
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 14/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE JULHO DO ANO DOIS M IL E 
OITO 

 
Aos nove dias do mês de Julho 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 um minutos com a presença da Técnica Superior 
de 1ª Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Adminis-
trativo 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 Ferrão solicitou esclarecimentos à Senhora 
Presidente acerca do Protocolo celebrado há alguns meses com a Associação 
representada pelo Senhor Jorge Cadete, tendo em conta que nada mais se 
soube sobre o desenvolvimento do mesmo.------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que tem existido por parte da 
Câmara sucessivos contactos com a Associação, representada pelo Senhor 
Jorge Cadete, no sentido de se dar cumprimento ao Protocolo de Colabora-
ção, sob pena da Câmara, nos termos do protocolo e da lei, proceder à sua 
rescisão. Disse ainda que o Senhor Jorge Cadete, neste caso, a Associação 
Cadete Sport Academia tem informado que têm tido algumas dificuldades de 
natureza financeira, uma vez que inicialmente existia um conjunto de patroci-
nadores que iria apoiar a Associação. Informou ainda que foi concedido um 



 

 
 
 
 

prazo até ao início da próxima época desportiva para o cumprimento do 
protocolo, caso não aconteça, não resta qualquer outro meio ou mecanismo à 
Câmara Municipal se não a rescisão unilateral do mesmo.----------------------- 
A Senhora Presidente disse que após a celebração deste Protocolo e da sua 
subscrição, o Senhor Jorge Cadete, queria o apoio da Câmara para um 
conjunto de intervenções que não estava previsto, porque inicialmente seriam 
patrocinadores a fazerem tudo. Disse ainda que tendo em consideração o 
prestígio do Senhor Jorge Cadete, o facto de naquele espaço ser importante 
proporcionar a prática desportiva bem como o que o Senhor Jorge Cadete 
representa para os jovens, é que a Câmara deixou passar este tempo, mas 
efectivamente se, até Setembro, não for dado cumprimento ao protocolo não 
resta qualquer alternativa se não a rescisão do mesmo.--------------------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra apresentou os seguintes assuntos, cujo 
teor a seguir se transcreve: “1 – Cumprimentou o Professor Francisco San-
tos enquanto Presidente da Comissão de Festas de São Pedro pela organiza-
ção do evento que registou um salto qualitativo face a anos anteriores. 2 – 
Saudou a realização das Noites de Verão, enquanto espaço cultural, recreati-
vo e de lazer, susceptível de dinamizar a terra. Sugeriu que, na promoção de 
eventos futuros, se ponderasse a deslocalização de eventos para as fregue-
sias, pois o Concelho de Montijo não é apenas a Freguesia de Montijo. 3 – 
Solicitou esclarecimentos relativamente à visita da ASAE ao Mercado 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que a inspecção ao Mercado 
Municipal por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE) terá sido de rotina ordinária e que incidiu especialmente nos talhos e 
nas bancas de miudezas. Disse ainda que a inspecção teve, de acordo com o 
que foi transmitido pelos titulares do direito de ocupação e utilização efectiva 
dos vários locais existentes no Mercado, duas finalidades. A primeira repor-
tou-se à verificação das condições higio-sanitárias e técnicas. A segunda, no 
sentido de exigir aos titulares do direito de exploração dos talhos do 
Mercado Municipal, o alvará ou a licença. Disse também que os titulares do 
direito de ocupação efectiva e exploração dos talhos vieram solicitar à 
Câmara Municipal que os ajudasse a resolver o problema ou que contribuís-
sem para a solução do mesmo, uma vez que a ASAE os notificou para que no 
prazo de 5 dias úteis apresentassem a licença ou alvará relativo ao 
estabelecimento de talho, documento esse que não têm. O Senhor Vereador 
Renato Gonçalves informou que fez um estudo de todo o processo administra-
tivo do Mercado, desde que abriu, em 1957, tendo consultado a Acta da 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 22 de Outubro de 1957, 
onde são fixadas as primeiras directrizes contidas nas normas disciplinado-
ras do funcionamento do Mercado Municipal e que deram origem a uma 



 

 
 
 
 

