
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 11/08 
 

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

 
Aos vinte e oito 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: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

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

 
Às dezassete horas e trinta e 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 
 
Sobre o assunto “Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to de 2007” discutido e analisado no período antes da ordem do dia, da 
reunião anterior realizada em 14 de Maio de 2008 vem agora o Senhor 
Vereador Nuno Canta apresentar o documento que a seguir se transcreve: 
“Na sequência da questão levantada pelo Senhor Vereador Nuno Ferrão na 
última reunião de Câmara, sobre uma alegada falta de transparência nos 
documentos de contas dos SMAS para o ano 2007, foi solicitado aos serviços 
por memorando interno a cabal explicação do assunto. O problema resumia-
se ao facto de estar alegadamente omisso na conta de terceiros os custos com 
a SIMARSUL para o ano de 2007. Primeiro, deve ficar claro que o facto de a 
facturação pelos serviços da SIMARSUL andar atrasada um ano, foi sempre do 
conhecimento de toda a vereação, Câmara Municipal e Assembleia Munici-



 

 
 
 
 

pal, visto que sempre se afirmou essa restrição na altura de discussão das 
contas, e nunca em nenhum momento algum dos membros desses órgãos 
levantou qualquer obstáculo ou interrogação, incluindo o Senhor Vereador 
Nuno Ferrão. Em segundo lugar, e tendo por base a informação do Senhor 
Director Delegado dos SMAS, de 28 de Maio de 2008, parece-nos adequado 
voltar a refazer o percurso histórico do processo de prestação de serviços 
pela SIMARSUL aos SMAS de Montijo. O Contrato de Recolha de Efluentes 
obteve o visto necessário do Tribunal de Contas em 13 de Setembro de 2006, 
passando a produzir efeitos desde essa data. Na sequência do visto procedeu-
se ao pagamento de um montante de 1.315.240,63€, relativo ao período de 
Janeiro de 2005 a Dezembro de 2005. Durante o ano de 2007 procedeu-se ao 
pagamento de um montante total de 1.510.798,89€, relativo ao período de 
Janeiro de 2006 a Dezembro de 2006. Os valores relativos aos caudais 
anuais mínimos garantidos para o período da concessão (30 anos) e que 
constavam do primeiro contrato de recolha celebrado em 2004, e que são a 
base da facturação da SIMARSUL, foram estimados em 2001 e 2002, com base 
em pressupostos de crescimento populacional e de capitações que não se 
vieram a verificar em resultado do abrandamento no Sector Imobiliário, não 
só no Município de Montijo, como na generalidade dos Municípios da 
Península de Setúbal. Como resultado destes desvios significativos com 
especial incidência a partir do ano de 2007 (inclusive), teríamos um completo 
desajustamento à realidade (para mais), e implicariam encargos adicionais 
injustificáveis e insuportáveis. Face a esta constatação o Município de Monti-
jo, através de oficio 14391, de 18 de Julho de 2006, enviado à SIMARSUL, 
contestou os valores dos caudais efluentes relativos ao ano de 2007, solici-
tando a medição real dos caudais efectivos, e o desencadeamento dos 
procedimentos necessários à actualização do respectivo plano de pagamentos 
para o ano de 2007 e seguintes. Na sequência do Oficio anterior e tendo em 
conta a não resposta da Administração da SIMARSUL, foi solicitada e 
realizada uma reunião com o Senhor Presidente das Águas de Portugal 
(AdP), em 9 de Outubro de 2006, tendo-lhe sido entregue a contestação que o 
Município de Montijo vinha fazendo em relação aos valores desajustados dos 
caudais, e mostrando a preocupação pela sustentabilidade económica e 
financeira do sistema. Através do Oficio 15236, de 21 de Junho de 2007, o 
Município de Montijo contestou novamente perante a SIMARSUL os valores 
dos caudais mínimos garantidos, solicitando a urgente revisão do Contrato 
de Recolha de Efluentes, e referindo como era sua obrigação os elevados 
custos para o Município. O Município tornou a insistir junto da SIMARSUL 
por Oficio, de 18 de Julho de 2007. Finalmente, através de Carta AdP-CRT 
n.º 2007-000111, de 14 de Julho de 2007, o Senhor Presidente da AdP 
concorda com as revisões dos valores dos caudais mínimos, do Orçamento de 



 

 
 
 
 

