
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 12/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JUNHO DO ANO DOIS M IL E 
OITO 

 
Aos onze dias do mês de Junho 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 dezanove horas e quatro minutos com a presença da Técnica Superior de 
1ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administra-
tivo 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 Renato Gonçalves leu três Votos de Saudação cujo teor 
a seguir se transcreve: 1 – Voto de Saudação ao Clube Olímpico do Montijo, 
por se ter sagrado Campeão Distrital de Juvenis da 2ª Divisão de Futebol e 
assegurado, por essa via, a subida à 1ª Divisão, na modalidade de Futebol; 2 
– Voto de Saudação ao Montijo Basket Associação e à sua atleta Márcia 
Costa, com 18 anos, que foi chamada à Selecção Nacional de Sub-20 Femini-
na de Basquetebol, em ordem à participação da referida selecção no campeo-
nato da Europa que irá realizar-se entre 11 de Julho e 20 de Julho próximo, 
na Polónia; 3 – Voto de Saudação ao Clube Atlético do Montijo em função 
da prestação desportiva obtida pelos seus atletas, com êxito, na II Taça de 
Portugal de Canoagem realizada na Pista Internacional de Canoagem de 
Montemor-o-Velho. Cumpre saudar e felicitar os atletas Rute Ricardo que, 



 

 
 
 
 

nos juniores femininos, obteve o 7º posto na Final B dos 500 metros e o 2º 
lugar na Final B dos 1000 metros, David Dias que alcançou o 3º lugar na Fi-
nal B dos 500 metros, Maria Elias que obteve a 5ª posição nos 500 metros e a 
2ª posição nos 1000 metros nas finais B em Cadetes femininos, Ana Cruz que 
obteve a 4ª posição e o 6º lugar respectivamente nas finais A dos 500 metros 
e dos 1000 metros no escalão de infantis e Pedro Raposo que alcançou as 
semifinais no mesmo escalão.”-------------------------------------------------------- 
 
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 26 de Maio e 6 de 
Junho de 2008: - Licenças Administrativas: 7; - Autorizações Administrati-
vas: 4; - Alterações: 6; - Informações Prévias: 3; - Licenças de Utilização: 5; 
- Certidões: 3; - Propriedade Horizontal: 1; - Loteamentos: 3.------------------- 
 
Rectificação à Acta nº. 10/08 da Reunião de Câmara de 14 de Maio – A Se-
nhora Presidente informou o executivo que na Acta acima referida no ponto 
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, TIUTLADA 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“, 
houve um erro de escrita na palavra (ALIENAÇÃO). Assim deverá ler-se: “ VI – 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – 1 – PROPOSTA Nº. 
1103/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 7 DE MAIO DE 2008, TIUTLADA PELA PROPOSTA Nº. 141/08 – 
“APLICAÇÃO DA LEI Nº. 12/2008, DE 26 DE FEVEREIRO: - ALTERAÇÃO …” ----- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 11/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
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. 1117/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RE-
CREATIVA E CULTURAL DAS TAIPADAS, NO MONTANTE DE € 1.500,00, PARA 
AS FESTAS POPULARES EM HONRA DE S. ANTÓNIO – A Sociedade Recreati-
va e Cultural das Taipadas, com o número contribuinte 501695427 com sede 
na freguesia de Canha, vai organizar a exemplo do ano anterior, as Festas 



 

 
 
 
 

Populares em Honra de S. António. Para o efeito solicitou um apoio financei-
ro a esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no 
montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Sociedade Recreativa e 
Cultural das Taipadas, 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 editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no 
artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1118/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DAS 
FESTAS POPULARES DA FREGUESIA DO AFONSOEIRO, NO MONTANTE DE  
€ 7.000,00, PARA AS FESTAS POPULARES DA FREGUESIA DE AFONSOEIRO 
2008 – A Associação das Festas Populares da Freguesia do Afonsoeiro, 
contribuinte número 507659910, vai organizar a exemplo do ano anterior, as 
Festas Populares da Freguesia de Afonsoeiro 2008. Para o efeito solicitou 
um apoio financeiro a esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1. Conceder 
um subsídio no montante de € 7.000,00 (sete mil euros) à Associação das 
Festas Populares da Freguesia do Afonsoeiro, ao abrigo do disposto do 
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 subsídio 
conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em cumpri-
mento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agos-
to. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1119/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUE-
SIA DE SARILHOS GRANDES – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JORGE NO 
MONTANTE DE € 5.500,00, PARA AS FESTAS POPULARES EM HONRA DE S. 
JORGE – A Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, contribuinte número 
680026398, com sede na Estrada Nacional nº. 11, em Sarilhos Grandes, vai 
organizar a exemplo do ano anterior, as Festas Populares em Honra de S. 
Jorge. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a esta Autarquia. Nestes 
termos propõe-se: 1. Conceder um subsídio no montante de € 5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos euros) à Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes – Comis-
são de Festas de S. Jorge, 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 editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no 
artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