regulamentação administrativa municipal subsequente a um regulamento em 
1986 e outro em 1993, que é o que se mantém em vigor, bem como estudando 
legislação diversa que foi saindo sobre a matéria, chegou às seguintes 
conclusões: 1 – A instalação, o funcionamento, a efectiva ocupação e a explo-
ração dos talhos existentes no Mercado Municipal depende de prévio acto 
administrativo de concessão, a praticar pela Câmara Municipal na sequência 
de um procedimento concorrencial de adjudicação preliminar, preparatório, 
instrumental e destacável. 2 – Não há lugar, nesta matéria e atento o supra 
exposto, à emissão de actos administrativos de licença ou de autorização, 
diversos da concessão. 3 – Os titulares do direito de ocupação efectiva e 
exploração dos talhos do Mercado Municipal desempenham uma tarefa 
pública cujo exercício foi transferido para a sua esfera jurídica particular, 
por sua conta e risco e no interesse geral, estando submetidos a um conjunto 
de restrições, constrangimentos e limitações à sua autonomia privada, aqui 
se incluindo a sujeição a penalidades contra-ordenacionais emergentes da 
infracção a deveres administrativos regulamentares de conduta e condiciona-
lismos no que toca à transmissão dos respectivos direitos. 4 – O acto 
administrativo de concessão em apreço encontra esteio e fundamento legal no 
disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei número 340/82, de 25 de Agosto, 
o primeiro em função da remissão que é feita para regulamento municipal e 
que confere aos órgãos municipais poder discricionário na matéria, bem 
como o artigo 6º do Regulamento dos Mercados em vigor, datado de 1993. 5 
– O acto administrativo de concessão em causa carece, do ponto de vista da 
sua eficácia jurídica de aceitação dos seus destinatários, mostrando-se, 
porém, já perfeito, em momento temporal anterior à mencionada aceitação 
enquanto acto unilateral e de poder que dá azo e origem ao estabelecimento 
de uma “relação especial de poder” entre o Município e os titulares dos 
direitos de ocupação efectiva e exploração dos talhos. 6 – O Município está 
isento e dispensado da obtenção de licenciamento ou autorização administra-
tiva no que diz respeito quer à construção quer à utilização do Mercado 
Municipal e dos locais neles existentes. 7 – Os titulares das concessões 
relativas aos talhos, não dispõem de legitimidade procedimental urbanística 
para solicitarem a emissão de autorização administrativa a que se reporta o 
Decreto-Lei número 259/2007, de 17 de Julho. Disse também que foram estas 
as conclusões, com as respectivas provas documentais de todos os actos 
administrativos praticados em anexo, que foram entregues aos titulares do 
direito de ocupação efectiva dos talhos para poderem responder à ASAE.------ 
A Senhora Presidente disse que o que podemos concluir é que a Câmara 
Municipal não se licencia a ela própria, nem no ponto de vista objectivo os 
titulares dos talhos, podem vir requerer o licenciamento, mesmo que subjecti-
vamente tenham essa vontade. Disse ainda que foi esta a resposta que foi 



 

 
 
 
 

entregue aos titulares dos talhos para poderem responder à ASAE, e julga que 
com o estudo feito pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves a ASAE ficará 
esclarecida relativamente ao licenciamento. Disse também que a principal 
preocupação passa também pelas três bancas de miudezas bem como o 
espaço de venda de pássaros onde terão que ser encontradas soluções, pois 
não podem continuar a funcionar naquelas condições.---------------------------- 
A Senhora Presidente leu uma SAUDAÇÃO sobre as Festas Populares de S. 
Pedro, cujo teor a seguir se transcreve: “Decorreu entre 27 de Junho e 3 de 
Julho mais uma edição das Festas Populares de S. Pedro. O balanço é muito 
positivo, tendo estas sido, sem dúvida, das melhores festas dos últimos anos. 
Foi uma excelente oportunidade para reviver as tradições da nossa terra, 
sempre com muita alegria e com um enorme envolvimento da sociedade civil. 
A cultura popular e religiosa foi prestigiada, tendo os diversos momentos do 
programa registado uma grande mobilização e participação dos montijenses 
e de milhares de visitantes. Cabe lavrar aqui uma justa homenagem e um 
agradecimento muito especial à Comissão de Festas presidida pelo Enge-
nheiro Francisco Santos, com o apoio da SCUPA e da Tertúlia Tauromáquica. 
Fica ainda a memória do envolvimento de tantos jovens e de menos jovens 
nas diversas tertúlias que promoveram o encontro de gerações e o espírito 
festivo que constituem já uma imagem de marca destas nossas Festas de São 
Pedro. Destacaram-se, nesse âmbito, as actividades promovidas pela Tertúlia 
S. Pedro Regado, pela Associação Páteo das Faenas e pela Confraria de S. 
Pedro. Tivemos também um conjunto de espectáculos que enriqueceu o 
programa e que contou com a intervenção de muitos artistas montijenses que 
tiveram a oportunidade de revelar na sua terra o enorme talento que os 
caracteriza. Com empenho, dedicação e entusiasmo ficou mais uma vez 
demonstrado que em cada ano é possível proporcionar momentos de alegria 
e de amizade, tradição e identidade.”------------------------------------------------ 
 
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 23 de Junho e 4 de 
Julho de 2008: - Licenças Administrativas: 5; - Autorizações Administrati-
vas: 8; - Alterações: 1; - Licenças de Utilização: 8; - Informações Prévias: 1; 
- Loteamentos: 3.------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 13/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 