2007, do estudo de viabilidade económica e financeira e com a alteração do 
Contrato de Concessão, comprometendo-se a apoiar as medidas junto do 
Instituto Regulador das Águas e Resíduos (IRAR). Coroando o êxito e a razão 
da contestação feita, o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, sob proposta do IRAR, exara um 
despacho a autorizar a correcção dos caudais mínimos aceites por todos os 
accionistas a facturar até 2011, conforme Oficio da SIMARSUL CA/0059/ 
0309/08, de 21 de Janeiro de 2008. Face à revisão dos montantes em relação 
aos valores iniciais dos caudais garantidos, no período 2007-2011 haverá 
uma diminuição total de 3.386.948,00€ nos valores a liquidar à SIMARSUL, 
correspondendo para o ano de 2007 uma nota de crédito de 876.697,00€. Em 
função da preocupação dos novos valores ajustados para o ano de 2007, e 
ainda com o sentido de responsabilidade pela viabilidade económica e 
financeira, o Conselho de Administração dos SMAS aprovou, em 17 de Outu-
bro de 2007, um plano de pagamentos para o ano de 2007, num horizonte de 
seis anos. O mesmo foi comunicado à SIMARSUL através de Ofício 3281, de 
17 de Outubro de 2007. Através de Carta CA/1235/5276/07, de 18 de 
Dezembro de 2007, aprovou igualmente o plano de pagamentos para o ano 
de 2007, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração dos SMAS. 
Em resultado da correcção e da revisão dos valores dos caudais mínimos e 
da facturação associada no período 2007-2011, e do acordo celebrado com a 
SIMARSUL em Dezembro de 2007 e relativo ao plano de pagamentos para o 
ano de 2007, procedeu-se em 2008 à facturação e pagamento de 5 facturas 
relativas a 2007, e de 4 facturas relativas a 2008, estando para o corrente 
ano financeiro a liquidação total do ano de 2008. Em relação a 2007, o 
restante pagamento processar-se-á de acordo com o referido plano de 
pagamentos aprovado. Com os contributos atrás expressos, e que sempre 
referimos durante o acto de aprovação das contas dos SMAS, pensamos ter 
esclarecido não apenas o Senhor Vereador Nuno Ferrão mas também esta 
câmara. Percebe-se que o problema levantado não tem fundamento e, em 
nosso entender é despropositado no modo e no tempo, só se consegue 
entender a quem tenta conseguir protagonismo, que de outra forma lhe esca-
pa por inabilidade política. Deve ser ainda sublinhado que a credibilidade e 
a seriedade é exigida ao poder e à oposição, e arrisco a dizer que com 
actuações deste tipo, a oposição vai cada vez mais perdendo credibilidade, o 
que do nosso ponto de vista é mau para a Democracia Local. Como sempre 
dissemos, as instituições públicas requerem pessoas com capacidade de 
gestão e sérias no seu modo de ser e de actuação. A exposição anterior 
demonstra para a história a forma transparente e honesta como fazemos a 
gestão da coisa pública no Montijo. Como alguém já disse, os actuais eleitos 
do Partido Socialista estão acima de qualquer suspeita.”------------------------- 



 

 
 
 
 

A Senhora Vereadora Clara Silva leu o seguinte documento sobre o assunto 
“ À DESCOBERTA DAS CIÊNCIAS”, cujo teor a seguir se transcreve: “Entre os 
dias 5 e 9 de Maio (das 09H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00) e entre os 
dias 12 e 16 de Maio (das 09H30 às 12H30), no Parque de Exposições de 
Montijo, a Câmara Municipal promoveu a realização da segunda edição da 
Semana das Ciências, evento agora designado “À Descoberta das Ciências”. 
A sessão de abertura decorreu no dia 5 de Maio, pelas 10H00, e contou com 
a presença de várias individualidades das Autarquias do Concelho, de 
representantes de entidades da comunidade educativa local e regional e de 
diversas entidades apoiantes e patrocinadoras do evento. Relembra-se que 
esta iniciativa se dirigiu essencialmente às crianças que frequentam os 
Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Concelho e prosseguiu os 
seguintes primordiais objectivos: Estimular nas crianças a curiosidade e a 
interrogação acerca do mundo circundante, bem como a procura de 
explicações para os fenómenos observados; Promover uma aprendizagem 
activa das ciências, por meio da experimentação e da interpretação dos 
resultados; Promover o desenvolvimento de atitudes de pesquisa e de capaci-
dade de análise; Fomentar a aquisição de novos saberes; Propiciar a 
introdução de conceitos com rigor científico. Ao longo das duas referidas 
semanas, foram dinamizadas actividades experimentais (“Laboratórios 
Temáticos”) sobre as seguintes áreas: Biologia, Física, Química, Matemáti-
ca, Zoologia, Ciências da Terra e do Universo, Ciências da Saúde e Ciências 
da Alimentação. Procedeu-se também à construção colectiva de um Herbá-
rio, foram apresentados alguns filmes didácticos e estiveram patentes exposi-
ções temáticas sobre as ciências. Foi ainda dinamizado um espaço designado 
“Equilibra o teu lanche”, onde as crianças puderam fazer uma pausa para 
merendar e encontrar uma actividade pedagógica relacionada com a educa-
ção alimentar. Assim, com a colaboração do(a) respectivo(a) docente e dos 
dinamizadores do espaço, as crianças foram convidadas a analisar os seus 
próprios lanches, a identificar os alimentos menos saudáveis e a substituí-los 
por outros, nutricionalmente mais saudáveis e equilibrados. Ao longo do 
período de realização, participaram no evento cerca de 2.800 crianças da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho e respectivos docentes. 
Estiveram ainda envolvidas algumas turmas de alunos do 3º ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário da ES/EB3 Jorge Peixinho que, acompanhados 
dos respectivos docentes, dinamizaram para as crianças mais jovens algumas 
experiências nos Laboratórios Temáticos. A avaliação da iniciativa, efectua-
da pelos 136 docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo participantes na 
mesma, foi muito positiva, tendo sido solicitado por alguns deles que, numa 
futura organização, o período de realização seja mais alargado (três sema-
nas ou um mês, ao invés de duas semanas) e que sejam criadas condições 



