
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 16/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE AGOSTO DO ANO DE D OIS 
MIL E OITO 

 
Aos vinte dias do mês de Agosto do ano de 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 cinco minutos com a presença da Chefe de 
Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do Depar-
tamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos Santos, 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 
 
A Senhora Vereadora Clara Silva apresentou uma Declaração que a seguir 
se transcreve: “DECLARAÇÃO –O Conselho Executivo do Agrupamento de 
Escolas Afonsoeiro e Sarilhos Grandes há 8 anos que é presidido pelo 
Professor João Henriques, docente do 1º. Ciclo do Ensino Básico. O profes-
sor João Henriques foi ao longo destes anos um parceiro na defesa de uma 
escola pública de qualidade, inclusiva, onde a criança seja avaliada enquan-
to sujeito de direitos e onde desenvolva competências inter-pessoais que o 
torne um adulto mais conhecedor do mundo em que vive e mais interventivo 
na construção de um amanhã melhor, ou seja, tal como nós, defendendo a 
educação como um dos factores determinantes na construção de uma socie-
dade com valores e princípios, na sociedade mais justa e igual. Entendeu o 
professor João Henriques buscar novos desafios e em Setembro próximo 



 

 
 
 
 

passará a fazer parte da equipa da Inspecção do Ministério da Educação. É 
sempre com nostalgia que vemos partir um parceiro, que tal como nós, em 
termos de educação considere que:”Não podemos direccionar o vento mas 
podemos ajustar as velas…”. No entanto, estamos certos de que no desempe-
nho do cargo que vai ocupar, o professor João Henriques desempenhará as 
suas novas funções com competência, rigor e isenção. Endereçamos-lhe as 
maiores felicidades para o novo cargo”.--------------------------------------------- 
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 docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
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 04 de Agosto a 14 de 
Agosto de 2008: - Licenças Administrativas: 5; - Autorizações Administra-
tivas: 26; - Alterações: 4; - Licenças de Utilização: 3; - Propriedade Hori-
zontal: 3: Informações Prévias: 1; - Loteamentos: 2.------------------------------ 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 15/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Presidente da Câmara por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º., 2ª. 
Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma Propos-
ta da Divisão Social, Cultural e de Ensino, e uma da Divisão de Desporto, 
tendo-lhes sido atribuídos os números 1215/08 e 1216/08, respectivamente.--- 
 
A inclusão na agenda desta reunião camarária das referidas Propostas foi 
aceite 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. 1192/08 – RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DO LAR 
DE IDOSOS DE PEGÕES – Por despacho de 30 de Julho de 2008 o Senhor 
Vice-Presidente determinou: 1. A celebração de CONTRATO DE COMODATO, 



 

 
 
 
 

que se anexa à presente proposta e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido, entre o Município de Montijo e a Associação do Lar de Idosos 
de Pegões (ALIP)  pelo prazo de 25 anos, referente à parcela de terreno com a 
área de 2.100,00 m2, sito na Rua Cidade de Montijo, em Pegões, na freguesia 
de Pegões, concelho de Montijo, cujo pedido de registo na Conservatória do 
Registo Predial de Montijo deu entrada em 25 de Julho de 2008 sob a 
requisição número 8060 2008/07/25 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo P1411, de que o Município de Montijo é dono e legítimo proprietário; 
2. A notificação da ALIP do conteúdo do despacho bem como da data para a 
outorga do contrato; 3. A remessa à ALIP de cópia pedido de registo na 
Conservatória do Registo Predial de Montijo (CRPM) que deu entrada em 25 
de Julho de 2008 sob a requisição número 8060 2008/07/25 e da certidão de 
destaque bem como do Modelo 1 comprovativo da inscrição na matriz predial 
urbana sob o artigo P1411, visando a instrução do processo de candidatura, 
em virtude de não haver ainda sido emitida pela CRPM a competente certidão 
de registo predial; 4. A apresentação do acto a ratificação da Câmara 
Municipal nos termos do artigo 68º., nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Em cumprimento do 
despacho do Senhor Vice-Presidente, foi celebrado no passado dia 30 de 
Julho entre o Município de Montijo e a Associação do Lar de Idosos de 
Pegões o contrato de comodato de imóvel destinado à construção de uma 
creche. A Associação do Lar de Idosos de Pegões (ALIP) tem por objectivo 
desenvolver actividades de solidariedade social na área da infância e idosos 
em Pegões e o seu âmbito abrange os naturais e residentes da freguesia de 
Pegões, concelho de Montijo. Para a realização dos seus objectivos a institui-
ção propõe-se criar e manter as seguintes actividades: - Resposta na área da 
problemática dos idosos; - Lar, Centro de Dia e apoio domiciliário e – Criar 
respostas para a infância, creche, jardim de infância e ATL. A ALIP pretende 
proceder à realização do referido projecto, mediante a construção da respos-
ta social – CRECHE. Para o efeito visou habilitar-se ao Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) cujo Regulamento, constante 
do Anexo I à Portaria nº. 426/2006, de 2 de Maio, fixa como condição de 
acesso a instrução do processo com documentos comprovativos da titularida-
de ou propriedade do terreno ou do edifício ou fracção a intervencionar, por 
parte da entidade promotora, tais como contrato de comodato, desde que por 
prazo superior a 20 anos e não contemple a possibilidade de reversão nesse 
período, escritura de concessão em direito de superfície, escritura de aquisi-
ção e respectiva certidão de registo predial. Ora, considerando que: a) Para 
apresentação do processo de candidatura do Projecto em causa ao Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), se tornou neces-
sário juntar documentação que conferisse à referida Associação direitos 



 

 
 