 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1158/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COMODATO E 
COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E O 
GINÁSIO CLUBE DO MONTIJO, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRA-
TIVOS – A Associação desportiva sem fins lucrativos denominada Ginásio 
Clube do Montijo, com sede social na Freguesia e Concelho de Montijo e 
cujo objecto e fins se reporta e diz respeito à promoção, organização, dinami-
zação e desenvolvimento de actividades físicas e desportivas pretende utilizar 
o Campo Municipal de Futebol de 5 anexo ao Pavilhão Desportivo Municipal 
nº. 1, sito na Cidade de Montijo, a fim de aí instalar e fazer funcionar uma 
Escola de Formação na modalidade de Futebol clássico e de ar livre de 5, 7 e 
11, destinada a crianças, adolescentes e jovens, encontrando-se o citado 
equipamento, no que ao piso diz respeito, actualmente em terra batida. Para 
o efeito, a agremiação desportiva acima referida pretende igualmente melho-
rar as condições da prática física e desportiva no local em apreço, dotando-o 
de um relvado artificial ou sintético destinando à prática do futebol de 5, com 
a espessura de 23mm, naturalmente que com apoio financeiro público muni-
cipal. Constitui também intenção da Associação desportiva em apreço pro-
mover o desenvolvimento e a dinamização de outras modalidades desportivas 
no equipamento em apreço, designadamente a ginástica, o voleibol e o tiro 
com arco. Assim, considerando e tendo em conta: - o papel relevante que a 
associação desportiva em apreço tem vindo a desempenhar ao nível do 
desenvolvimento desportivo do Concelho desde o seu surgimento; - que se 
trata de uma iniciativa e de um projecto interessante, dotados de oportunida-
de, conveniência e utilidade pois que permitem a requalificação e beneficia-
ção do Campo de Futebol de 5 anexo ao Pavilhão Desportivo Municipal nº. 
1, actualmente em terra batida, possibilitando a instalação de um relvado 
sintético ou artificial; - que se trata de uma acção e de um projecto com 
interesse e relevância do ponto de vista da formação desportiva de crianças, 
adolescentes e jovens na Freguesia e Cidade de Montijo; que incumbe às 
Autarquias Locais promover o desenvolvimento da actividade física e do 
Desporto em colaboração com as associações desportivas, nos termos do 
disposto no nº. 2 do artigo 5º da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de 
Bases da Actividade Física e do Desporto); - que, conforme preceitua o nº. 1 
do artigo 6º do diploma legal acima mencionado, incumbe às Autarquias 
Locais a promoção e generalização da actividade física, enquanto instrumen-
to essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da 
saúde dos cidadãos; - que, nos termos do disposto do nº. 1 do artigo 46º da 
citada Lei de Bases da Actividade Física e Desportiva, as associações 



 

 
 
 
 

desportivas podem beneficiar de apoio ou comparticipações financeiras a 
atribuir ou conceder pelas Autarquias Locais; - que, os Municípios dispõem 
de atribuições nos domínios dos tempos livres e do Desporto, conforme resul-
ta do disposto na alínea f) do nº. 1 do artigo 13º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro; - que, nos termos do estipulado pela alínea b) do nº. 1 e pelas 
alíneas b) e c) do nº. 2 da citada Lei nº. 159/99 compete aos órgãos munici-
pais planear, gerir, realizar investimentos públicos, efectuar despesas 
públicas e deliberar na área das instalações e equipamentos para a prática 
desportiva e recreativa de interesse municipal, no domínio do apoio a 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal e no âmbito do 
apoio à construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos; 
- que, conforme estatui 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, 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; - que a competência prevista na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da 
supra aludida Lei pode ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar 
com instituições públicas, particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua 
actividade na área do Município em termos que protejam cabalmente os 
direitos e deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos 
equipamentos, conforme o disposto no artigo 67º da referida Lei nº. 169/99; - 
que as parcerias público-privadas, as quais consubstanciam uma partilha de 
objectivos, riscos e responsabilidades, encontram no Desporto uma área 
preferencial, típica e paradigmática da sua actuação e efectivação; Proponho 
que a Câmara Municipal delibere: a) aprovar a minuta de Protocolo de 
Colaboração e Comodato a celebrar com a Associação Desportiva Ginásio 
Clube do Montijo, que se anexa e que se dá nesta sede por integralmente 
reproduzida para os devidos e legais efeitos; b) conferir os necessários 
poderes à Presidente da Câmara Municipal para, em nome e em representa-
ção do Município, nele outorgar; c) notificar a Associação Desportiva Giná-
sio Clube do Montijo quanto ao teor integral da deliberação tomada. (Pro-
posta subscrita pela Senhora Presidente)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um voto contra 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária, tendo sido apresen-
tada pelo Senhor Vereador Serra da Graça uma Declaração de Voto cujo 
teor a seguir se transcreve: “Voto contra a Proposta nº. 1158/08 que diz 
respeito a um Protocolo de Comodato e Colaboração entre a Câmara de 
Montijo e o Ginásio Clube de Montijo pelas seguintes razões: - O espaço em 
causa não é um equipamento desportivo de raiz, não foi concebido como tal, 