 

 
 
 
 

para os alunos almoçarem no local, de modo a que as turmas possam 
realizar visitas com a duração de um dia e não apenas durante a manhã ou 
durante a tarde. Colaboraram com esta iniciativa diversas universidades, 
institutos e outras entidades que enriqueceram a organização através da 
dinamização de actividades, da apresentação de exposições, de equipamentos 
e de software educativo e da oferta de materiais, nomeadamente as que se 
indicam em seguida, por ordem alfabética: Amarsul; - Areal Editores; - 
Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade de Coimbra; - Direcção Geral da Saúde; - EDP; - Faculdade de Ciên-
cias da Saúde da Universidade da Beira Interior; - Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa; - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade Nova de Lisboa; - Hospital Nossa Senhora do Rosário, E.P.E.; - 
Imediata, Sistemas Multimédia, SA.; - Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge; - 
Johnson Diversey; - Kangu Park; - Monte Selvagem – Reserva Animal; - 
MRA – Instrumentação para Medição, Registo e Análise, S.A.; - Museu 
Nacional de História Natural – Jardim Botânico; - Observatório Astronómico 
de Lisboa; - Sequeira & Santos, Lda.; - Simarsul; - Sterilliacare – Soluções 
Avançadas em Desinfecção, Lda.; - Tetra Pak. O evento contou ainda com o 
patrocínio das seguintes empresas: - Continente; - GL Importação e 
Exportação, S.A.; - Nestlé Portugal, S.A.”------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu três Votos de Saudação, cujo teor 
a seguir se transcreve:” 1 - Voto de Saudação ao Clube Olímpico do Montijo 
pelo facto de se ter sagrado Campeão Distrital de Futebol (2.ª Divisão) na 
modalidade de futebol e no escalão de iniciados e bem assim por ter assegu-
rado a subida à 1.ª Divisão Distrital, na mesma modalidade e no escalão de 
Juvenis. 2 – Voto de Saudação ao Ginásio Clube de Montijo pelo sucesso e 
pelo êxito da XIV Festigina, realizada no pavilhão do Esteval e no Campo da 
Liberdade, evento desportivo que envolveu centenas de atletas e desportistas 
entre os 2 e os 82 idades e bem assim centenas de espectadores em cada uma 
das acções e iniciativas que integraram o evento ao nível do projecto 
Multiactividades, da Ginástica Sénior, do Futebol e do Hip Hop. 3 – Voto de 
Saudação ao Clube Atlético do Montijo que no âmbito da canoagem se 
sagrou Vice-Campeão Regional no Campeonato Regional de Maratona e 
Esperanças realizado em Alhandra, destacando-se e sublinhando-se ainda 
que, no escalão juniores masculinos, David Dias se sagrou Campeão 
Régional, no escalão de juniores femininos Rute Ricardo alcançou o título de 
Campeão Regional e ao nível do escalão de infantis femininos Ana Cruz, 
sagrou-se Campeã Regional. Regista-se igualmente que o atleta Pedro 
Raposo foi Vice-Campeão Regional.”------------------------------------------------ 
Sobre o assunto “Contas da Câmara Municipal de 2007” discutido e 
analisado no período antes da ordem do dia, da reunião anterior realizada a 