4 – PROPOSTA Nº. 1120/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTI-
VO E CULTURAL FOROS DO TRAPO NO MONTANTE DE € 1.500,00, PARA AS 
FESTAS POPULARES DAS VINDIMAS – O Grupo Desportivo e Cultural de 
Foros do Trapo, com contribuinte número 505695006, com sede em Foros do 
Trapo vai organizar a exemplo do ano anterior as Festas Populares das 
Vindimas. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a esta Autarquia. Nes-
tes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no montante de € 1.500,00 
(mil e quinhentos euros) ao Grupo Desportivo e Cultural Foros do Trapo, 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 editalmente e em jor-
nal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei 
nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1121/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE 
RECREATIVA PEGÕES VELHOS NO MONTANTE DE € 4.000,00, PARA AS FES-
TAS POPULARES DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES – A Sociedade Recreativa 
Pegões Velhos, contribuinte número 500779376, com sede em Rua Barbosa 
du Bocage, Pegões Velhos vai organizar a exemplo do ano anterior as Festas 
Populares de Santo Isidro de Pegões. Para o efeito solicitou um apoio finan-
ceiro a esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio 
no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros) à Sociedade Recreativa Pegões 
Velhos, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das Autar-
quias 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 editalmente e 
em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Pro-
posta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1122/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE FES-
TAS DE PEGÕES 2008 NO MONTANTE DE € 6.000,00 PARA AS FESTAS POPULA-
RES DE S. JOÃO EM PEGÕES – A Comissão de Festas de Pegões 2008, com 
contribuinte 901756016 e sede em Pegões vai organizar a exemplo do ano 
anterior as Festas Populares de S. João em Pegões, nos dias 20, 21 e 22 de 
Junho de 2008. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a esta Autarquia. 
Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no montante de  
€ 6.000,00 (seis mil euros) à Comissão de Festas de Pegões 2008, 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 editalmente e em jornal regional, 
em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei nº. 26/94, de 19 



 

 
 
 
 

de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1123/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE 
RECREATIVA DAS FIGUEIRAS NO MONTANTE DE € 1.500,00, PARA AS FESTAS 
POPULARES EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO – A Sociedade Recreativa das 
Figueiras, contribuinte número 501791337, com sede nas Figueiras, Pegões 
Velhos organizou a exemplo do ano anterior as Festas Populares em Honra 
de Santo António. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a esta 
Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no montante 
de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Sociedade Recreativa das Figueiras, 
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 editalmente e em 
jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei 
nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1124/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGRU-
PAMENTO DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO PARA EFEITOS DE TRANS-
PORTE DE ALUNOS PARA A INICIATIVA “À DESCOBERTA DAS CIÊNCIAS”  – 
Como já é do conhecimento de V. Exas. decorreu, desde o passado dia 5 e até 
ao dia 16 do mês de Maio, no Parque de Exposições de Montijo, a segunda 
edição da Semana das Ciências, agora designada “À Descoberta das Ciên-
cias”. É neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. a atribuição, ao Agrupa-
mento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, de um subsídio no valor 
de 2.700€ (dois mil e setecentos euros), o qual se refere à comparticipação 
nas despesas de transporte de alunos entre as respectivas escolas e o Parque 
de Exposições. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1125/08 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR EN-
TRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A SOCIEDADE COOPERATIVA 
UNIÃO PISCATÓRIA ALDEGALENSE – Peças fundamentais do património cul-
tural da Cidade de Montijo e elementos essenciais da identidade do próprio 
rio Tejo, as embarcações continuam a ser manifestação viva de técnicas 
desaparecidas, que é necessário preservar. Em virtude das normas comunitá-
rias, alguns desses barcos não poderiam voltar a pescar e teriam de ser 
demolidas. Em 1992 a Câmara Municipal de Montijo, conjuntamente com a 
Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense, iniciou um processo 
tendente a salvaguardar algumas dessas embarcações condenadas. Esse 
processo culminou com a assinatura de um protocolo, em 14 de Maio de 