 

 
 
 
 

e por essa razão tem um posto de transformação no seu interior; - Não está 
assegurado, neste caso, o interesse público, ao ceder a um privado um bem 
que é público; - Está-se, neste caso, a preferir uma entidade privada sem 
conhecer se existem outras interessadas no processo nas condições agora 
apresentadas; - Não está devidamente salvaguardada a impossibilidade de 
transmissão para uma terceira entidade; - Não estão protegidos os direitos 
dos membros da comunidade local que pretendam utilizar o espaço; - Discor-
dar da atribuição de subsídio a pagar em 5 tranches anuais com a última 
para o ano de 2013, para a construção de um piso sintético.”-------------------- 
Pelas dezanove horas e cinco 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, foi pelo munícipe abaixo identificado 
colocada a seguinte questão:---------------------------------------------------------- 
O Senhor Fernando Jorge Marçal, morador no Bairro Miranda disse que 
estão há cerca de um mês a aguardar que seja feito o despejo das fossas 
sépticas, e que se não for encontrada uma solução o problema agrava-se.----- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que este problema se deve ao facto da 
empresa que foi contratada para fazer este tipo de trabalhos não estar a 
cumprir com as suas funções contratuais, daí o atraso do despejo das fossas. 
Disse ainda que a situação já está a ser resolvida, tendo sido contratada uma 
outra empresa para os casos mais urgentes, nomeadamente no Bairro 
Miranda, alguns Bairros de Sarilhos Grandes e do Bairro da Atalaia. Disse 
também que irão decorrer obras que vão permitir ligar o esgoto ao Bairro 
Miranda para que deixe de existir esses problemas.-------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que a solução dos problemas por vezes não 
dependem só da Câmara, porque as relações contratuais têm uma outra parte 
e quando a outra parte não cumpre, ou tem dificuldades em cumprir, obvia-
mente que origina alterações nos serviços. Disse ainda que no próximo ano 
espera que o Bairro Miranda já tenha condições para estar ligado à rede 
para que deixe de estar naquelas circunstâncias.----------------------------------- 
Pelas dezanove horas e doze minutos foi retomada a ordem de trabalhos.---- 
II – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1159/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA PROFISSIO-
NAL DE MONTIJO NO MONTANTE DE € 750,00 – A Escola Profissional de 
Montijo promove em parceria com a CERCIMA e com o apoio da Escola 
Secundária Jorge Peixinho um intercâmbio dos alunos das três escolas que 
culmina com uma corrida de Carrinhos Rolamentos, na Atalaia. Proporcio-
na-se, nessa ocasião, um dia diferente aos jovens da CERCIMA, havendo lugar 
para uma atribuição de prémios, medalhas e t’shirts e também um lanche. 
Estas actividades promovem o diálogo e a interactividade, e assumem grande 



 

 
 
 
 

importância para os jovens envolvidos. Por este motivo, vem a Escola Profis-
sional de Montijo, contribuinte número 504514547, solicitar o apoio finan-
ceiro para comparticipação nas despesas a efectuar com a organização do 4º 
Grande Prémio de Carrinhos Rolamentos. Nestes termos, propõe-se: 1. A 
concessão de um subsídio no montante de € 750,00 (setecentos e cinquenta 
euros) à Escola Profissional de Montijo 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 subsídio 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: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1160/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PARA 
O INFANTÁRIO DO BAIRRO DO MOUCO – “O SALTITÃO”, NO MONTANTE DE € 
10.000,00 – Considerando que é competência das Autarquias Locais apoiar 
entidades e organismos existentes, em tudo o que diga respeito aos interesses 
das suas populações; - Considerando o trabalho desenvolvido pela Associa-
ção para o Infantário do Bairro do Mouco – “O Saltitão” junto das crianças 
da freguesia de Montijo, designadamente no Bairro do Mouco, como resposta 
às suas necessidades de apoio; - Considerando a necessidade de dar 
continuidade às obras de ampliação das instalações da Associação para o 
Infantário do Bairro do Mouco – “O Saltitão”, imprescindíveis ao seu 
normal funcionamento; - Atendendo a que a Associação para o Infantário do 
Bairro do Mouco – “O Saltitão” não possui neste momento condições finan-
ceiras que permitam a continuação da ampliação das suas instalações; - 
Considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro; Propõe-se: - A atribuição de um subsídio à Associação para o 
Infantário do Bairro do Mouco – “O Saltitão”, no valor total de € 10.000,00 
(dez mil euros), concedido através da rubrica orçamental 01.03/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1161/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO MUTUALISTA 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MONTANTE DE € 2.500,00 – A Câmara 
Municipal de Montijo tem vindo a desenvolver um trabalho dirigido à 
população idosa do Concelho, com o objectivo de melhorar a saúde e a 
qualidade de vida desta população de modo a fomentar um envelhecimento 
saudável. – Atendendo à prioridade que a população idosa assume no pano-
rama das políticas nacionais e considerando o relevo que esta Autarquia tem 
vindo a atribuir à referida população; - Considerando o trabalho desenvolvi-



