos 
desportivos, as despesas com transportes para a realização de provas 



 

 
 
 
 

desportivas, a cedência de instalações desportivas, a divulgação e informa-
ção de actividades desportivas e a formação dos agentes e dirigentes 
desportivos assim como o enquadramento técnico das várias modalidades e 
actividades. A candidatura efectuada insere-se no âmbito dos seguintes 
Programas: - Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Acti-
vidades Desportivas Regulares, conforme o disposto nos artigos 5º e 6º do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo; - Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo, 
conforme o disposto nos artigos 13º e 14º do supra aludido Regulamento 
Municipal. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao 
Clube Atlético do Montijo, na modalidade de subsídio e no valor de € 
2.000,00 (dois mil euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A 
deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no 
disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, 
alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, bem como esteio e fundamento nos artigos 5º, 6º, 
13º e 14º do Regulamento Municipal acima referido, sendo que o apoio 
concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA  
1 – PROPOSTA Nº. 1099/08 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICI-
PAL DE TROÇO DE CAMINHO PÚBLICO – Considerando que: 1. A Teixeira 
Duarte – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. 
(TDGPII), é um grupo “Teixeira Duarte” que tem por objectivo social a 
gestão de participações, a promoção e realização de investimentos e de 
empreendimentos imobiliários, a gestão de imóveis próprios e a prestação de 
serviços em tais áreas, bem como a compra, comercialização e revenda de 
prédios adquiridos para esse fim; 2. A TDGPII é actualmente a legítima 
proprietária do prédio denominado “Pinhal do Eloi”, com a área de 
50.480m2, sito na freguesia de Montijo, concelho de Montijo, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o nº. 02432/940926 da 
freguesia de Montijo e inscrito na respectiva matriz cadastral sob o artigo 6 
da Secção AI e urbana sob o artigo 160 da freguesia de Alto Estanqueiro/ 
Jardia; 3. A TDGPII é promitente compradora do prédio denominado 
“Apeadeiro”, com a área de 76.687 m2, sito na freguesia de Alto Estanquei-
ro/Jardia, concelho de Montijo, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Montijo sob o nº. 00686 e inscrito na respectiva matriz cadastral sob o 



 

 
 
 
 

artigo 8º da Secção A; 4. No âmbito das suas atribuições e objecto social, a 
TDGPII pretende desenvolver, nos identificados prédios, para a sociedade 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. e suas associadas, um 
projecto de edificação para instalação dos estaleiros centrais, destinados à 
actividade industrial e de armazenagem, bem como para instalação de 
parque logístico para arrendamento; 5. O Município tem fundado interesse 
na instalação dos estaleiros centrais e parque logístico na localização 
proposta, por tal constituir factor de desenvolvimento económico e ser 
gerador de emprego qualificado, além da evolução urbanística que as 
operações de edificação e urbanização representam para aquela específica 
área geográfica; 6. Os prédios descritos nos considerandos 2 e 3 confrontam, 
respectivamente, a norte e a sul com um caminho público que integra o 
domínio público municipal, sendo a extensão de confronto do mencionado 
caminho com os aludidos prédios correspondente a 350 metros lineares 
aproximadamente, tudo conforme fotos que se anexam à presente proposta 
como Anexo I, dela fazendo parte integrante para todos os efeitos legais; 7. O 
Município está ciente que o terreno correspondente àquele troço de caminho 
público é essencial à TDGPII, sem o qual esta não tem interesse na instalação 
dos estaleiros centrais e parque logístico, nem na edificação prevista, pelo 
que a desafectação do domínio público municipal, na parte identificada no 
levantamento topográfico que aqui se junta como Anexo II, do caminho 
público existente entre os dois terrenos e consequentemente cedência à 
TDGPII, é determinante para a viabilidade do projecto em causa. Assim, face 
ao exposto, PROPÕE-SE: a) A desafectação do domínio público municipal, do 
troço B-C, correspondente a parte do caminho público denominado por Rua 
Corte do Elói, melhor identificado através das fotografias que constituem o 
Anexo I e levantamento topográfico junto como Anexo II, com o comprimento 
aproximado de 350 metros e uma largura aproximada de 10 metros, o que 
perfaz uma área total aproximada de 3.500 m2. b) Determinar que, para 
efeitos meramente registrais, à parcela de terreno a desafectar do domínio 
público municipal é atribuído o valor de 200.000,00€. c) A remessa à Assem-
bleia Municipal da presente proposta para aprovação, nos termos do 
disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1100/08 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA ACERTO DE EXTREMAS. PROCESSO A-384/07 – 
Considerando que: 1. Com a emissão do alvará de loteamento nº. 335/05, de 
9 de Agosto de 2005, na sequência do processo de loteamento registado com 
o nº. I-12/01, foi cedida ao Município para integrar no domínio público uma 