 

 
 
 
 

14 de Maio de 2008 vem agora a Senhora Presidente apresentar o documen-
to que a seguir se transcreve: “De facto não consta na conta corrente do 
terceiro o valor dos trabalhos a mais efectuados pela empresa PAVIA relati-
vos à empreitada “Construção da Circular Externa – 1ª fase”. O sistema 
contabilístico corresponde a um conjunto de tarefas e registos através do 
qual se processam as operações como meio de manter a informação financei-
ra e envolve a identificação, a agregação, a análise, o cálculo, a classifica-
ção, o lançamento nas contas, o resumo e o relato das várias operações e 
acontecimentos. Os lançamentos nas contas dos terceiros (fornecedores) são 
efectuados com base nos documentos de despesa, no caso em análise pelo 
lançamento da factura. Não existe na divisão de gestão financeira qualquer 
factura de trabalhos a mais, relativa a esta empreitada. Existe um auto de 
medição relativamente ao qual se verifica divergência quanto ao valor que a 
empresa pretende cobrar e o valor que os técnicos da Câmara entendem ser 
de pagar pelos mesmos trabalhos. O valor previsível para estes trabalhos 
encontra-se previsto e cabimentado no orçamento do ano de 2008 (cf. pag. 8 
PPI 2008/2011). No corrente ano este valor pode ser encontrado nos mapas 
de execução orçamental na coluna do cabimento contudo não está lançado 
na conta corrente do terceiro porque não existe factura.”------------------------ 
 
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 12 e 23 de Maio de 
2008: - Licenças Administrativas: 3; - Autorizações Administrativas: 3; - 
Alterações: 2; - Licenças de Utilização: 4; - Certidões: 6; - Propriedade 
Horizontal: 3; - Loteamentos: 3.------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
 
Pelas dezanove horas e sete 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.-------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe a pedir a palavra foram retomados os 
trabalhos pelas dezanove horas e oito minutos.------------------------------------ 
 



 

 
 
 
 

Foi presente para aprovação a Acta número 10/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Vereadora Lucília Ferra por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1104/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CRUZ VERMELHA 
(NÚCLEO DE MONTIJO) NO MONTANTE DE € 817,35, RELATIVO A ACTIVIDA-
DES REALIZADAS NAS ESCOLAS POETA JOAQUIM SERRA E JORGE PEIXI-
NHO – A Câmara Municipal de Montijo, tem desenvolvido, um serviço de 
apoio à comunidade apoiando e dinamizando iniciativas que promovam 
estilos de vida saudáveis. As escolas Poeta Joaquim Serra e Jorge Peixinho, 
enquanto instituições de carácter formativo/educativo, realizaram rastreios 
de glicemia, tensão arterial e colesterol, aos seus alunos/as enquadrados 
numa iniciativa de sensibilização e promoção da saúde. – Este trabalho 
contou com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de 
Montijo); - Apesar de existir algum material nas escolas, o mesmo não foi 
suficiente, pelo que houve necessidade de aquisição de novo material; - Tal 
custo não está contemplado no Protocolo celebrado com esta Autarquia; - 
Considerando que cabe à Câmara Municipal de Montijo apoiar ou comparti-
cipar, pelos meios adequados no apoio a actividades de interesse municipal, 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; - Considerando 
que o Município de Montijo aderiu à Rede Nacional e Europeia de Cidades 
Saudáveis; - Assim, tendo em vista garantir a manutenção desta parceria e 
considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das Autarquias 
Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente o seguinte: 
Atribuir um subsídio à Cruz Vermelha (Núcleo de Montijo) no valor de 
817,35 Euros, relativo a estas actividades realizadas nas Escolas Poeta 
Joaquim Serra e Jorge Peixinho. (Proposta subscrita pela Senhora Vereado-
ra Clara Silva)---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1105/08 – ATRIBUIÇÃO DE DOIS SUBSÍDIOS, UM À SCUPA E 
OUTRO À TERTÚLIA TAUROMÁQUICA DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 
32.000,00 E € 18.500,00, RESPECTIVAMENTE – As Festas Populares de S. 
Pedro, fazem parte da nossa existência colectiva, da nossa identidade 
enquanto Montijenses. Ao longo dos tempos a organização das Festas 
Populares de S. Pedro tem revestido várias formas, embora a responsabilida-
de financeira tenha sido sempre da Autarquia, este ano e por despacho da 