 

 
 
 
 

do pela União Mutualista Nossa Senhora da Conceição junto da população 
idosa residente no Concelho de Montijo, tendo como parceria esta Autarquia, 
no sentido de criar melhores condições; - Considerando as recentes medidas 
propostas, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e Solida-
riedade Social, ao nível do alargamento da rede de cuidados continuados, 
junto dessa população, tendo em conta o aumento do seu número em 
Portugal; - Considerando que a União Mutualista Nossa Senhora da Concei-
ção se encontra a desenvolver uma nova valência pioneira no Concelho, 
tratando-se de uma Unidade de Cuidados Continuados integrada no Lar do 
Montepio, que recentemente tem vindo a prestar um serviço permanente de 
acompanhamento médico, junto da população idosa do Concelho do Montijo; 
- Atendendo a que esta Unidade de Cuidados Continuados implica um 
investimento avultado, tendo em conta a necessidade de criação de todas as 
condições técnicas, materiais e humanas; - Atendendo a que a União 
Mutualista Nossa Senhora da Conceição não possui neste momento 
condições financeiras que permitam a manutenção do referido equipamento; 
- Considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. Propõe-se: - A atribuição de um subsídio à União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição no valor total de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), concedido através da rubrica orçamental 0602-04070199. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1162/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES DE MONTIJO, NO MONTANTE DE € 
1.500,00 – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes de Montijo, 
associação de carácter social sem fins lucrativos, vai organizar, desenvolver 
e dinamizar, nos meses de Junho e Julho do ano em curso, o VII Torneio de 
Futsal da Cidade de Montijo, o qual conta com o apoio da Câmara 
Municipal. O mencionado Torneio de Futsal, de carácter popular e natureza 
puramente informal e recreativa, conta com a participação de oito equipas. 
Todos os jogos do referido Torneio terão lugar no Pavilhão Desportivo 
Municipal nº. 2 do Esteval. A organização, o desenvolvimento e a dinamiza-
ção deste Torneio de Futsal vai gerar e determinar, para a Associação em 
apreço, a realização e concretização de um conjunto de despesas ao nível da 
promoção e divulgação, do equipamento e material, do enquadramento e 
arbitragens, da compra e atribuição de taças, troféus, medalhas e som. O 
artigo 11º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvol-
vimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, 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, transportes, 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 € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), à 
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 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 21º, nº. 2, alínea b) da Lei 
nº. 159/99 e no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro 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: 06.02/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1163/08 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS DO CAMPO E AVENTURA. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO MONTAN-
TE DE € 9.500,00, NO ÂMBITO DA GESTÃO, FUNCIONAMENTO E ENQUADRA-
MENTO TÉCNICO DA PISCINA MUNICIPAL DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES – 
A Piscina Municipal exterior e descoberta de Santo Isidro de Pegões, sita na 
Urbanização de Santo Isidro Garden, em Pegões Gare, na Freguesia de 
Santo Isidro de Pegões, reabre ao público e funciona num período temporal 
compreendido entre 7 de Julho e 7 de Setembro (dois meses estivais), durante 
a denominada época balnear, de modo a que os munícipes da região interior 
Este do Concelho se possam refrescar e ocupar os seus tempos livres, quer 
através da utilização em regime de natação livre, quer mediante a prática de 
diversas actividades físicas e desportivas devidamente monitorizadas e 
enquadradas em termos técnicos. O ingresso e a frequência no equipamento 
desportivo municipal em apreço está sujeito ao pagamento de um preço, cuja 
fixação compete à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea j) do 
nº. 1 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, a quem compete 
também arrecadar a respectiva receita. O Protocolo de colaboração em ane-
xo, cuja aprovação pelo órgão executivo do Município se propõe, consagra, 
define, rege e regula um modelo de gestão mista da Piscina Municipal de 



 

 
 
 
 