 

 
 
 
 

1993, revogado por deliberação de Câmara de 18.10.95, segundo o qual as 
embarcações “Deolinda Maria” e “Lobélia Maria” seriam preservados e 
utilizados apenas para fins culturais e turísticos, passando as mesmas a ser 
património municipal, na sequência da autorização dada pela Comunidade 
Europeia e pelo Ministério do Mar. Alterando-se a situação das embarca-
ções, o protocolo existente deve ser alterado e actualizado, de forma a com-
templar as referidas alterações. Assim, face ao exposto, venho propor a apro-
vação do presente protocolo. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 1126/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNI-
CÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO – No passado dia 22 de Abril, foi publica-
do o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril de 2008, o qual veio aprovar o 
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O referido diplo-
ma legal entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e revogou o 
Decreto-Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar nº. 10/99, 
de 21 de Junho. O Artigo 60º do Decreto-Lei nº. 75/2008 estabelece que 
“para efeitos de adaptação ao novo regime de autonomia, administração e 
gestão (…), constitui-se em cada agrupamento de escolas ou escola não agru-
pada um conselho geral com carácter transitório”, o qual integra na sua 
composição, entre outros, três representantes do município designados pela 
Câmara Municipal que pode delegar tal competência nas juntas de freguesia. 
É neste âmbito que, na sequência do pedido apresentado pelo Presidente da 
actual Assembleia de Escola, PROPONHO a V. Exas. a designação dos seguin-
tes três representantes do município para integrar o Conselho Geral Transi-
tório do Agrupamento de Escolas de Montijo: - Maria Clara Silva. – Rui 
Neves. – José Marques. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 1127/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNI-
CÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES – No passado 
dia 22 de Abril, foi publicado o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, o 
qual veio aprovar o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário. O referido diploma legal entrou em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e revogou o Decreto-Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o 
Decreto Regulamentar nº. 10/99, de 21 de Junho. O Artigo 60º do Decreto-
Lei nº. 75/2008, estabelece que “para efeitos de adaptação ao novo regime de 
autonomia, administração e gestão (…), constitui-se em cada agrupamento 



 

 
 
 
 

de escolas ou escola não agrupada um conselho geral com carácter 
transitório”, o qual integra na sua composição, entre outros, três represen-
tantes do município designados pela Câmara Municipal que pode delegar tal 
competência nas juntas de freguesia. É neste âmbito que, na sequência do 
pedido apresentado pelo Presidente da actual Assembleia de Escola, 
PROPONHO a V. Exas. a designação dos seguintes três representantes do 
município para integrar o Conselho Geral Transitório do Agrupamento de 
Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes: - Maria Clara Silva. – Humberto 
Lopes. – Ricardo Martins. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------ 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – PROPOSTA Nº. 1128/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNI-
CÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DA ESCOLA SE-
CUNDÁRIA JORGE PEIXINHO – No passado dia 22 de Abril, foi publicado o 
Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, o qual veio aprovar o regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educa-
ção pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O referido diploma legal 
entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e revogou o Decreto-
Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar nº. 10/99, de 21 de 
Junho. O Artigo 60º do Decreto-Lei nº. 75/2008 estabelece que “para efeitos 
de adaptação ao novo regime de autonomia, administração e gestão (…), 
constitui-se em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada um 
conselho geral com carácter transitório”, o qual integra na sua composição, 
entre outros, três representantes do município designados pela Câmara 
Municipal que pode delegar tal competência nas juntas de freguesia. É neste 
âmbito que, na sequência do pedido apresentado pela Presidente da actual 
Assembleia de Escola, PROPONHO a V. Exas. a designação dos seguintes três 
representantes do município para integrar o Conselho Geral Transitório da 
Escola Secundária Jorge Peixinho: - Maria Clara Silva. José Francisco dos 
Santos. – Paula Baptista. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)-------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1129/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO UNIÃO 
FUTEBOL CLUBE JARDIENSE, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MON-
TANTE DE € 300,00 PARA APOIO A EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – O 
União Futebol Clube Jardiense, agremiação desportiva sem fins lucrativos e 
sede social na Freguesia do Alto-Estanqueiro/Jardia, promoveu, organizou, 
dinamizou e desenvolveu no pretérito Domingo, dia 1 de Junho de 2008, um 
concurso de Pesca Desportiva, com a participação de equipas e de atletas 
individuais, masculinos e femininos, nos escalões de infantis, iniciados, juve-
nis, juniores e seniores. O concurso de Pesca decorreu na Frente Ribeirinha 