 
 

sobre o bem a intervencionar por prazo superior a 20 anos (cfr. Número 5.1. 
e 11.4. do Anexo à Portaria nº. 426/06, de 2 de Maio); b) Se encontrava 
disponível o prédio urbano com a área de 2.100,00 m2, sito na Rua Cidade 
de Montijo, em Pegões, na freguesia de Pegões, concelho de Montijo cujo 
pedido de registo na Conservatória do Registo Predial de Montijo deu 
entrada em 25 de Julho de 2008 sob a requisição número 8060 2008/07/25 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P1411 (cfr. Modelo 1 de 
27.07.2008), e do qual o Município é dono e legítimo proprietário; c) O prazo 
de dez dias concedidos à ALIP para junção de prova de titularidade do imóvel 
a intervencionar (cfr. ofício ISS/0803.04.0016/001 constante do processo) 
terminava no dia 4 de Agosto; d) A não apresentação da documentação 
solicitada determina, nos termos do nº. 17.5 do Regulamento do PARES, o 
indeferimento da candidatura apresentada; e) Nos termos da al. b) nº. 4 do 
artigo 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro na sua actual redacção 
compete à Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequa-
dos, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultu-
ral, desportiva, recreativa ou outra; f) Em consequência do período de férias 
a reunião de 6 de Agosto não se realizou; g) A reunião de Câmara seguinte 
somente se realizava em 20 de Outubro; h) A Senhora Presidente se encon-
trava de férias; i) Sempre que o exijam circunstâncias excepcionais e urgen-
tes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara, o presidente 
pode praticar quaisquer actos da competência desta, ficando tais actos 
sujeitos a ratificação, na primeira reunião realizada após a sua prática, sob 
pena de anulabilidade (cfr. artigo 68º., nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro), propõe-se: 1. Ratificar o acto do Senhor Vice-Presidente formali-
zado no despacho de 30 de Julho de 2008 bem como o contrato de comodato 
celebrado na mesma data entre o Município de Montijo e a Associação do 
Lar de Idosos de Pegões, cujas cópias se juntam e aqui se dão por 
integralmente reproduzidas (cfr. DOCS. 1 e 2). 2. Notificar a Associação do 
Lar de Idosos de Pegões do conteúdo da presente deliberação. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1193/08 – RELATÓRIO FINAL DO AUTO DE INQUÉRITO 
EFECTUADO A FACTOS OCORRIDOS NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO MUNI-
CIPAL – INSTRUÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR – Considerando que: 1. 
Por despacho da Exmª. Senhora Presidente da Câmara de 11 de Março de 
2008, foi instaurado processo de inquérito ao abrigo do artº. 85º. do DL nº. 
24/84, de 16 de Janeiro, que decorreu relativamente a factos ocorridos no 
Serviço de Fiscalização Municipal; 2. O mencionado Processo de Inquérito 
foi registado com o nº. 3/2008 e teve por base a Informação nº. 279 do 
Coordenador do Serviço de Fiscalização Municipal, Sr. Filipe Frade; 3. Um 



 

 
 
 
 

processo desta natureza tem como finalidade apurar factos determinados, 
bem como individualizar os seus autores; 4. Para tanto, e nos termos do di-
ploma legal supra citado, foram efectuadas todas as diligências pertinentes e 
necessárias ao objectivo pretendido, isto é, o apuramento de eventuais faltas 
ou irregularidades praticadas por determinado(s) funcionário(s); 5. Das 
referidas diligências conclui-se existirem infracções disciplinares praticadas 
pelo funcionário Mário Jorge Cepeda Matos, as quais constam no relatório 
final e respectivo processo de inquérito, os quais se juntam e se dão por 
integralmente reproduzidos; 6. O relatório final, no qual é proposta a instau-
ração do respectivo processo disciplinar, foi homologado pela Senhora Presi-
dente da Câmara; 7. Por outro lado o artº. 87º.nº. 4 do Decreto-Lei nº. 24/84, 
de 16 de Janeiro permite que o processo de inquérito possa constituir, me-
diante decisão do Executivo Municipal, a fase de instrução do processo 
disciplinar. Propõe-se que: O Executivo Municipal delibere favoravelmente, 
por escrutínio secreto (artº. 90º., nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18/09, na versão 
actual e artº. 24º., nº. 2 do Código do Procedimento Administrativo) que os 
autos de inquérito com o nº. 3/2008 constituam a fase de instrução do 
Processo Disciplinar, tudo nos termos e para os efeitos previstos no artº. 87º., 
nº. 4 do Decreto Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1194/08 – CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE MONTIJO 
COMO PATRIMÓNIO DE INTERESSE MUNICIPAL, PÚBLICO E NACIONAL – O 
concelho de Montijo possui um vasto e rico património cultural que deve ser 
preservado, enquanto valor e testemunho simbólico, religioso, como espaço 
de vivências ou associado a factos históricos relevantes na memória e na 
identidade colectiva dos montijenses. A política cultural do Município tem 
vindo a privilegiar o levantamento sistemático do património, a sua identifi-
cação e a sua recuperação em harmonia com uma política adequada de 
defesa do território e do ambiente. Estabelece a legislação que define as 
bases da política e do regime de protecção e valorização do património 
cultural (Lei nº. 107/01), no seu artigo 94º. que “a classificação de bens 
culturais como de interesse nacional incumbe aos competentes órgãos e 
serviços do Estado, a classificação de bens culturais como de interesse 
público incumbe aos competentes órgãos e serviços do Estado (…) e a 
classificação de bens culturais como de interesse municipal incumbe aos 
municípios”. Neste sentido, com vista a proceder a um registo mais completo 
do nosso património, serve a presente para propor a Classificação dos 
seguintes imóveis como de interesse municipal: CINEMA-TEATRO JOAQUIM 
DE ALMEIDA, ERMIDA DE SÃO SEBASTIÃO, QUINTA DO SALDANHA, MOI-



 

 
 
 
 