Santo Isidro de Pegões relativo à gestão, funcionamento e enquadramento 
técnico da Piscina em apreço, no âmbito do qual são parceiros o Município 
de Montijo e a Associação dos Amigos do Campo e Aventura, consubstan-
ciando uma parceria público-privada, no caso com uma entidade que integra 
o movimento associativo desportivo concelhio, enquanto partilha de objecti-
vos, responsabilidades e riscos. Assinala-se que a agremiação desportiva em 
causa tem a sede social na área geográfica onde se encontra o público-alvo e 
a população maioritariamente destinatária da abertura e funcionamento do 
equipamento desportivo – Região Este do Concelho. Refere-se, ademais, que 
a Associação dos Amigos do Campo e Aventura, com sede em Pegões, promo-
ve, organiza e desenvolve, no Verão em curso e pela primeira vez, um 
Programa de Férias Desportivas destinado a crianças e adolescentes do 
Agrupamento de Pegões, Canha e Santo Isidro de Pegões. Salienta-se 
também que o balanço positivo e favorável de parcerias e colaborações 
anteriores, estabelecidas entre o Município e a Associação dos Amigos do 
Campo e Aventura, em matéria de Desporto, persuade e convence pelo 
conhecimento, capacidade, experiência e responsabilidade do ente associati-
vo para assumir esta nova parceria e bem assim para proceder ao seu 
desenvolvimento com espírito e filosofia de serviço público, seriedade, 
honestidade, eficácia e eficiência. Assim, nos termos do supra exposto em 
sede de fundamentação de facto e nos termos e com esteio e fundamento no 
disposto e preceituado nos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 1, alínea b) e 
nº. 2, alíneas b) e c), ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, 64º, nº. 2, 
alínea f) e nº. 4, alínea b) bem como 67º, ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e bem assim 4º, 
5º, 6º e 46º, nº. 1 todos da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro, que consagra as 
bases jurídicas da actividade física e do desporto, proponho: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
com a Associação dos Amigos do Campo e Aventura, agremiação desportiva 
sem fins lucrativos e sede social na Freguesia de Pegões, que se anexa e cujo 
conteúdo se dá, nesta sede, por integralmente reproduzido para todos os 
efeitos legais; 2. Que a Câmara Municipal delibere conferir os necessários 
poderes à Presidente da Câmara para, em nome e representação do municí-
pio, nele outorgar; 3. Que a Câmara Municipal delibere atribuir e conceder à 
Associação dos Amigos do Campo e Aventura, um apoio financeiro, a título e 
na modalidade de subsídio e no valor de € 9.500,00, conforme o disposto no 
Protocolo de Colaboração mencionado no ponto antecedente, que se anexa, a 
pagar nos termos e condições aí previstas; 4. Notificar a Associação Despor-
tiva acima identificada do teor da deliberação tomada. Código Orçamental: 
06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gon-
çalves)------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1164/08 – FIXAÇÃO DOS PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PISCI-
NA MUNICIPAL DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES. REVOGAÇÃO DA DELIBERA-
ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 16 DE AGOSTO DE 2007 – Considerando e 
tendo em conta: - que a Piscina Municipal de Santo Isidro de Pegões, sita na 
Urbanização de Santo Isidro Garden, em Pegões, reabre ao público e 
funciona no período temporal compreendido entre 7 de Julho e 7 de Setembro 
de 2008 (dois meses estivais), durante a denominada época balnear, de modo 
a que os munícipes da região interior Este do Concelho se possam refrescar e 
ocupar os seus tempos livres através da utilização em regime de natação livre 
e bem assim da participação em actividades físicas e desportivas devidamente 
enquadradas e monitorizadas em termos técnicos; - que se torna necessário 
proceder à fixação dos preços de ingresso, frequência e utilização da mencio-
nada Piscina; - que a Piscina em apreço funcionará em todos os dias da 
semana, incluindo Sábados, Domingos e Feriados, com possibilidade de 
encerramento tão somente às Segundas-Feiras para manutenção e descanso 
do pessoal; - que o produto da cobrança de preços resultantes da prestação 
de serviços pelo Município constitui receita pública municipal, nos termos do 
disposto na alínea c) do artigo 10º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro, em 
conformidade com o estabelecido nas alíneas d) e f) do nº. 2 do artigo 3º do 
mesmo diploma legal em sede de princípio fundamental da autonomia 
financeira dos Municípios; - que compete à Câmara Municipal, no âmbito da 
organização e do funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, 
fixar as tarifas e os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços 
municipais ou municipalizados, conforme preceitua a alínea j) do nº. 1 do 
artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; Proponho que a Câmara Municipal delibere apro-
var a fixação dos preços de utilização da Piscina Municipal de Santo Isidro 
de Pegões, respeitantes ao ingresso e à frequência da mesma e usando as 
competências de que legalmente dispõe no âmbito do apoio e da compartici-
pação a actividades de interesse público local de natureza social, desportiva 
e recreativa previstas nos artigos 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 
de Setembro e 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos seguintes termos, 
montantes e condições:------------------------------------------------------------------ 

Dias úteis da Semana 
Idade dos utentes Preço a Pagar 

Crianças até aos 10 anos 
Dos 11 aos 64 anos 
A partir dos 65 anos 

gratuito 
2,00 Euros 

gratuito 
Fins-de-Semana e Feriados 

Idade dos utentes Preço a Pagar 



 

 
 
 
 