 

 
 
 
 

Sra. Presidente de 17 de Março último a Comissão de Festas Populares/2008 
tem a seguinte composição: - Presidente: José Francisco dos Santos. – 
Secretario: Ricardo Castanho. – Tesoureiro: José Maria Lourenço dos San-
tos. – Vogais: Vítor Costa e João Pedro Tavares Pereira. As tradições são a 
nossa memória colectiva, nesse sentido a importância de reunir sinergias em 
termo de organização das Festas Populares de S. Pedro para que os desafios 
dos novos tempos mantenham vivas as suas 3 dimensões: - A Religiosa. – A 
Religiosa – Profana. – A Profana. – Nestes termos propõe-se: - A atribuição 
de um subsídio à SCUPA no valor de 32.000,00€, destinado à organização de 
toda a dimensão Religiosa das Festas Populares de S. Pedro 2008, bem como 
os tradicionais almoço e noite do Pescador. – A atribuição de um subsídio à 
Tertúlia Tauromáquica do Montijo no valor de 18.500,00€ destinado à 
organização de toda a dimensão Profana, bem como a tradicional noite de 
comes e bebes. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1106/08 – RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA Nº. 888/08, 
APROVADA EM 09/01/2008, REFERENTE À ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEI-
RO NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO AO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE 
SARILHENSE, NO MONTANTE DE € 5.000,00 E NO ÂMBITO DO APOIO A 
INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS – A Proposta nº. 888/08, deliberada 
aprovar pela Câmara Municipal em 09/01/2008, por unanimidade, relativa à 
atribuição de apoio financeiro à associação desportiva sem fins lucrativos 
Juventude Futebol Clube Sarilhense, na modalidade de subsídio e no valor de 
€ 5.000,00, no âmbito do apoio à infra-estruturação desportiva, e não 
obstante a epígrafe ou título da mencionada Proposta e bem assim o conteú-
do das cláusulas terceira e quinta do protocolo de cooperação celebrado à 
previsão e estatuição, expressa e explicita, da atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), o conteúdo deliberativo 
da supra aludida proposta, plasmado e vertido no respectivo parágrafo 
oitavo e penúltimo, consagra e consigna um apoio financeiro no montante de 
€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Verifica-se, pois, a existência de um 
erro ou lapso material no conteúdo deliberativo de proposta, subsistindo 
contradição e conflito material entre o mesmo e a epígrafe ou título da 
proposta bem como com o clausulado constante do Protocolo pactuado, nos 
termos antes enunciados. Torna-se portanto necessário proceder à correcção 
do “lapsus calami” existente, atenta a evidente divergência entre a vontade 
real e a vontade declarada do órgão administrativo, sublinhando-se a plena 
manutenção dos efeitos jurídicos do acto administrativo originário, uma vez 
que está em causa tão somente a correcção de erros, lapsos ou imprecisões 
na manifestação da vontade do órgão administrativo consubstanciada na 
prática do acto administrativo em apreço. O regime aplicável no caso verten-



 

 
 
 
 

te é o que consta e está regulado no artigo 148º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro. 
Assim, e atento todo o exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar a correcção e rectificação do oitavo e penúltimo parágrafo da 
proposta deliberada aprovar na reunião pública ordinária de 09/01/2008, 
sob o nº. 888/08, acima identificada, passando a constar do mesmo o seguinte 
teor “(…) proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Juventude Fute-
bol Clube Sarilhense, na modalidade de subsídio e no valor de € 5.000,00 
(cinco mil euros)…”. Deste modo se conforma e compatibiliza o conteúdo 
deliberativo da proposta com o teor do respectivo título ou epígrafe e bem 
assim com o conteúdo do Protocolo já assinado entre o Município e a 
Associação Desportiva beneficiária do apoio financeiro, nomeadamente as 
cláusulas terceira e quinta, onde se acha expressamente consagrada a 
atribuição de um subsídio no montante de € 5.000,00. A Proposta camarária 
nº. 888/08, datada de 09/01/2008 e que se mostra em apreço acha-se devida e 
regularmente cabimentada no orçamento da Câmara Municipal em curso e 
em vigor através do cabimento nº. 375/2008, no valor de € 5.000,00. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1107/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 500,00, À ASSOCIAÇÃO CANHA 
– AVENTURA E DESPORTO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – A 
Associação Canha – Aventura e Desporto, agremiação desportiva sem fins 
lucrativos, com sede social na Freguesia de Canha, regularmente constituída, 
dedica-se fundamentalmente à promoção, organização, dinamização e 
desenvolvimento de actividades desportivas regulares e bem assim de eventos 
desportivos pontuais no âmbito do pedestrianismo, do BTT, do cicloturismo e 
do futsal. A associação em apreço promoveu, organizou e levou a cabo um 
passeio de BTT no pretérito dia 20/04/08, realizado na Freguesia de Canha, 
o qual integrou dois percursos, um de 40Km e outro de 70Km. Para o efeito, 
solicitou à Autarquia, nos termos regulamentares, apoio financeiro em 
matéria de seguro de acidentes pessoais, promoção e divulgação e troféus, 
brindes e camisolas. Conforme o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º 
da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, compete aos órgãos municipais apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal, incumbindo à 
Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios considerados 
adequados, no apoio a actividades desportivas e/ou recreativas que revistam 
interesse público municipal, nos termos do estipulado pela alínea b) do nº. 4 
do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. De acordo com o 
estipulado pelo artigo 11º do Regulamento Administrativo Municipal de 