 

 
 
 
 

de Montijo e envolveu mais de 120 participantes. Tratando-se de um concur-
so de nível nacional, o clube em apreço apresentou uma candidatura própria 
ao abrigo do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, em vigor no concelho de Montijo, aprovado 
pela Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro 
de 2004, tendo solicitado através da mesma apoio financeiro para transpor-
tes, arbitragem, licenciamento de prova, seguro e troféus. 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 Des-
portivo Associativo. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio finan-
ceiro ao União Futebol Clube Jardiense, na modalidade de subsídio e no 
valor de € 300,00 (trezentos euros), a conceder nos termos do protocolo em 
anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada ao abrigo e 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, confor-
me o preceituado no artigo 1º, nº. 1, e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 
19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1130/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE 
RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE PEGÕES, NO MONTANTE DE € 300,00, 
PARA APOIO A EVENTO DESPORTIVO PONTUAL – A Sociedade Recreativa do 
Cruzamento de Pegões, associação desportiva e cultural sem fins lucrativos 
filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de 
Futebol, apresentou candidatura tendente à prestação e obtenção de apoio 
financeiro municipal referente à promoção, organização, dinamização e 
desenvolvimento da VII edição do Grande Prémio de Ciclismo de Pegões, 
evento da modalidade de ciclismo, com vários escalões e de âmbito asso-
ciativo, agendado para 10 de Junho de 2008. A associação desportiva solici-
tou apoio para a promoção e divulgação, arbitragem, taças e prémios. A 
prova em causa é de nível concelhio e conta com a parceria e colaboração da 
Associação de Ciclismo de Setúbal. Realizando-se o evento na Freguesia de 
Pegões, a colectividade desportiva em apreço estima a presença de cerca de 
250 participantes. O artigo 11º do Regulamento Administrativo 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, divulgação, transporte, aquisição ou 
aluguer de material, arbitragem, cedência de instalações e enquadramento 
técnico. 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 € 300,00 (trezentos euros), à Sociedade 
Recreativa do Cruzamento de Pegões, 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1131/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO FUTE-
BOL CLUBE DO AREIAS, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 400,00, PARA APOIO A INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS, NOMEADA-
MENTE PINTURAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO AREIAS – O 
Futebol Clube do Areias, associação desportiva sem fins lucrativos dotada do 
estatuto de utilidade pública administrativa com sede na Freguesia de 
Montijo, promove, organiza, dinamiza e desenvolve na época desportiva de 
2007/2008 um conjunto de actividades desportivas regulares, nomeadamente 
ao nível do futebol, no âmbito dos escalões de formação, actividades essas 
direccionadas ou vocacionadas e em que participam crianças entre os 5 e os 
12 anos de idade. Tais actividades mostram-se enquadradas na Escola 
Desportiva do Futebol Clube do Areias, denominada “Escola Crescer a Jo-
gar”, para crianças dos 5 aos 12 anos, a qual integra os escalões de pré-
escolas, escolas e infantis. Na época desportiva de 2007/2008, o Futebol 
Clube do Areias participa, nos escalões de “Infantis” e de “Escolas” da 
mencionada “Escola Crescer a Jogar”, no Campeonato Distrital de Futebol 
de 7 da Associação de Futebol de Setúbal da Federação Portuguesa de 
Futebol. Tal participação, em competição federada de infantis e de escolas, 
suscita e pressupõe a utilização do Campo Municipal de Futebol do Areias, 
usado pela colectividade desportiva em regime de comodato há já muitos 
anos, onde também realiza os treinos preparatórios. O Campo Municipal de 
Futebol do Areias é igualmente utilizado pelo Clube Olímpico do Montijo e 