Crianças até aos 6 anos 
A partir dos 7 anos e até aos 10 anos 
A partir dos 11 anos 

gratuito 
1,50 Euros 
2,50 Euros 

Proponho ademais que se proceda à cobrança dos preços no serviço 
municipal respectivo e bem assim à respectiva afixação de forma visível nos 
locais de atendimento. A presente deliberação revoga a deliberação tomada 
pela Câmara Municipal na reunião pública ordinária realizada a 16 de 
Agosto de 2007 sobre a mesma matéria, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 138º e 140º, nº. 1, proémio, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1165/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-10/08 – Na sequência do meu 
despacho de 17 de Abril de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua do Ribatejo, nº. 167 – 2º e 3º direito, em Montijo, de que 
são proprietários a D. Maria Conceição Figueira e o Sr. Victor Carrasqui-
nho, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário do 3º direito, 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. Victor Carrasquinho. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1166/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-11/08 – Na sequência do meu 
despacho de 17 de Abril de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua Serpa Pinto, nº. 84, em Montijo, de que é proprietário a 
Firma POLIVILA – Sociedade Técnica de Construção, Lda., 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 visto-
ria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando 
por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no prazo 
nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a 
ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1167/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-14/08 – Na sequência do meu 
despacho de 7 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua Guerra Junqueiro, nº. 28, em Montijo, de que é 
proprietária a Dra. Ana Maria Bívar, conforme auto que se anexa e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administra-
tivo, 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 benefi-
ciação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Municipal 
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à 
proprietária Dra. Ana Maria Bívar. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1168/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REABILITA-
ÇÃO DE PASSAGEM SUPERIOR NA RUA DA BARROSA – MONTIJO” À FIRMA 
STAP – REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, 
S.A., PELO MONTANTE DE € 56.110,73 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO 
F-14/2007 – No dia 11 de Março de 2008, realizou-se o acto público para 
adjudicação da empreitada de “Reabilitação de Passagem Superior na Rua 



 

 
 
 
 

da Barrosa – Montijo”, tendo concorrido cinco empresas constantes da acta 
apensa ao processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão 
de Análise das Propostas reunida no dia 12 de Junho de 2008, foram 
presentes para análise as propostas dos concorrentes admitidos na fase de 
qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório 
elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de 
Actividades da Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/ 
07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 06/2002/179. Proponho: 1. A 
adjudicação da empreitada “Reabilitação de Passagem Superior na Rua da 
Barrosa – Montijo”, à Firma STAP – Reparação, Consolidação e Modifica-
ção de Estruturas, S.A., pelo valor de Euros: 56.110,73€ (cinquenta e seis 
mil cento e dez euros e setenta e três cêntimos) + IVA. 2. A designação do Sr. 
Luís Ribeiro, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para 
fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do 
Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas 
ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção 
Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1169/08 – ADJUDICAÇÃO DA “EMPREITADA DE TRABALHOS 
DIVERSOS/2007” À FIRMA MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA., PELO MON-
TANTE DE € 137.985,00 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-25/2007 – No 
dia 27 de Fevereiro de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Empreitada de Trabalhos Diversos/2007”, tendo concorrido 
quatro empresas constantes da acta apensa ao processo da empreitada. 
Tendo em conta a Acta nº. 5 da Comissão de Análise das Propostas reunida 
no dia 16 de Junho de 2008, foram presentes para análise as propostas dos 
concorrentes admitidos na fase de qualificação. Considerando: 1. Os 
fundamentos constantes do relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. 
Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 
18/2002/175. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Empreitada de 
Trabalhos Diversos/2007”, à Firma Manuel da Graça Peixito, Lda., pelo 
valor de Euros: 137.985,00€ (cento e trinta e sete mil novecentos e oitenta e 
cinco euros) + IVA. 2. A designação do Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissio-
nal de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução dos 
trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís 
Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

3 – PROPOSTA Nº. 1170/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REMODELA-
ÇÃO DA RUA MIGUEL BOMBARDA – MONTIJO” À FIRMA MANUEL DA GRAÇA 
PEIXITO, LDA., PELO MONTANTE DE € 94.200,86 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. 
PROCESSO F-29/2007 – No dia 1 de Abril de 2008, realizou-se o acto público 
para adjudicação da empreitada de “Remodelação da Rua Miguel Bombarda 
– Montijo”, tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao 
processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise 
das Propostas reunida no dia 12 de Junho de 2008, foram presentes para 
análise as propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualificação. 
Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela 
Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 03/2002/176. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Remodelação da Rua Miguel Bombarda – Montijo” à Firma 
Manuel da Graça Peixito, Lda., pelo valor de Euros: 94.200,86€ (noventa e 
quatro mil duzentos euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA. 2. A designação 
do Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia 
para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do 
Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas 
ou impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção 
Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1171/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA DOS PINTASSILGOS, RUA DOS MELROS, RUA DAS GAIVOTAS, 
RUA DAS ÁGUIAS, RUA DOS CANÁRIOS (2ª FASE) E RUA DAS ANDORINHAS (2ª 
FASE) – BAIRRO MIRANDA – ALTO ESTANQUEIRO” À FIRMA FLORINDO 
RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, LDA., PELO MONTANTE DE € 120.709,75 E 
NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-31/2007 – No dia 18 de Março de 
2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de 
“Pavimentação da Rua dos Pintassilgos, Rua dos Melros, Rua das Gaivotas, 
Rua das Águias, Rua dos Canários (2ª fase) e Rua das Andorinhas (2ª fase) – 
Bairro Miranda – Alto Estanqueiro”, tendo concorrido cinco empresas cons-
tantes da acta apensa ao processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 
4 da Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 11 de Junho de 2008, 
foram presentes para análise as propostas dos concorrentes admitidos na 
fase de qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relato-
rio elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano 
de Actividades da Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/ 
07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 04/2004/11. Proponho: 3. A 
adjudicação da empreitada “Pavimentação da Rua dos Pintassilgos, Rua 
dos Melros, Rua das Gaivotas, Rua das Águias, Rua dos Canários (2ª fase) 