NHO DO ESTEVAL, MOINHO DE MARÉ DA LANÇADA, PRAÇA DE TOIROS 
AMADEU AUGUSTO DOS SANTOS, EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL/ 
GALERIA MUNICIPAL, EDIFÍCIO DO MUSEU MUNICIPAL (CAS A MORA) e 
COLUNATO DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES. Propõe-se ainda que a Câmara 
Municipal aprove a candidatura a remeter ao Ministério da Cultura – Direc-
ção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo relativa à Classificação 
dos seguintes imóveis como de interesse nacional: ERMIDA DO SENHOR 
JESUS DOS AFLITOS, MOINHO DO CAIS, IGREJA DE NOSSA SENHORA DA 
ATALAIA  e TRÊS CRUZEIROS DA FREGUESIA. Classificação como imóvel de 
interesse público: EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1195/08 – SEGUNDA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO 2008 – Nos termos do disposto no nº. 
8.3.1.2. do Decreto Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princí-
pios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de 
revisões e de alterações”, tantas quantas as que se reputem necessárias. 
Dispõe o nº. 8.3.2.2. que “As revisões do plano plurianual de investimentos 
têm lugar sempre que se torne necessário incluir e/ou anular projectos nele 
considerados, implicando as adequadas modificações no orçamento, quando 
for o caso”. Considerando a necessidade de efectuar a 2ª. Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos para 2008-2011 e ao Orçamento para 2008, 
constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido, propõe-se: 
Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 2ª. Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos para 2008-2011 e ao Orçamento para 2008, ao 
abrigo dos nºs. 8.2.1.2., 8.3.1.4. e 8.3.2.2. do Decreto Lei nº. 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1196/08 – RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE RELATIVO AO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LECTIVO 2008/2009 – Através do ofício 
registado nesta Edilidade sob o nº. 7109 de 09/07/2008, a Câmara Municipal 
de Coruche remeteu uma proposta de Protocolo de Cooperação relativo aos 
Transportes Escolares para o ano lectivo de 2008/2009, a celebrar nos 
termos e para os efeitos previstos no artº. 23º. do Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 



 

 
 
 
 

de Setembro. Nestes termos, considerando que: - O referido Protocolo 
comporta obrigações recíprocas entre as partes outorgantes, cujos 
beneficiários directos são alunos residentes em cada um dos Municípios que 
frequentam estabelecimentos de ensino da rede pública localizados no outro; 
- O financiamento dos transportes escolares, relativamente a alunos que se 
encontram matriculados em estabelecimentos de ensino fora do respectivo 
concelho de residência, é da responsabilidade dos Municípios interessados 
mediante acordo entre si, conforme determina o artº. 23º. do Decreto-Lei nº. 
299/84, de 5 de Setembro, PROPONHO a V. Exas. que este Executivo Munici-
pal delibere ratificar o Protocolo que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido, conferindo os necessários poderes à Srª. Presidente da Câmara 
para nele outorgar. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1197/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO 
DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOL-
VIMENTO DE MONTIJO PARA O ANO LECTIVO – 2008/09 – Através do 
Despacho nº. 14460/2008 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 
26 de Maio de 2008, foi aprovado o Programa de Actividades de Enriqueci-
mento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, bem como o Regulamento 
que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério 
da Educação no âmbito do mesmo Programa. As actividades de enriqueci-
mento curricular (AEC) são, por definição, actividades pedagogicamente ricas 
e complementares das aprendizagens curriculares ligadas à aquisição das 
competências básicas e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, 
tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da 
escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia 
da educação. Devem decorrer sem prejuízo da normal duração semanal e 
diária das actividades curriculares e do tempo diário de interrupção e de 
recreio, não podem realizar-se para além das 18h00 e são de frequência 
facultativa e gratuita. Considerando: 1. A avaliação positiva sobre a forma 
como as AEC foram implementadas nos estabelecimentos de ensino de 1º. 
Ciclo integrantes do Agrupamento de Escolas de Montijo, durante os anos 
lectivos 2006/07 e 2007/08, pela Associação para Formação Profissional e 
Desenvolvimento de Montijo, de que esta Autarquia é sócia; 2. A Câmara 
Municipal de Montijo aderiu ao Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico do Ministério da Educação (adiante 
designado por Programa) para o ano lectivo 2008/09, constituindo-se como a 
Entidade Promotora do mesmo no Concelho; 3. O dossier de formalização do 
pedido de financiamento à Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 



 

 
 
 
 

do Tejo (DRELVT) para implementação do Programa deve integrar os Proto-
colos de Colaboração estabelecidos entre a Entidade Promotora e os Agru-
pamentos de Escolas e outras entidades parceiras; PROPONHO a V. Exªs. a 
ratificação do Protocolo de Colaboração relativo ao Programa de Activida-
des de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, celebrado 
entre esta Câmara Municipal e a Associação para Formação Profissional e 
Desenvolvimento de Montijo, conforme documento que se anexa, o qual inte-
grou a candidatura de acesso ao financiamento do Ministério da Educação 
apresentada por esta Autarquia à DRELVT dentro do prazo estabelecido – até 
31 de Julho. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1198/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO 
DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTI-
JO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA O ANO LECTIVO 
2008/09 – Através do Despacho nº. 14460/2008 do Ministério da Educação (II 
Série), publicado em 26 de Maio de 2008, foi aprovado o Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, 
bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro 
a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa. As 
actividades de enriquecimento curricular (AEC) são, por definição, activida-
des pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens curriculares 
ligadas à aquisição das competências básicas e incidem nos domínios 
desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação 
e comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e volunta-
riado e da dimensão europeia da educação. Devem decorrer sem prejuízo da 
normal duração semanal e diária das actividades curriculares e do tempo 
diário de interrupção e de recreio, não podem realizar-se para além das 
18h00 e são de frequência facultativa e gratuita. Considerando: 1. O sucesso 
alcançado em 2005, com a implementação do Programa de Generalização do 
Ensino do Inglês nos 3º e 4º. anos do 1º. Ciclo do Ensino Básico e, em 2006 e 
2007 com o Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular; 2. As actividades de enriqueci-
mento curricular (AEC) são fundamentais para o desenvolvimento e para o 
sucesso educativo das crianças; A Câmara Municipal de Montijo aderiu ao 
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do 
Ensino Básico (adiante designado por Programa) para o ano lectivo 2008/09, 
constituindo-se como a Entidade Promotora do mesmo Concelho. De acordo 
com o Despacho nº. 14460/2008 (II Série), de 26 de Maio, as AEC devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria com a Entidade 
Promotora do Programa, devendo os termos das parcerias ser fixados em 
acordos de colaboração que integram o dossier de formalização do pedido de 



