
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 17/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
Aos três dias do mês de Setembro 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 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Maria Clara de Oliveira 
da Silva.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou as seguintes questões, cujo 
teor a seguir se transcreve: “1- A Associação Humana com instalação de 
recolha na freguesia de Alto Estanqueiro/Jardia junto à Estrada Nacional, 
tem no espaço exterior uma enorme quantidade de entulho colocado a céu 
aberto. 2 – O Jardim do Borralhal integrado numa zona urbana do Montijo 
possui um conjunto de valências que permitem uma melhor qualidade de vida 
às pessoas que aí residem. No entanto, existe uma lacuna que urge corrigir, 
que se trata dum elemento de água concretamente uma fonte.”------------------ 
A Senhora Presidente informou que realmente existe uma empresa ali 
instalada que arrendou o espaço na condição de fazer obras a serem executa-



 

 
 
 
 

das pelo proprietário, ou seja, pelo senhorio. A empresa não paga a renda, 
ficaram de pagar as obras para poderem ter a licença junto da Direcção 
Regional do Ambiente que lhes acabou por passar a licença para ali labora-
rem, mediante a apresentação do projecto da obra e só posteriormente é que 
diligenciaram perante a Câmara a entrega do referido projecto para licen-
ciar as mesmas. Quando a Câmara tomou conhecimento do que se estava a 
passar através da proprietária, solicitou aos serviços da Fiscalização que por 
sua vez contactassem a Direcção Regional do Ambiente no sentido de ser 
caçada a licença passada por aquela entidade. Na presença de um técnico 
daquela Direcção foi elaborado um relatório com tudo o que estava a 
decorrer com a intenção de ser revogada a referida licença e consequente 
encerramento da actividade da firma. Se a Direcção Regional do Ambiente 
não tivesse tomado esta decisão iria ser efectuada uma conferência de 
imprensa para denunciar a situação. Se a ocorrência tivesse sido detectada 
mais cedo a Câmara teria tido uma outra atitude. No entanto todas as vezes 
que a Fiscalização ali se deslocou foi-lhe sempre apresentada a licença da 
Direcção Regional do Ambiente. Pensando que o assunto já se encontra 
resolvido resta saber se a empresa abandonar o local como vão resolver a 
situação da remoção de todas aquelas toneladas de entulho. A empresa é 
reincidente neste tipo de atitude no Bairro Miranda onde ainda se encontra 
por remover a lixeira ali depositada.------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta informou que já estão definidas as espécies 
de árvores que vão ser plantadas na Avenida Luís de Camões, são gravílias e 
mélias. Estão à procura de exemplares com uma dimensão maior para que o 
impacto visual seja de algum modo reposto ao que lá existia. No que respeita 
ao jardim do Borralhal existe lá o espaço para a instalação de uma fonte, que 
nunca funcionou. Chegou a ser consultada uma firma especializada na 
instalação de fontes e que já instalou algumas no Montijo que apresentou um 
orçamento de 30.000 contos, na altura. Essa construção poderá vir a ser 
enquadrada num futuro próximo mas actualmente existem outras obras 
prioritárias para executar.------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra deixou uma nota de preocupação 
quanto à onda crescente de criminalidade/insegurança que tem assolado o 
país e uma nota de apreensão quanto à incidência local. Questionou se a 
Senhora Presidente tinha alguma informação que pudesse partilhar sobre as 
medidas governamentais a tomar, ex: reforço da segurança. Perguntou se o 
Conselho Municipal de Segurança já reuniu ou se o ia fazer proximamente. 
Referiu ainda que o posto da GNR na Ponte Vasco da Gama deveria ser 
permanente para ser dissuador da criminalidade no concelho uma vez que se 
diagnosticou que existe facilidade dos delinquentes abandonarem com facili-
dade o local onde praticam os delitos. A Senhora Vereadora Lucília Ferra 



 

 
 