 

 
 
 
 

parcela com a área total de 9.110,65 m2 destinada a espaços verdes; 2. Com 
a emissão do alvará de loteamento nº. 336/05, de 31 de Outubro de 2005, na 
sequência do processo registado com o nº. I-24/03, foi cedida ao Município 
para integrar o domínio público uma parcela de terreno com a área total de 
2.649,00 m2 destinada a espaços verdes; 3. Ambas as parcelas, integradas no 
domínio público municipal confrontam de Norte com a propriedade objecto 
da operação urbanística titulada pelo processo A-384/07; 4. Por sua vez, a 
parcela de terreno objecto dessa mesma operação urbanística, confronta a 
Sul com as referidas áreas de espaço verde, que integram o domínio público 
municipal; 5. A dita parcela de terreno é propriedade da BESLEASING E 
FACTORING INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A., existindo um contra-
to de locação financeira imobiliária registado sobre o mencionado imóvel, no 
qual figura como locatária a MONTISINTRA – INVESTIMENTOS HOTELEIROS E 
IMOBILIÁRIOS, S.A., pelo período de 15 anos com inicio em 15 de Fevereiro de 
2007. 6. De modo a permitir uma maior harmonização da implantação do 
empreendimento turístico a erigir na parcela e uma vez que a configuração 
da mesma se revela irregular, nomeadamente no seu limite sul, o requerente 
do processo identificado no ponto anterior, veio propor um acerto de 
extremas precisamente no limite Sul da dita parcela de terreno, mediante o 
qual o Município deverá ceder uma parcela com a área de 76 m2 a confrontar 
do Norte com Besleasing e Factoring Insituição Financeira de Crédito, S.A., 
do Sul e Ponte com domínio Público municipal, terminando a parcela em 
bico a Nascente, a compensar com a cedência ao Município para integrar o 
domínio público municipal de uma área total de 42,95 m2, que confronta do 
Norte com Besleasing e Factoring Instituição Financeira de Crédito, S.A., do 
Sul, e do Nascente com domínio público municipal, terminando a parcela em 
bico a poente; 7. A parcela de terreno com a área total de 76 m2, a desafectar 
do domínio público municipal é composta por duas partes, uma proveniente 
da área cedida com a emissão do alvará de loteamento 335/05 (34,50 m2) e 
outra proveniente da área cedida com a emissão do alvará de loteamento 
336/05 (41,50 m2), o que perfaz os tais 76 m2, tudo conforme levantamento 
topográfico que se anexa. Assim, face ao exposto, PROPÕE-SE: a) A 
desafectação do domínio público municipal, para acerto de extremas, de uma 
parcela de terreno com a área de 76 m2 a confrontar do Norte com 
Besleasing e Factoring Instituição Financeira de Crédito, S.A., do Sul e 
Ponte com domínio público municipal, terminando a parcela em bico a 
Nascente, conforme levantamento em anexo, efectuado pelo Topografo Sr. 
António Machado, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante; b) Autorizar o acerto de extremas, passando a referida área de 76 
m2 a fazer parte do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Montijo sob o nº. 04553/040319, inscrito na matriz predial urbana sob o 



 

 
 
 
 

artigo 3150, da freguesia de Montijo. c) Aceitar a cedência de uma parcela 
de terreno com a área de 42,95 m2 que faz parte do prédio melhor 
identificado na alínea b) supra, para integrar o domínio público municipal. 
d) A remessa à Assembleia Municipal da presente proposta para aprovação, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1101/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROGRAMA BASE, DO ANÚNCIO, DO PROGRAMA DE CONCURSO E DO 
CADERNO DE ENCARGOS REFERENTE À EMPREITADA DE “CONCEPÇÃO/ 
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL Nº. 3 – SARILHOS 
GRANDES”. PROCESSO F-41/2007 – Considerando: O aprofundamento da 
política de promoção desportiva que o Município de Montijo vem desenvol-
vendo nos últimos anos, nomeadamente na disponibilização de equipamentos 
desportivos de proximidade; - A importância das actividades desportivas 
como elemento fundamental da saúde pública e da qualidade de vida dos 
munícipes, e em especial as populações de Sarilhos Grandes. – A necessidade 
de construir um edifício desportivo coberto na freguesia de Sarilhos Grandes 
e com as respectivas instalações de apoio, como balneários e bancadas; - 
Que a obra se enquadra nas Acções do Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
06.01/07.01.04.06 e o código/ano do projecto acção 10/2006/13; - Que o 
valor base para concurso está estimado em 571.000,00€ (quinhentos e setenta 
e um mil euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso 
Público para a empreitada de “Concepção/Construção do Pavilhão Despor-
tivo Municipal nº. 3 – Sarilhos Grandes”, 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 Base, do Anúncio, 
do Programa de Concurso e do Caderno de Encargos da empreitada referida 
em epígrafe. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)----------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1102/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROJECTO, DO ANÚNCIO, DO PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO 
DE ENCARGOS E DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EM-
PREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIUSOS (SEDE DA JUNTA, 
BIBLIOTECA, AUDITÓRIO E ESPAÇO INTERNET) PEGÕES”. PROCESSO F-
23/2008 – Considerando: - A estratégia municipal de dignificação do poder 
político, nomeadamente pela existência de instalações adequadas e condi-
gnas para as Juntas de Freguesia do Concelho; - A necessidade de alarga-