 

 
 
 
 

Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, o programa de apoio à 
realização de eventos desportivos pontuais concelhios, organizados por 
entidades sediadas ou não no concelho de Montijo, enquadra, abrange e 
proporciona apoios nas áreas de promoção e divulgação, dos transportes, da 
aquisição e/ou aluguer de material, da arbitragem, da cedência de instala-
ções e do enquadramento técnico, conforme resulta do teor literal do artigo 
12º do mesmo diploma regulamentar. Neste sentido e face ao supra exposto, 
nos termos e com os fundamentos legais e regulamentares acima expressos, 
proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro à 
Associação Canha – Aventura e Desporto no valor de € 500,00 (quinhentos 
euros), sendo que o apoio ora concedido deverá constar da relação de subsí-
dios a publicar em edital e 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1108/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 150,00 AO GRUPO DE CICLOTU-
RISMO DO AFONSOEIRO PARA EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – O Grupo 
de Cicloturismo do Afonsoeiro vai promover, organizar, dinamizar e desen-
volver um passeio de cicloturismo inserido no programa das Festas Popula-
res de São Pedro de 2008, na Freguesia e Cidade de Montijo. O clube 
desportivo estima e prevê a participação de cerca de 300 atletas e praticantes 
de cicloturismo no evento desportivo em apreço, o qual reveste âmbito 
associativo e natureza recreativa e informal, consubstanciando ademais um 
acontecimento desportivo de nível nacional, face à afluência de cicloturistas 
oriundos dos mais variados pontos do território nacional. A colectividade 
desportiva apresentou pedido de apoio financeiro em ordem à realização do 
evento junto da Câmara Municipal. O apoio financeiro solicitado insere-se 
no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio a Eventos Desporti-
vos Pontuais, conforme o disposto nos artigos 11º e 12º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associa-
tivo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Grupo 
de Cicloturismo do Afonsoeiro, na modalidade de subsídio e no valor de € 
150,00 (cento e cinquenta euros), a conceder nos termos do protocolo em 
anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e com 
fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) 
ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como nos artigos 11º e 12º do 
Regulamento Administrativo Municipal acima referido, sendo que o apoio 



 

 
 
 
 

concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Pro-
posta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1109/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 900,00, AO MONTIJO BASKET 
ASSOCIAÇÃO, NO ÂMBITO DA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, 
DESIGNADAMENTE O PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
POETA JOAQUIM SERRA – O Montijo Basket Associação, associação despor-
tiva sem fins lucrativos, na época desportiva de 2007/2008, desenvolve 
algumas das suas actividades desportivas, no domínio do basquetebol e 
sobretudo os treinos com os escalões de formação, no Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, em virtude do Pavilhão 
Municipal nº. 1, revelar-se insuficiente para que o Montijo Basket desenvolva 
aí toda a sua actividade desportiva, dado o elevado número de praticantes, 
nomeadamente nos escalões de mini, iniciados, cadetes e juniores. As 
actividades desenvolvidas determinam para a colectividade encargos finan-
ceiros com a locação e a utilização daquela instalação escolar desportiva, 
sita na Freguesia do Afonsoeiro. Dispõe a alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro que “compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividade 
de interesse municipal – apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra”. Assim, considerando a relevância social e 
desportiva da actividade praticada e desenvolvida pelo Montijo Basket 
Associação, proponho que a Câmara Municipal delibere comparticipar nas 
despesas associadas à locação e à utilização do Pavilhão Desportivo da 
Escola Secundária Joaquim Serra, atribuindo deste modo uma comparticipa-
ção financeira no montante de € 900,00 (novecentos euros), nos termos do 
protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com o 
fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e bem assim 
no preceituado pelos artigos 5º e 6º, alínea d) do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio do Desenvolvimento Desportivo Associado, sendo o 
apoio concedido na modalidade de subsídio, devendo constar da relação a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, 
nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamen-
tal: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