 

 
 
 
 

pelo Estrela Futebol Clube Afonsoeirense, quer ao nível dos escalões de 
formação quer ao nível do escalão sénior, no âmbito dos treinos desportivos 
e jogos oficiais. O Futebol Clube do Areias vai promover e levar a efeito 
operações e trabalhos de pintura no Campo Municipal de Futebol do Areias, 
designadamente ao nível do edifício onde se mostram instalados os Balneá-
rios (partes exterior e interior). Para o efeito, o Futebol Clube do Areias 
apresentou um pedido de apoio financeiro 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. O apoio solicitado 
insere-se no âmbito do seguinte Programa: - Programa de Apoio a Infra-
Estruturas Desportivas, conforme o disposto nos artigos 7º e 8º, alínea a) do 
Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste 
sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro ao Futebol Clube do 
Areias, na modalidade de subsídio e no valor de € 400,00 (quatrocentos 
euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo, para apoio a infra-
estruturas desportivas, nos termos supra expostos. A deliberação camarária 
em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, 
nº. 2, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) ambos 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 concedido deverá constar da relação a publicar em edital 
e em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 
3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1132/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ATENEU 
POPULAR DE MONTIJO, NO MONTANTE DE € 500,00 PARA ORGANIZAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO E NÚCLEO MUSEOLÓGICO – O Ateneu Popular 
de Montijo, histórica colectividade cultural e desportiva sem fins lucrativos 
da Freguesia e Concelho de Montijo, fundada em 15 de Dezembro de 1939, 
encontra-se neste momento a constituir e a organizar o seu arquivo e bem 
assim o seu núcleo museológico. Ao longo de quase setenta anos de História, 
esta associação cultural e desportiva contribuiu de forma relevante e notável 
para a promoção e o fomento do Desporto e da Cultura no concelho, particu-
larmente na Freguesia de Montijo, através do desenvolvimento e dinamização 
de múltiplas e diversificadas actividades culturais e desportivas, no âmbito 
das quais sublinhamos, atenta a sua importância, o cinema, o teatro, a músi-
ca, a pintura, o desenho, a fotografia, a dactilografia, a literatura (poesia e 
prosa), o esperanto, o inglês, o futebol de salão, o basquetebol, o Karaté, o 
xadrez, o ténis de mesa e a ginástica. Cumpre igualmente fazer menção à 



 

 
 
 
 

actividade desenvolvida pelo Ateneu ao nível da promoção e dinamização de 
conferências, colóquios e debates sobre os mais variados temas de natureza 
política, económica, social e cultural. Relativamente ao Desporto, destaca-se, 
naturalmente, os vários sucessos e êxitos desportivos obtidos na modalidade 
de xadrez. Assinala-se igualmente a actividade política desenvolvida pelo 
Ateneu, em momento temporal anterior ao 25 de Abril, ligada à oposição ao 
regime político ditatorial do Estado Novo, instituído com a Constituição de 
1933. O Ateneu solicitou à Câmara Municipal a obtenção e prestação de 
apoio financeiro para a organização e instalação do Arquivo e do núcleo 
museológico, nomeadamente para despesas relacionadas com a aquisição de 
material de escritório e expediente, digitalização de documentos, ampliação 
de fotografias, material informático e conservação de cartazes, folhetos e 
fotografias, sublinhando-se a extensão, a riqueza e a valia do acervo docu-
mental do Ateneu Popular de Montijo. Nos termos do disposto na alínea g) do 
nº. 2 do artigo 20º da Lei nº. 159/99, de 18 de Setembro, pertence à compe-
tência dos órgãos municipais “apoiar actividades culturais de interesse 
municipal”, preceituando a alínea b) do nº. 2 do artigo 21º do mesmo 
diploma legal que compete aos órgãos municipais “apoiar actividades 
desportivas e recreativas de interesse municipal”. Conforme estipula 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, 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”. Assim, e face a tudo quanto fica exposto, nos termos e com os funda-
mentos de facto e de Direito acima elencados, proponho que a Câmara 
Municipal delibere aprovar a atribuição de apoio financeiro ao Ateneu 
Popular de Montijo, pessoa colectiva de direito privado e de tipo associativo, 
sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia e Concelho de Montijo, na 
modalidade de subsídio e no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para 
efeitos de organização e constituição do seu Arquivo e núcleo museológico. 
Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 1133/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REPARA-
ÇÃO EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS HABITACIONAIS NO ESTEVAL”, À FIRMA 
CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO 
FH-3/07 – No dia 30 de Janeiro de 2008 realizou-se o acto público para 
adjudicação da empreitada “Reparação Exterior dos Edifícios Habitacionais 
no Esteval”, tendo concorrido cinco empresas conforme consta na acta apen-