 

 
 
 
 

financiamento à Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRELVT). É neste âmbito que PROPONHO a V. Exªs. a ratificação do 
Protocolo de Parceria relativo ao Programa de Actividades de Enriqueci-
mento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, celebrado entre esta 
Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Montijo, conforme docu-
mento que se anexa, o qual integrou a candidatura de acesso ao financiamen-
to do Ministério da Educação apresentada por esta Autarquia à DRELVT 
dentro do prazo estabelecido – até 31 de Julho. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1199/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO 
DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO 
ISIDRO PARA O ANO LECTIVO 2008/09 – Através do Despacho nº. 14460/2008 
do Ministério da Educação (II Série), publicado em 26 de Maio de 2008, foi 
aprovado o Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º. 
Ciclo do Ensino Básico, bem como o Regulamento que define o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no 
âmbito do mesmo Programa. As actividades de enriquecimento curricular 
(AEC) são, por definição, actividades pedagogicamente ricas e complementa-
res das aprendizagens curriculares ligadas à aquisição das competências 
básicas e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e 
das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o 
meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. 
Devem decorrer sem prejuízo da normal duração semanal e diária das 
actividades curriculares e do tempo diário de interrupção e de recreio, não 
podem realizar-se para além das 18h00 e são de frequência facultativa e 
gratuita. Considerando: 1.O sucesso alcançado 2m 2005, com a implementa-
ção do Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º. Anos do 
1º. Ciclo do Ensino Básico e, em 2006 e 2007 com o Programa de Generali-
zação do Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curri-
cular; 2. As actividades de enriquecimento curricular (AEC) são fundamentais 
para o desenvolvimento e para o sucesso educativo das crianças; A Câmara 
Municipal de Montijo aderiu ao Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico (adiante designado por Programa) 
para o ano lectivo 2008/09, constituindo-se como a Entidade Promotora do 
mesmo Concelho. De acordo com o Despacho nº. 14460/2008 (II Série), de 
26 de Maio, as AEC devem ser planificadas pelos Agrupamentos de Escolas 
em parceria com a Entidade Promotora do Programa, devendo os termos das 
parcerias ser fixados em acordos de colaboração que integram o dossier de 
formalização do pedido de financiamento à Direcção Regional de Educação 



 

 
 
 
 

de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). É neste âmbito que PROPONHO a V. Exªs. 
a ratificação do Protocolo de Parceria relativo ao Programa de Actividades 
de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, celebrado entre 
esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 
Santo Isidro, conforme documento que se anexa, o qual integrou a candidatu-
ra de acesso ao financiamento do Ministério da Educação apresentada por 
esta Autarquia à DRELVT dentro do prazo estabelecido – até 31 de Julho. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1200/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO 
DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTI-
JO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO PARA O 
ANO LECTIVO 2008/09 – Através do Despacho nº. 14460/2008 do Ministério 
da Educação (II Série), publicado em 26 de Maio de 2008, foi aprovado o 
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do 
Ensino Básico, bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao 
apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do 
mesmo Programa. As actividades de enriquecimento curricular (AEC) são, 
por definição, actividades pedagogicamente ricas e complementares das 
aprendizagens curriculares ligadas à aquisição das competências básicas e 
incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das 
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, 
de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. Devem 
decorrer sem prejuízo da normal duração semanal e diária das actividades 
curriculares e do tempo diário de interrupção e de recreio, não podem 
realizar-se para além das 18h00 e são de frequência facultativa e gratuita. 
Considerando: 1.O sucesso alcançado 2m 2005, com a implementação do 
Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º. Anos do 1º. 
Ciclo do Ensino Básico e, em 2006 e 2007 com o Programa de Generalização 
do Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular; 2. 
As actividades de enriquecimento curricular (AEC) são fundamentais para o 
desenvolvimento e para o sucesso educativo das crianças; A Câmara Munici-
pal de Montijo aderiu ao Programa de Actividades de Enriquecimento Curri-
cular no 1º. Ciclo do Ensino Básico (adiante designado por Programa) para 
o ano lectivo 2008/09, constituindo-se como a Entidade Promotora do mesmo 
Concelho. De acordo com o Despacho nº. 14460/2008 (II Série), de 26 de 
Maio, as AEC devem ser planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em 
parceria com a Entidade Promotora do Programa, devendo os termos das 
parcerias ser fixados em acordos de colaboração que integram o dossier de 
formalização do pedido de financiamento à Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). É neste âmbito que PROPONHO a V. Exªs. 