5 – PROPOSTA Nº. 1110/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 1.000,00 AO GINÁSIO CLUBE 
DE MONTIJO – O Ginásio Clube de Montijo, promoveu, organizou, dinami-
zou e desenvolveu nos dias 16, 17 e 18 de Maio o festival desportivo Festi-
gina, o qual teve lugar e decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal nº. 2 
(Esteval) e bem assim no Campo Municipal de Futebol da Liberdade. A 
décima quarta edição da Festigina, a qual integrou cerca de 800 participan-
tes com idades compreendidas entre os 2 e os 82 anos, contou com atletas 
federados e não federados, tendo envolvido actividades de natureza e âmbito 
associativo, federativo e meramente recreativo ou informal. Sublinhando-se o 
nível nacional do evento, foram desenvolvidas, entre outras, as modalidades 
de ginástica, trampolins, hip-hop e futebol, destacando-se igualmente as 
várias apresentações da classe de ginástica do Gabinete do Idoso da Câmara 
Municipal. O clube desportivo apresentou candidatura à obtenção de apoio 
financeiro municipal para o evento. O artigo 11º do Regulamento Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, 
reporta-se ao objecto do Programa de Apoio à Realização de Eventos 
Desportivos Pontuais, o qual visa “(…) apoiar a organização de eventos 
desportivos pontuais concelhios, organizados por entidades sediadas ou não 
no concelho de Montijo”, sendo que os apoios a prestar ao abrigo deste 
Programa Desportivo Municipal dever-se-ão enquadrar na promoção, divul-
gação, transportes, aquisição ou aluguer de material, arbitragem, cedência 
de instalações e enquadramento técnico, conforme dispõe o artigo 12º do 
mesmo diploma regulamentar. Assim, e face ao supra exposto, proponho que 
a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de uma comparticipação 
financeira, na modalidade de subsídio e no valor de € 1.000,00 (mil euros), 
ao Ginásio Clube de Montijo, 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 alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e bem assim no 
disposto nos artigos 11º e 12º do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, sendo que o subsídio ora 
aprovado deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1111/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE DE € 850,00 AO CENTRO 
CULTURAL E DESPORTIVO DO MONTIJO PARA EVENTO DESPORTIVO 
PONTUAL – O Centro Cultural e Desportivo do Montijo (CCDM) vai promo-
ver, organizar, dinamizar e desenvolver no próximo dia 29 de Junho um 



 

 
 
 
 