 

 
 
 
 

mento dos serviços municipais de âmbito social e cultural na freguesia de 
Pegões Cruzamento, procurando rentabilizar recursos e meios; - A procura 
de um desenvolvimento equitativo e homogéneo em todo o território do 
Município de Montijo, através de serviços públicos de proximidade. – Que a 
obra se enquadra nas acções do Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
0103/07010301 e o código/ano do projecto acção 01/2006/8; - O valor base 
para concurso estimado em 361.226,00€ (trezentos e sessenta e um mil 
duzentos e vinte e seis euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura 
de Concurso Público para a empreitada de “Construção de Edifício Multiu-
sos (sede da Junta, Biblioteca, Auditório e Espaço Internet) Pegões” nos 
termos do nº. 2 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, 
alterado pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº. 159/00, 
de 27 de Julho e pela Lei nº. 13/02, de 19 de Fevereiro. 2. A aprovação do 
projecto, do anúncio, do programa de concurso, do caderno de encargos e do 
plano de segurança e saúde da empreitada referida em epígrafe. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1103/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 7 DE MAIO DE 2008, TITULADA PELA PROPOSTA Nº. 
141/08 – “APLICAÇÃO DA LEI Nº. 12/2008, DE 26 DE FEVEREIRO: - ALIENAÇÃO 
DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SMAS; - CONSTITUIÇÃO DA COMPONENTE 
FIXA DA TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - ABOLIÇÃO DA TAXA 
MENSAL DE ALUGUER E TAXA DE LIGAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA” – 
Proponho que: - A Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do 
Conselho de Administração de 7 de Maio de 2008, titulada pela Proposta nº. 
141/08, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos 
fundamentos dela constantes, e posteriormente enviar à Assembleia Munici-
pal para aprovação. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade, com as seguintes alterações: na 
Proposta nº. 141/08 do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, na página 4, alínea a) onde se lê: 
“Abolir a taxa de aluguer mensal de contadores de água e a taxa de ligação 
de contadores actualmente vigentes, bem como, revogar parcialmente o nº. 1, 
do Art.º 136.º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais 
de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, no que se refere 
à tarifa de utilização de contadores, mantendo o restante conteúdo, passando 
o mesmo a patentear a seguinte redacção “os contadores são fornecidos e 
instalados pelos SMAS, ficando sob a sua responsabilidade a respectiva 
manutenção”, deve ler-se: “Abolir a taxa de aluguer mensal de contadores 
de água e a taxa de ligação de contadores actualmente vigentes, de acordo 



 

 
 
 
 

com a Lei nº. 12/2008, de 26 de Fevereiro”; na alínea b) onde se lê: 
“Revogar igualmente o nº. 1, do Art.º 346º, do atrás citado Regulamento 
Municipal, que passará a ter a seguinte redacção: “Os encargos resultantes 
da aplicação da tarifa de abastecimento de água e da taxa de conservação de 
esgotos, serão suportados pelos consumidores, mediante emissão de factura-
ção com periodicidade mensal”, deve ler-se: “Passar a emitir uma factura-
ção com periodicidade mensal, a incorporar nos custos fixos da água, 
conforme determina a Lei nº. 12/2008, de 26 de Fevereiro”; na página 5, na 
alínea g) onde se lê: “Enviar, nos termos do disposto na alínea e), do nº. 2, 
do Art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a presente proposta à 
Câmara Municipal para aprovação e envio à Assembleia Municipal para 
deliberação.”, deve ler-se: “Enviar, nos termos do disposto na alínea j) do 
nº. 1 do Art.º 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a presente proposta à 
Câmara Municipal para aprovação.”------------------------------------------------ 
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 quarenta e oito 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.---------------------------------------------------------------------- 
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