 

 
 
 
 

a ratificação do Protocolo de Parceria relativo ao Programa de Actividades 
de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, celebrado entre 
esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho, 
conforme documento que se anexa, o qual integrou a candidatura de acesso 
ao financiamento do Ministério da Educação apresentada por esta Autarquia 
à DRELVT dentro do prazo estabelecido – até 31 de Julho. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1201/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO 
DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTI-
JO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRAN-
DES PARA O ANO LECTIVO 2008/09 – Através do Despacho nº. 14460/2008 do 
Ministério da Educação (II Série), publicado em 26 de Maio de 2008, foi 
aprovado o Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º. 
Ciclo do Ensino Básico, bem como o Regulamento que define o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no 
âmbito do mesmo Programa. As actividades de enriquecimento curricular 
(AEC) são, por definição, actividades pedagogicamente ricas e complementa-
res das aprendizagens curriculares ligadas à aquisição das competências 
básicas e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e 
das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o 
meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. 
Devem decorrer sem prejuízo da normal duração semanal e diária das 
actividades curriculares e do tempo diário de interrupção e de recreio, não 
podem realizar-se para além das 18h00 e são de frequência facultativa e 
gratuita. Considerando: 1. O sucesso alcançado 2m 2005, com a implementa-
ção do Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º. Anos do 
1º. Ciclo do Ensino Básico e, em 2006 e 2007 com o Programa de Generali-
zação do Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curri-
cular; 2. As actividades de enriquecimento curricular (AEC) são fundamentais 
para o desenvolvimento e para o sucesso educativo das crianças; A Câmara 
Municipal de Montijo aderiu ao Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico (adiante designado por Programa) 
para o ano lectivo 2008/09, constituindo-se como a Entidade Promotora do 
mesmo Concelho. De acordo com o Despacho nº. 14460/2008 (II Série), de 
26 de Maio, as AEC devem ser planificadas pelos Agrupamentos de Escolas 
em parceria com a Entidade Promotora do Programa, devendo os termos das 
parcerias ser fixados em acordos de colaboração que integram o dossier de 
formalização do pedido de financiamento à Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). É neste âmbito que PROPONHO a V. Exªs. 
a ratificação do Protocolo de Parceria relativo ao Programa de Actividades 



 

 
 
 
 

de Enriquecimento Curricular no 1º. Ciclo do Ensino Básico, celebrado entre 
esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos 
Grandes, conforme documento que se anexa, o qual integrou a candidatura 
de acesso ao financiamento do Ministério da Educação apresentada por esta 
Autarquia à DRELVT dentro do prazo estabelecido – até 31 de Julho. (Propos-
ta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)---------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos para dar início 
à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º., nºs. 6 e 7 da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe para intervir foram retomados os trabalhos 
pelas dezanove horas e um minuto.-------------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1202/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILAR-
MÓNICA 1º. DEZEMBRO – A Sociedade Filarmónica de Montijo promove no 
concelho de Montijo diversas actividades de interesse social, entre as quais a 
existência da Banda Filarmónica 1º. de Dezembro, que no dia 25 de Julho 
actuou na Noite das Bandas Filarmónicas. Para o efeito recorreu a músicos 
que não pertencem ao quadro da Banda, sendo necessário pagar os serviços 
desses músicos. Pelo exposto vem a Sociedade Filarmónica 1º. de Dezembro, 
contribuinte nº. 501104151, solicitar o apoio financeiro para comparticipa-
ção nas despesas efectuadas com a sua participação na Noite de Bandas. 
Nestes termos, propõe-se: 1. A concessão de um subsídio no montante de € 
850,00 (oitocentos e cinquenta euros) à Sociedade Filarmónica 1º. de Dezem-
bro ao abrigo do disposto no artº. 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 artº. 2º., nº. 1, 2 e 3 da Lei 
nº. 26/94, de 19 de Agosto. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Cla-
ra Silva)----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1203/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR PARA 
CRIANÇAS CARENCIADAS (1º. CICLO) NO ANO LECTIVO 2008/2009 – Em 
reunião de Câmara de 23.01.2008, este Executivo aprovou por unanimidade 
a Proposta nº. 903/08 referente às Normas Orientadoras do Estudo Sócio-
Económico da População Pré-Escolar e Escolar do 1º. Ciclo e do Processo 
de Atribuição de Auxílios Económicos, referentes ao ano lectivo 2008/2009. É 
neste âmbito que, de acordo com o ponto 1. das Normas de Atribuição de 
Auxílios Económicos, PROPONHO a V. Exas. o pagamento imediato aos qua-
tro Agrupamentos de Escolas do Concelho, dos valores que se discriminam 



 

 
 
 
 

no quadro seguinte, os quais se referem ao subsídio anual para livros e mate-
rial escolar a conceder às crianças do 1º. Ciclo do Ensino Básico económica-
mente carenciadas, relativo ao ano lectivo 2008/2009.---------------------------- 

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e 

Sarilhos Grandes 
4000€ 

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge 
Peixinho 

2000€ 

Agrupamento de Escolas de Montijo 9000€ 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha 

e Santo Isidro 
3500€ 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados por estimativa, com base nos números de crianças socioecono-
micamente carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano 
lectivo de 2007/2008 e nos valores do referido subsídio adoptados naquele 
mesmo ano (40€ para as crianças integradas no escalão A e 20€ para as 
crianças integradas no escalão B). (Proposta subscrita pela Senhora Verea-
dora Clara Silva)------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1204/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENCIADAS (EDUCA-
ÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO 
LECTIVO 2008/2009 – Em reunião de Câmara de 23.01.2008, este Executivo 
aprovou por unanimidade a Proposta nº. 903/08 referente às Normas Orien-
tadoras do Estudo Sócio-Económico da População Pré-Escolar e Escolar do 
1º. Ciclo e do Processo de Atribuição de Auxílios Económicos, referentes ao 
ano lectivo 2008/2009. É neste âmbito que, de acordo com o ponto 1. das 
Normas de Atribuição de Auxílios Económicos, PROPONHO a V. Exas. o 
pagamento imediato aos quatro Agrupamentos de Escolas dos valores que se 
discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao subsídio para 
alimentação em refeitório escolar das crianças economicamente carenciadas 
da educação pré-escolar e do 1º. Ciclo do ensino básico, durante o mês de 
Setembro do próximo ano lectivo.----------------------------------------------------- 