 
 

solicitou informações sobre a existência ou inexistência de candidaturas 
apresentadas pelo Município ao QREN.----------------------------------------------- 
A Senhora Presidente referiu que não se pode descurar o assunto da crimi-
nalidade. Recorda que os autarcas do PSD após uma reunião com as forças 
de segurança consideraram o concelho de Montijo, um concelho seguro. É 
verdade, num plano de segurança do concelho do Montijo. Depois chega-se a 
um plano que ultrapassa o âmbito municipal, e que se deverá entrar num 
plano intermunicipal e nacional e aí exige uma cooperação nacional que 
ultrapassa o município e as suas competências. No plano municipal – O 
Montijo é um concelho que tem índices de segurança comportáveis. No plano 
que se está a viver que varre de norte a sul do País, deverá haver uma inter-
acção e uma coordenação supra-municipal e nacional. São assaltantes que 
tanto estão em Beja, como vão à Ponte Vasco da Gama como a seguir vão ao 
Carregado. Tem que haver uma identificação e uma acção concertada de 
forma a neutralizar esses aspectos de deslocalização destes fenómenos 
associados a gangs e equipas concretas. Foram contactadas as forças de 
segurança por diversas razões, os meios foram reforçados quer a nível de 
pessoal quer a nível de viaturas. Tem que haver a preocupação de, com os 
responsáveis dos serviços de segurança, mostrar o apoio necessário mas, a 
situação actual tem que ser vista de uma outra forma. A Câmara tem um 
plano para reunir com a Comissão Municipal de Segurança no dia 30 de 
Setembro e o tema escolhido foi sistema municipal de protecção civil e 
cultura de segurança. Até lá haverá sempre contacto com as forças de 
segurança locais e o Governo tem consciência de toda a situação e está 
naturalmente a tomar medidas sobretudo ao nível da coordenação e deverão 
ser, concerteza, encontradas as melhores soluções. A segurança é um 
problema de todos e deve ser encarado com muita seriedade, defendendo um 
sistema integrado das forças de segurança e das organizações e cidadãos da 
sociedade civil. O que está a acontecer não é culpa do actual Governo nem 
de Governos anteriores, são fenómenos da sociedade que são criados por um 
conjunto de desajustamentos e até de organização que, enquanto não se ma-
nifestam são difíceis de detectar.------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves quanto às candidaturas referiu que no 
que diz respeito à Zona Ribeirinha ainda não foi apresentada candidatura 
porque ainda não existe projecto relativamente à 2ª. Fase. O Município do 
Montijo já obteve vencimento numa candidatura que apresentou no âmbito da 
Modernização Administrativa cujo contrato já foi assinado no fim do mês de 
Julho. Foi feita uma candidatura para a Criação de um Centro de Inovação 
Económica e Social no Montijo no âmbito da Associação Promotora da Rede 
Dinâmica 21, com parceiros portugueses, espanhóis e franceses, com a 
Câmara Municipal das Caldas da Rainha, com a Lispolis, com o Centro 



 

 
 
 
 

Nacional de Empreendorismo Francês e com o Pólo Tecnológico da 
Universidade de Santiago de Compostela.------------------------------------------- 
 
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 18 a 29 de Agosto de 
2008: - Licenças Administrativas: 4; - Autorizações Administrativas: 1; - 
Comunicação Prévia: 4; - Projecto de Arquitectura – Proposta nº. 4037/01: 
2; - Licenças de Utilização: 3; - Certidões: 5; - Informações Prévias: 3; - 
Loteamentos: 5.-------------------------------------------------------------------------- 
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.--------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 16/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º., 2ª. 
Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma 
Proposta do Departamento de Administração Urbanística, e uma da Divisão 
de Desporto, tendo-lhes sido atribuídos os números 1226/08 e 1227/08, 
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 – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1217/08 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “UAU”, PELA 
ESCOLA MUSIMUSA EM CO-PRODUÇÃO COM O CINEMA TEATRO JOAQUIM 
DE ALMEIDA – Na sequência do pedido da Escola MusiMusa para 
apresentação do seu espectáculo de final de ano lectivo no dia 5 de Julho de 
2008 pelas 21h30, e estimados os custos de utilização e cedência deste 
equipamento para este evento num valor de 1200€, PROPÕE-SE: nos termos e 
para efeitos do disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei das 