 

 
 
 
 

e Rua das Andorinhas (2ª fase) – Bairro Miranda – Alto Estanqueiro”, à 
Firma Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda., pelo valor de Euros: 
120.709,75€ (cento e vinte mil setecentos e nove euros e setenta e cinco 
cêntimos) + IVA. 4. A designação do Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional 
de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos 
nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o 
qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscri-
ta pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1172/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA ACTOR VASCO SANTANA – (1ª FASE) – SANTO ISIDRO DE 
PEGÕES” À FIRMA JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A., PELO MONTANTE DE 
€ 44.067,30 E NOMEAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-33/2007 – No dia 6 de 
Março de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada 
de “Pavimentação da Rua Actor Vasco Santana – (1ª Fase) – Santo Isidro de 
Pegões”, tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao 
processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise 
das Propostas reunida no dia 11 de Junho de 2008, foram presentes para 
análise as propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualificação. 
Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela 
Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 06/2002/179. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Pavimentação da Rua Actor Vasco Santana – (1ª Fase) – Santo 
Isidro de Pegões”, à Firma José Marques Gomes Galo, S.A., pelo valor de 
Euros: 44.067,30€ (quarenta e quatro mil sessenta e sete euros e trinta 
cêntimos) + IVA. 2. A designação do Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional 
de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos 
nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o 
qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscri-
ta pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1173/08 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DO PROJECTO, DO ANÚNCIO, DO PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE 
ENCARGOS, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E DO PLANO DE PREVENÇÃO 
E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REFERENTE À 
EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GOMES FREIRE DE ANDRADE 
E ENVOLVENTE”. PROCESSO F-32/2008 – Considerando: - Que o projecto foi 
elaborado por uma entidade externa à Autarquia. – A necessidade de 
continuar uma estratégia de reabilitação e requalificação do Património 



 

 
 
 
 

Municipal, nomeadamente dotar a Praça do Município do simbolismo e 
protagonismo que merece. – Que a obra se enquadra nas Acções do Orça-
mento e Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código 
da classificação económica 05.02/07.01.04.05. e o código/ano do projecto 
acção 02/2006/3. – Que o valor base para concurso está estimado em 
1.878.900,00€ (um milhão oitocentos e setenta e oito mil e novecentos euros), 
com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Público para a 
empreitada de “Requalificação da Praça Gomes Freire de Andrade e Envol-
vente”, nos termos do nº. 2 do artigo 47º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março, alterado pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº. 
159/00, de 27 de Julho e pela Lei nº. 13/2002, de 19 de Fevereiro. 2. A 
aprovação do Anúncio, do Projecto, Caderno de Encargos, do Programa de 
Concurso, do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), da empreitada referida em 
epígrafe. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1174/08 – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. APROVAÇÃO DO PROJECTO, DO CONVITE, DO 
PROGRAMA DE CONCURSO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE E DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO REFERENTE À EMPREITADA DE 
“QUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA DA ANTIGA CIRCULAR – MONTIJO”. PROCES-
SO F-33/2008 – Considerando: - Que esta qualificação promove a mobilidade 
sustentável. – Que a ciclovia proporciona aos cidadãos oportunidades para 
se deslocarem a pé e utilizarem a bicicleta em segurança (corredor próprio). 
– A necessidade de dar continuidade à ciclovia existente na antiga circular e 
pavimentar a existente melhorando as condições de circulação. – 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 concur-
so está estimado em 121.900,00€ (cento e vinte e um mil e novecentos euros), 
com exclusão do IVA. Proponho: 1. A abertura de Concurso Limitado sem 
Publicação de Anúncio para a empreitada de “Qualificação de Ciclovia da 
Antiga Circular – 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 Progra-
ma de Concurso, do Caderno de Encargos, do Plano de Segurança e Saúde e 
do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD) 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 Cons-
truções, Lda.. – Manuel da Graça Peixito, Lda.. – José Marques Gomes Galo, 
S.A.. – Britobras – Fornecimentos e Obras Públicas, Lda.. – Sanestradas – 



 

 
 
 
 

Empreitadas de Obras Públicas e Particulares, S.A..- Urbiterras – Urbaniza-
ções e Terraplenagens, Lda.. – Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, 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 quarenta e seis 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 