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e 

Sarilhos Grandes 
2100€ 

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge 
Peixinho 

1100€ 

Agrupamento de Escolas de Montijo 4600€ 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha 

e Santo Isidro 
2400€ 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados por estimativa, com base nos números de crianças socioecono-



 

 
 
 
 

micamente carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano 
lectivo de 2007/2008 e nos valores do referido subsídio adoptados naquele 
mesmo ano (1,42€/refeição diária). (Proposta subscrita pela Senhora Verea-
dora Clara Silva)------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 1205/08 – CARTÃO DE AMIGO DO CINEMA TEATRO JOA-
QUIM DE ALMEIDA – RATIFICAÇÃO DOAÇÃO DE RECEITA DA TEMPORADA 
A-2008/2009 DO CARTÃO DE AMIGO – Na sequência do terminus da temporada 
B/07/08 do Cartão de Amigo CTJA e da doação da respectiva receita à Santa 
Casa da Misericórdia de Montijo, aprovada por unanimidade, e da 
subsequente necessidade de definição dos beneficiários da temporada A-
2008/2009; PROPÕE-SE: Aprovação de que a receita da temporada A-2008/ 
2009, de 01 de Julho de 2008 a 31 de Dezembro de 2008 seja atribuída à 
Associação Caminho e Bem Fazer. (Proposta subscrita pela Senhora Verea-
dora Clara Silva)------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 1206/08 – ADESÃO ÀS MODALIDADES CO-FINANCIADAS – 
TERRITÓRIO ARTES – DIRECÇÃO DAS ARTES – MINISTÉRIO DA CULTURA – 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO – o Ministério da Cultura e a Direcção-Geral 
das Artes têm vindo a solidificar ao Projecto Território Artes, território/pla-
taforma on line onde residem e se encontram todos os agentes culturais 
nacionais, interessados em trocar experiências, em partilhar informação 
sobre os espaços específicos onde actuam e da forma como o fazem. Desde a 
primeira hora que o Município de Montijo aderiu ao Território Artes com o 
espaço do CTJA como espaço principal de desenvolvimento, produção e 
acolhimento de actividades culturais do concelho. Neste quadro de acção 
propõe-se: 1. A adesão do Município de Montijo às modalidades co-finan-
ciadas mediante aprovação do protocolo em anexo, promovendo uma partici-
pação activa deste Município também ao nível da programação e benefi-
ciando nessa medida do financiamento previsto para este projecto. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Delibertação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
12 – PROPOSTA Nº. 1215/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DO 
LAR DE IDOSOS DE PEGÕES (ALIP) – Considerando que é atribuição das 
autarquias locais tudo o que diga respeito aos interesses próprios, comuns e 
específicos das populações respectivas, designadamente nas áreas de inter-
venção previstas na Lei das Autarquias Locais, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - Considerando que a ALIP  – 
Associação do Lar de Idosos de Pegões é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como objectivos desenvol-
ver respostas para a população idosa da freguesia de Pegões; - Conside-
rando o trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de 



 

 
 
 
 

Montijo em estreita colaboração com a referida Associação no apoio à 
população idosa; - Considerando que a ALIP  neste momento necessita de 
adquirir uma viatura para transporte, necessária para todas as respostas 
sociais em que intervém, bem como ao desenvolvimento de todo o seu traba-
lho e tendo em conta que esta aquisição é necessária para esta freguesia; - 
Tendo em conta a necessidade de abranger toda a população do concelho de 
Montijo, considerando que cabe à Câmara Municipal de Montijo apoiar ou 
comparticipar pelos meios adequados no apoio a actividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; - 
Assim, tendo em vista apoiar a aquisição da referida viatura, necessária para 
todas as respostas sociais a que a Associação se propõe e tendo em conta a 
importância que este reveste no desenvolvimento da freguesia de Pegões e do 
concelho de Montijo; - Considerando o disposto no artº. 64º., nº. 4, al. 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 ALIP – Associação do Lar 
de Idosos de Pegões no valor de € 5.000,00. (Proposta subscrita pela Senho-
ra Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1207/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. PROCESSO PO-05/08 – Na sequência do meu 
despacho de 14/04/08 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Rua Gago Coutinho, nºs. 102, 104 e 106 em Montijo, de que são proprietá-
rios a D. Maria Helena Salgado de Oliveira, o Sr. João Paulo Oliveira e a D. 
Adília de Jesus Rodrigues, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificados, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, não responderam ao solicitado. – Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-
Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 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 aos 
proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 1208/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO ÀS PROPRIETÁRIAS. PROCESSO PO-09/08 – Na sequência do meu 
despacho de 15/05/08 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Rua José Joaquim Marques, nº. 181, porta 18 em Montijo, de que são 
proprietárias a D. Maria Manuela Ribeiro Campos Teles da Gama e a D. 
Maria Ribeiro Campos Santos de Paula, conforme auto que se anexa e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificadas, nos termos 
dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não responderam ao solicitado. – Considerando que 
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do 
Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 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 deli-
bere 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 às proprietárias. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1209/08 – RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA Nº. 1186/08 APRO-
VADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/07/08 – Considerando: - Que na 
reunião de Câmara de 23.07.2008 foi aprovada, por unanimidade, a proposta 
titulada pelo nº. 1186/08, com a seguinte alteração: no ponto 2 acrescentar 
“…e à Administração do Condomínio”; - Que nos termos da Lei, nomeada-
mente os nºs. 1, 2 e 4 do artº. 89º. do DL 555/99, que transcrevo:”1 – As 
edificações devem ser objecto de obras de conservação pelo menos um vez 
em cada período de oito anos, devendo o proprietário, independentemente 
desse prazo, realizar todas as obras necessárias à manutenção da sua 
segurança, salubridade e arranjo estético. 2 – Sem prejuízo do disposto no 
número anterior, a Câmara Municipal pode a todo o tempo, oficiosamente 
ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras 
de conservação necessárias à correcção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou há melhoria do arranjo estético.4 – Os actos referidos nos 
números anteriores são eficazes a partir da sua notificação ao proprietá-
rio”. - Que a responsabilidade de efectuar estas obras de conservação é 
assim do proprietário do imóvel em causa. No caso em apreço, trata-se do 
proprietário do 3º. Dtº., uma vez que as deficiências foram verificadas no 
interior da sua fracção; -Que a notificação à administração do condomínio 
não está de acordo com a referida Lei, uma vez que esta não é proprietária 