 

 
 
 
 

sa ao processo da empreitada. Conforme Acta nº. 3 da Comissão de Análise 
foram presentes para análise cinco propostas dos concorrentes admitidos na 
fase de qualificação. Analisadas as referidas propostas, a Comissão elaborou 
um relatório de apreciação, constante do processo. Após audiência prévia 
dos interessados, a Comissão elaborou relatório final, nos termos do artigo 
102º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, constante no processo. CONSI-
DERANDO: 1. Os fundamentos constantes do relatório final elaborado pela 
Comissão de Análise; 2. Estar a obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o código de acção 01-2002-03 e código da classificação 
económica 04.03/07.01.02.03. PROPONHO: a) A adjudicação da empreitada 
“Reparação Exterior dos Edifícios Habitacionais do Esteval”, à firma Carlos 
Alberto de Jesus Silva, pelo valor de 87.077,50 (oitenta e sete mil setenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos) mais IVA; b) A designação do Sr. José 
Joaquim Faria Cavaco, Técnico Profissional Especialista Principal, desta 
Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º 
do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.--------- 
IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1134/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLI-
CAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO PRO-
GRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS E DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE REFERENTE À EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DA 
RUA BERNARDO SANTARENO – BAIRRO DO AREIAS – MONTIJO”. PROCESSO 
F-20/2007 – Considerando: - Que a pavimentação da referida rua, bem como, 
todos os seus trabalhos inerentes proporcionam melhorias significativas quer 
ao nível da circulação quer ao nível da segurança rodoviária; - Que a obra 
se enquadra nas Acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 
2008-2011 sob o código da classificação económica 05.01/07.01.04.01. e o 
código/ano do projecto acção 06.2002.179; - Que o valor base para concurso 
está estimado em 49.495,58 € (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e 
cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), com exclusão do IVA. Proponho: 1. 
A abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio para a emprei-
tada de “Recuperação da Rua Bernardo Santareno – Bairro do Areias – 
Montijo”, nos termos do nº. 3 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março. 2. A aprovação do Projecto, do Convite, do Programa de Concurso, 
do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
referida em epígrafe. 3. Que sejam convidadas para apresentarem propostas 
as seguintes empresas: - Sociedade Industrial de Empreitadas e Construções 
Valente, Lda. – Calcetal 2 – Sociedade de Construções, Lda. – Britobras – 
Fornecimentos e Obras Públicas, Lda. – Manuel da Graça Peixito, Lda. – 
José Marques Gomes Galo, S.A. – Pavilancil – Sociedade de Construções de 



 

 
 
 
 

Pavimentos e Lancil, S.A. – Urbiterras – Urbanizações e Terraplanagens, 
Lda.. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1135/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 4 DE JUNHO DE 2008, TITULADA PELA PROPOSTA 
Nº. 152/08 – “INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO – LIGAÇÃO DO BAIRRO 
DO MIRANDA À REDE MUNICIPAL DE ESGOTOS DOMÉSTICOS – ADJUDICA-
ÇÃO” – Proponho que: a) A Câmara Municipal delibere aprovar a delibera-
ção do Conselho de Administração de 04/06/2008, titulada pela Proposta nº. 
152/08, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamen-
tos dela constantes; b) Seja aprovada a minuta do contrato a celebrar com a 
firma. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e vinte minutos da qual se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                             Técnica Superior de 1ª 
Classe da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 
subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