 

 
 
 
 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro: 1 – O 
apoio da Câmara Municipal de Montijo em 100% das despesas de utilização, 
valor este que deverá ser aceite pela MUSIMUSA a título de apoio da 
autarquia à realização do evento de natureza sociocultural de interesse 
Municipal; 2 – A aprovação de que o valor do bilhete para este espectáculo 
seja de 5€ (preço único); 3 – Que a receita deste espectáculo, deduzido o IVA 
de 5%, seja dividida da seguinte forma: - 70% de cada bilhete para a 
Câmara Municipal de Montijo; - 30% de cada bilhete para a Escola 
MusiMusa. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)---------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1218/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO AO FUTEBOL CLUBE DO AREIAS, NO MONTANTE DE  
€ 2.000,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES, NOMEADAMENTE ÀS DESPESAS 
ASSOCIADAS À UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO 
AREIAS – O Futebol Clube do Areias, associação desportiva sem fins 
lucrativos com sede social na Freguesia de Montijo, promove, organiza, 
dinamiza e desenvolve na época desportiva de 2008/2009 um conjunto de 
actividades desportivas regulares, nomeadamente ao nível do futebol, no 
âmbito dos escalões de formação, actividades essas direccionadas ou 
vocacionadas e em que participam crianças entre os 5 e os 12 anos de idade. 
Tais actividades mostram-se enquadradas na Escola Desportiva do Futebol 
Clube do Areias, denominada “Escola Crescer a Jogar”, para crianças dos 5 
aos 12 anos, a qual integra os escalões de pré-escolas, escolas e infantis. Na 
época desportiva de 2008/2009, o Futebol Clube do Areias participa, nos 
escalões de Escolas e de Infantis da mencionada “Escola Crescer a Jogar”, 
no Campeonato Distrital de Futebol de 7 da Associação de Futebol de 
Setúbal da Federação Portuguesa de Futebol. Tal participação, em competi-
ção federada de infantis e de escolas, gera, determina e importa para o 
Futebol Clube do Areias a realização de um conjunto de custos e despesas 
associadas e atinentes ao enquadramento técnico, ao apetrechamento, a 
transportes, à divulgação e informação de actividades, à formação de agentes 
desportivos, à arbitragem e ao seguro desportivo. O Futebol Clube do Areais 
utiliza, a título de comodato, o Campo Municipal de Futebol de 11 do Areias, 
em terra batida e solo estabilizado, e respectivos balneários de apoio, supor-
tando as despesas inerentes ao fornecimento e consumo de luz, água, gás, 
marcação do campo e cal para esse efeito. O mencionado campo é igualmen-
te utilizado pelas associações desportivas Estrela Futebol Clube Afonsoei-
rense e Clube Olímpico do Montijo. Assim as três colectividades suprareferi-
das utilizam o Campo de Futebol de 11 em apreço, quer ao nível dos treinos 
quer ao nível dos jogos oficiais de futebol de 7 e de 11, o que gera e 



 

 
 