 

 
 
 
 

da fracção; PROPONHO: Que se proceda à rectificação do ponto 2 da 
Proposta nº. 1186, passando a constar o seguinte teor: - Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao 
proprietário do 3º. Dtº., Sr. Paulo Jorge de Oliveira Araújo Castro. (Propôs-
ta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)---------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista, 
um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e um da Senho-
ra Vereadora do Partido Social Democrata – Senhora Lucília Maria Samore-
no Ferra e uma abstenção do Vereador do Partido Social Democrata – Se-
nhor Nuno Alexandre Camacho Cabral Ferrão.------------------------------------ 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1210/08 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DE UMA P ARCELA DE 
TERRENO SITA NO CORTE DAS PEREIRAS, EM SARILHOS GRANDES – Consi-
derando que: 1. Com a emissão do alvará de loteamento nº. 349/07, de 17 de 
Dezembro, na sequência do processo de loteamento registado com o nº. I-
2/02, foi cedida ao Município para integrar o domínio público uma parcela 
com a área total de 1.155,30m2 destinada a equipamento de utilização 
colectiva. 2. A referida área fazia parte do prédio rústico situado no Corte 
das Pereiras, Sarilhos Grandes, descrito da Conservatória do Registo Predial 
de Montijo sob o nº. 1141/20071016, da Freguesia de Sarilhos Grandes, para 
o qual foi emitida a licença de loteamento titulada pelo alvará melhor 
identificado no ponto anterior; 3. Este espaço, serve as necessidades do 
“Centro de Convívio de Pensionistas e Reformados de Sarilhos Grandes” 
para instalação futura do seu centro de convívio, sendo que a sua aplicação a 
tal fim sempre ficará cativa de posterior deliberação camarária para 
eventual cedência em direito de superfície da identificada área. Assim, face 
ao exposto, PROPÕE-SE: a) A desafectação do domínio público municipal 
para o domínio privado, da parcela de terreno com a área de 1.155,30m2, 
destinada a equipamento de utilização colectiva, sita no Corte das Pereiras, 
Sarilhos Grandes, que fazia parte do prédio rústico descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Montijo sob o nº. 1141/20071016, da Freguesia de 
Sarilhos Grandes, a confrontar do Norte com terreno particular, do Sul com 
domínio público Municipal, de Nascente com Lotes 1, 2 e 3 e de Ponte com 
Francisco de Jesus Marques; b) A remessa à Assembleia Municipal da 
presente proposta para deliberação, nos termos do disposto na alínea b) do 
nº. 4 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada por 
apreciação parlamentar pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1211/08 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 



 

 
 
 
 

– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA – Considerando que: 1) 
A recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto no nº. 1 e 3 do artigo 10º do citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo 
exercício de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade 
de acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em 
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de 
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere 
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também 
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter 
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de 
preferência subscritas pela Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presi-
dente, desde a entrada em vigor do mencionado Decreto nº. 19/2008 (02 de 
Julho de 2008) e até 14 de Agosto de 2008, de acordo com o disposto no nº. 3 
do artigo 10º do mesmo Decreto, conforme listagem que se anexa à presente 
proposta dela fazendo parte integrante. Nestes termos, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere o seguinte: Ratificar todas as declarações de 
renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente e pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara desde 2 de Julho de 2008 e até 14 de 
Agosto de 2008, constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto 
nº. 19/2008, de 01 de Julho, conforme lista que se anexa à presente proposta 
dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1212/08 – REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO – Considerando que: No âmbito da 
Revisão do Plano Director Municipal de Montijo, adiante PDMM, e nos 
termos da Portaria 1474/2007, de 16 de Novembro, diploma que tem como 
objectivo a constituição, composição e o funcionamento da Comissão de 
Acompanhamento, adiante CA, que é o órgão responsável pelo acompanha-
mento regular dos trabalhos de elaboração ou de revisão do PDM, competin-



 

 
 
 
 