Torneio de Judo, inserido no programa das Festas Populares de São Pedro 
de 2008. O mencionado Torneio, designado por Torneio Internacional de 
Judo Cidade de Montijo, reveste natureza federada e diz respeito ao escalão 
de esperanças, integrando igualmente vários atletas do próprio clube organi-
zador. O Torneio em apreço, cujo nível internacional se assinala decorrerá 
no Pavilhão Desportivo Municipal nº. 2 (Esteval), entre as 8 e as 14 horas. A 
colectividade desportiva organizadora 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 promoção e divulgação, transportes, arbitragem, enquadramento técni-
co e alojamento. A candidatura efectuada insere-se no âmbito do seguinte 
Programa: - Programa de Apoio a Eventos Desportivos Pontuais, conforme o 
disposto nos artigos 11º e 12º do Regulamento Administrativo Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo do 
Montijo, na modalidade de subsídio e no valor de € 850,00 (oitocentos e 
cinquenta euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A delibera-
ção camarária em apreço e tomada ao abrigo e com fundamento no disposto 
nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos da Lei nº. 159/99, 
de 14 de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, bem como nos artigos 11º e 12º do Regulamento Administrativo 
Municipal acima referido, sendo que o apoio concedido deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código 
Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1112/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DESPORTI-
VO JUVENTUDE ATALAIENSE DE € 750,00 PARA APOIO À MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O 
Clube Desportivo Juventude Atalaiense, associação desportiva sem fins 
lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Futebol, promoveu, organizou, desenvolveu e dinamizou ao 
nível do Futsal feminino, na época desportiva de 2007/2008, as suas 
actividades desportivas regulares, no que concerne a treinos e jogos oficiais 
no âmbito da competição federada distrital. No âmbito do Futesal feminino, a 
agremiação desportiva em apreço desenvolve a sua actividade ao nível dos 
escalões de formação, no escalão júnior e no escalão sénior. Esta 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 divul-
gação e informação de acções e iniciativas e da formação técnica dos agentes 
desportivos. Dispõe a alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro que “compete 
à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 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” concretizando, nesta sede, o estatuído pelos artigos 13º, nº. 1, alínea f) 
e 21º, nº. 2, aliena b) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Assim, 
considerando a relevância social e desportiva da actividade praticada e 
desenvolvida pelo Clube Desportivo Juventude Atalaiense no domínio do 
futsal feminino, quer ao nível dos escalões de formação, quer ao nível do 
escalão sénior, proponho que a Câmara Municipal delibere comparticipar 
nas despesas que esta Colectividade suportou durante a época desportiva de 
2007/2008, atribuindo-lhe deste modo uma comparticipação financeira, na 
modalidade de subsídio e no montante de € 750,00 (setecentos e cinquenta 
euros), nos termos do protocolo em anexo. A deliberação em apreço é tomada 
ao abrigo e com fundamento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, sendo que a comparticipação financeira concedida 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. A comparticipação financeira ora atribuída 
mostra-se devidamente enquadrada nos artigos 5º e 6º, alíneas a), b), c), d), 
e) e f) do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de 
Setembro de 2004. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1113/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-08/08 – Na sequência do 
meu despacho de 12/03/2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Praça da Brasília, lote B, nº. 4 – 2º esquerdo, em Montijo de que é proprietá-
ria a D. Sara Augusta Pascoal Morais, conforme auto que se anexa e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietá-
rio do 3º esquerdo, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedi-



 

 
 
 
 

mento 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 pela Lei nº. 60/07, de 4 de Setembro, 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 consequên-
cia 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 do imóvel sito na Praça da Brasília, lote B, nº. 4 – 
3º esquerdo em Montijo, Sr. Diogo Ianhez. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1114/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-09/08 – Na sequência do 
meu despacho de 02/04/2008 a Comissão de Vistorias nomeada por delibera-
ção camarária de 09/11/2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na Vila 
Pedro Sécio, nº. 1, Alto Estanqueiro, em Montijo de que é proprietário o Sr. 
Pedro Pratas Gomes, 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 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 pela Lei nº. 60/07, 
de 4 de Setembro, 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 Sr. Pedro Pratas Gomes. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1115/08 – APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO Nº. 2 DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE MONTIJO”. PROCESSO F-27/2005 – Conside-
rando que: A vistoria efectuada no dia 2008.05.13 que considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 



 

 
 
 
 

Ratificação do Auto de Recepção Provisória da Obra “Beneficiação da 
Cobertura do Pavilhão nº. 2 do Parque de Exposições de Montijo”. (Propos-
ta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1116/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLI-
CAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO E 
RESTAURO DA ERMIDA DE S. SEBASTIÃO E EDIFÍCIOS ANEXOS”. PROCESSO 
F-24/2008 – Considerando: - A necessidade de continuar uma estratégia de 
reabilitação e conservação do nosso património edificado, nomeadamente os 
elementos religiosos do património municipal, como a Ermida de S. Sebas-
tião; - A necessidade de reabilitar/adaptar as instalações por forma a criar 
as condições para receber os Serviços Administrativos do Cemitério de S. 
Sebastião; - Que a obra se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
0502/07010405 e o código/ano do projecto acção 01/2002/123; - Que o valor 
base para concurso está estimado em 89.075,00€ (oitenta e nove mil e setenta 
e cinco euros), com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso 
Limitado sem Publicação de Anúncio para a empreitada de “Reabilitação e 
Restauro da Ermida de S. Sebastião e Edifícios anexos”, nos termos do nº. 3 
do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 2. A aprovação do 
Projecto, do Convite, do Programa de Concurso, do Caderno de Encargos e 
do Plano de Segurança e Saúde da empreitada referida em epígrafe. 3. Que 
sejam convidadas para apresentarem propostas as seguintes empresas: - 
Carlos Alberto de Jesus Silva; - CONSTROPE – Construções, S.A.; - L.N. 
Ribeiro – Construções, Lda.; - CASTIOBRA – Representações e Construções, 
Lda.; - CAMILO DE AMORIM – Construções Civis, Lda. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram dezanove horas e vinte 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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Maria Amélia Antunes 