 
 

determina para o Futebol Clube do Areias a realização de despesas 
relevantes e significativas ao nível de luz, água, gás e marcações com cal. A 
utilização em causa diz respeito a escalões de formação e escalão sénior. O 
mencionado campo é igualmente susceptível de ser utilizado por outras 
associações desportivas com sede social no concelho, nomeadamente o Clube 
Olímpico do Montijo e o Montijo Futebol Clube, quer ao nível de treinos quer 
ao nível de jogos oficiais de futebol de 7 e de 11, em escalões de formação e 
escalão sénior, pelo menos até a plena operacionalidade e início de 
funcionamento do Campo Municipal de Futebol da Liberdade actualmente 
objecto de obras e trabalhos diversos atinentes à implantação de relva 
sintética e artificial e bem assim à remodelação de balneários. Esta situação 
gera ao Futebol Clube do Areias a realização de despesas significativas e 
relevantes ao nível da luz e da água. Para o efeito, o Futebol Clube do Areias 
apresentou uma candidatura própria ao abrigo do Regulamento Administra-
tivo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, em 
vigor no Concelho de Montijo, aprovado pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004. A candidatura efectua-
da insere-se no âmbito dos seguintes Programas: - Programa de Apoio à 
Manutenção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas regulares, 
conforme o disposto nos artigos 5º e 6º, alíneas a) a f) do Regulamento de 
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo. Neste sentido, proponho a 
atribuição de um apoio financeiro ao Futebol Clube do Areais, na modalida-
de de subsídio e no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), a conceder nos 
termos do protocolo em anexo. A deliberação camarária em apreço é tomada 
ao abrigo e com fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 2, alínea f) e 21º, 
nº. 2, alíneas b) e c) ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim 
no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2005, de 11 de Janeiro, sendo que o 
apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2, da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 06.01/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1219/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA 
MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE € 400,00, AO GINÁSIO CLUBE DE 
MONTIJO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVI-
DADES DESPORTIVAS REGULARES NO DOMÍNIO DO TIRO COM ARCO – 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), “o Estado, as Regiões 
Autónomas e as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da activida-
de física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as 



 

 
 
 
 

associações desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que 
actuam nestas áreas”, sendo que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 
e às Autarquias Locais a promoção e a generalização de actividade física, 
enquanto instrumento essencial para a melhoria da qualidade de vida e da 
saúde dos cidadãos”, conforme o preceituado no nº. 1 do artigo 6º do mesmo 
diploma normativo. Atento o disposto nas alíneas a) e c) do nº. 2 do artigo 6º 
do diploma acima identificado, as Autarquias Locais adoptam programas 
desportivos em ordem a “incentivar a integração de actividade física nos 
hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de estilos de vida activa” e 
bem assim a promoção da “(…) conciliação da actividade física com a vida 
pessoal, familiar e profissional”. O Ginásio Clube de Montijo, associação 
desportiva sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia de Montijo, 
promove, organiza, dinamiza e desenvolve actividades desportivas regulares 
no âmbito de diversas modalidades, entre as quais o Tiro com Arco, nas 
vertentes de indoor, outdoor e caça. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, atribui à Câmara Municipal competência material para apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, actividades desportivas que revistam 
interesse público municipal, em conformidade com o preceituado na alínea b) 
do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo a qual é 
da competência dos órgãos municipais “apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal”. O Capítulo IV do Regulamento Adminis-
trativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, 
aprovado em sessão ordinária de Assembleia Municipal realizada a 28 de 
Setembro de 2004, prevê e regula o programa desportivo municipal de apoio 
à manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas regulares, 
definindo no respectivo artigo 5º o seu objecto e enquadrando nos termos do 
artigo 6º os tipos de apoio a prestar. Um dos atletas do Ginásio Clube de 
Montijo participou recentemente em finais de Julho e princípios de Agosto, 
no Campeonato Europeu de Tiro com Arco na vertente de caça, o qual 
decorreu na Estónia, tendo o clube apresentado a competente candidatura 
junto da Câmara a apoio financeiro para o efeito, reportada à época 
desportiva finda de 2007/2008. Neste sentido e face ao supra exposto, 
proponho a atribuição ao Ginásio Clube do Montijo de um subsídio no valor 
de € 400,00 (quatrocentos euros), referente a actividades na modalidade de 
tiro com arco na época de 2007/2008, designadamente a participação de um 
atleta no respectivo Campeonato da Europa, vertente de caça, decorrido na 
Estónia. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com esteio e 
fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 
de Setembro e bem assim no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 