do-lhe assegurar a prossecução dos objectivos previstos no artigo 75º do 
Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de Setembro. A Comissão de Acompanha-
mento tem como objectivos: A) O acompanhamento assíduo dos trabalhos de 
elaboração ou de revisão do PDM; B) A informação mútua dos serviços e 
entidades nela representados sobre os planos, programas e projectos, 
designadamente de iniciativa pública, com incidência na área territorial, 
promovendo a efectiva aplicação do princípio geral da coordenação, prevista 
no artigo 20º do Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro; C) A 
ponderação, concertação e articulação dos interesses públicos entre si e com 
os interesses privados, veiculados por via do exercício do direito de 
participação, com vista ao consequente aperfeiçoamento das soluções do 
Plano e à definição de soluções concertadas, promovendo a efectiva 
aplicação dos princípios gerais da coordenação e da participação e garantin-
do a explicitação clara e inequívoca das posições dos sectores representados; 
D) O apoio à Câmara Municipal sempre que esta o solicite, no desenvolvi-
mento dos trabalhos de elaboração ou revisão do PDM; E) A emissão do 
parecer escrito previsto no nº. 4 do artigo 75º-A, do Decreto-Lei nº. 380/99, 
de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei nº. 316/2007, 
de 19 de Setembro. A comissão de Acompanhamento, nos termos do artigo 7º 
do Diploma legal em referência, é composta por: A) Representantes dos 
serviços e entidades da administração directa ou indirecta do Estado que 
asseguram a prossecução dos interesses públicos sectoriais com relevância 
na área de intervenção do plano; B) Representantes dos serviços e entidades 
da administração directa ou indirecta do Estado às quais, em virtude das 
suas responsabilidades ambientais específicas possam interessar os efeitos 
ambientais resultantes da aplicação do PDM; C) Um representante da 
respectiva Assembleia Municipal e um de cada Câmara Municipal dos Muni-
cípios vizinhos quando estes assim entenderem necessário; E) Representantes 
dos serviços e entidades que administrem áreas de jurisdição especial, 
exerçam poderes sobre zonas do território sujeitas a restrições de utilidade 
pública ou tutelem actividades exercidas por entidades privadas em regime 
de concessão ou equiparável. Sendo de relevar que a Câmara Municipal 
integra a CA enquanto entidade responsável pela elaboração ou revisão do 
plano e do respectivo relatório ambiental. Nestes termos, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere o seguinte: 1. Que a Comissão de Acompanha-
mento (CA), seja composta por representantes das seguintes entidades, a 
nomear por cada uma delas: - Presidente da CMM e respectiva possibilidade 
de delegação; - Assembleia Municipal; - Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; - Juntas de Freguesia 
de Montijo, Sarilhos Grandes, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia, 



 

 
 
 
 

Pegões, Santo Isidro e Canha; - SMAS; - SIMARSUL; Autoridade Nacional de 
Protecção Civil; - Direcção Regional de Economia; Turismo de Portugal; - 
Direcção Regional Agricultura e Pescas; - Administração do Porto de 
Lisboa; - ANA; - REFER; - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terres-
tres; - Instituto do Património Arquitectónico e Arqueológico; - Direcção Ge-
ral de Infra-Estruturas da Força Aérea; - Instituto Geográfico Português; - 
Administração Regional Hidrográfica; - Administração Regional de Saúde; - 
EP – Estradas de Portugal. 2. Notificar as entidades que compõem a Comis-
são de Acompanhamento do teor da deliberação que vier a ser tomada. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1213/08 – QUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
AFONSOEIRO, PARA RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. 
PROCESSO F-34/2006 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.08.14 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisó-
ria da Obra “Qualificação da Iluminação Pública no Afonsoeiro”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1214/08 – RECUPERAÇÃO DE VÃOS NO MUSEU MUNICIPAL 
DO MONTIJO, PARA RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. 
PROCESSO F-36/2006 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2008.08.08 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisó-
ria da Obra “Recuperação de Vãos no Museu Municipal – Montijo”. (Pro-
posta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1216/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE OLÍMPICO 
DO MONTIJO, NO MONTANTE DE € 3.000,00, PARA APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES E AO RENDIMENTO 
DESPORTIVO NA ÉPOCA 2008/2009 – O Clube Olímpico do Montijo, Associa-
ção Desportiva sem fins lucrativos recentemente constituída, promove, orga-
niza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas regulares 
na época desportiva de 2008/2009, no domínio do futebol de 7 e do futebol de 
11 clássico e de ar livre, nos escalões de pré-escolas, escolas, infantis A, 
infantis B, iniciados, juvenis, juniores e seniores. O Clube Olímpico do Mon-
tijo, mostra-se filiado na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 
Portuguesa de Futebol participando em competições desportivas oficiais e 
federadas de âmbito distrital, quer ao nível dos escalões de formação quer ao 
nível do escalão sénior, na época desportiva de 2008/2009. Nos termos do 



 

 
 
 
 

artigo 5º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004, o Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares desti-
na-se a “(…) apoiar as actividades regulares a realizar durante uma época 
desportiva”, sendo que, conforme o preceituado no artigo 6º do mesmo 
Regulamento Municipal, os apoios a prestar pela Câmara Municipal ao 
abrigo e nos termos deste Programa de Apoio reportam-se e reconduzem-se 
ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, às despesas com transporte 
para a realização de provas desportivas, à cedência de instalações desporti-
vas, à divulgação e informação das actividades desportivas e à formação de 
agentes desportivos (técnicos, dirigentes, etc…). Dispõe o artigo 13º do 
Regulamento Municipal acima referido que “o programa de apoio ao rendi-
mento desportivo tem como finalidade apoiar as Associações desportivas que 
participam em competições de carácter nacional, enquadradas por federa-
ções de utilidade pública desportiva”, reportando-se os apoios a prestar ao 
abrigo deste programa regulamentar ao transporte para competições, ao 
apoio das despesas de estadia e alojamento, ao apoio com despesas de 
arbitragem, ao apoio com despesas com policiamento, ao apoio com seguro 
desportivo e ao apoio nas despesas com as inscrições dos atletas, conforme 
resulta do estatuído no artigo 14º do mesmo diploma regulamentar. A alínea 
b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui competên-
cia material e orgânica municipal para apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de índole desportiva que revistam interes-
se municipal, concretizando, nesta sede, o disposto nos artigos 13º, nº. 1, 
alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro. Neste 
sentido e face a tudo quanto fica exposto, proponho que a Câmara Municipal 
delibere aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, na modali-
dade de subsídio, ao Clube Olímpico do Montijo, no montante de € 3.000,00 
(três mil euros), a conceder nos termos do protocolo em anexo. A deliberação 
camarária em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e bem assim no disposto nos artigos 5º, 6º, 
13º e 14º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo Associativo. O subsídio ora aprovado deverá constar da 
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no 
artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código 
Orçamental: 06.01/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

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 pelo Senhor Vice-Presidente encerrada 
a reunião eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos da qual se lavrou 
a presente acta que vai ser assinada.------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Chefe da Secção de Taxas e 
Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, 
subscrevo e assino.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