 

 
 
 
 

sendo que o apoio financeiro concedido na modalidade de subsídio, deverá 
constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o 
preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de 
Agosto. O apoio financeiro ora deliberado aprovar mostra-se igualmente 
fundamentado e enquadrado no Programa de Apoio à Manutenção e 
Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, previsto e regulado 
nos artigos 5º e 6º do Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado, pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004. Código Orçamental: 06.01/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1227/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO MONTI-
JO BASKET ASSOCIAÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO MONTANTE 
DE € 2.500,00, PARA APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES – O Montijo Basket Associação, 
associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de 
Basquetebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Basquetebol, promo-
ve, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares no decurso da época desportiva de 2007/2008, no domínio do 
basquetebol e nos escalões masculinos e femininos de mini-8, mini-10, mini-
12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-19, seniores e veteranos. O Montijo Basket 
Associação é a única associação desportiva do Concelho a promover e a 
desenvolver o basquetebol ao nível da competição federada, com especial e 
particular incidência nos vários escalões de formação, onde tem vindo a 
desempenhar uma actividade desportiva bastante relevante do ponto de vista 
social, assinalando-se ainda os sucessos desportivos obtidos por esta 
associação no domínio do basquetebol, em competições oficiais federadas da 
modalidade. A alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara 
Municipal competência material para apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades desportivas que revistam interesse público 
municipal, em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº. 2 do 
artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, segundo a qual é da 
competência dos órgãos municipais “apoiar actividades desportivas e recrea-
tivas de interesse municipal”. O Capítulo II do Regulamento Administrativo 
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Municipal prevê e regu-
la o Programa de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento de Actividades 
Desportivas Regulares, sendo que o artigo 6º do mencionado Regulamento 
enquadra os apoios a prestar pela Câmara ao abrigo deste Programa de 
Apoio. Neste sentido e face ao que fica exposto, proponho que a Câmara 
Municipal delibere aprovar a atribuição ao Montijo Basket Associação de um 



 

 
 
 
 

apoio financeiro, na modalidade de subsídio, no valor de € 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), a conceder nos termos e em conformidade com o proto-
colo em anexo. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com funda-
mento no disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o 
apoio concedido deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal 
regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, nº. 2 da 
Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio financeiro ora deliberado aprovar 
mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no Programa de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento de Actividades Desportivas Regulares, 
previsto e regulado nos artigos 5º e 6º do Regulamento Municipal de Apoio 
ao Desenvolvimento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia 
Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004. Código 
Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1220/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. PROCESSO PO-07/08 – Na sequência do meu 
despacho de 12 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito a Norte da Caneira – Junto à Estrada Municipal 501, em Montijo, 
de que são proprietários o Sr. Mariano Gregório e o Sr. Carlos Gregório, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
– Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei nº. 60/07, de 4 de Setembro, ordenar, precedendo 
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 
1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada 
ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por consequên-
cia a execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 
2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada aos proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1221/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. PROCESSO PO-08/08 – Na sequência do meu 
despacho de 12 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito no Gaveto da Rua Bulhão Pato, nºs. 92, 94 e 96 com a Rua José 



 

 
 
 
 

Joaquim Marques, 75 e 73, em Montijo, de que são proprietários o Sr. 
António Joaquim Gaspar Santos e D. Maria Lisete Martins Ribeiro de Sousa 
Ferreira, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificados os proprietários, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, verifica-se que as 
razões apresentadas em sede de audiência prévia não acrescentam factos 
e/ou fundamentos jurídicos passíveis de alterar o projecto de decisão, dado 
que são razões de segurança e salubridade que estão na origem da 
necessidade de efectuar obras de conservação. – 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.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1223/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL Nº. 1032 – FAIAS/ 
FOROS DO TRAPO”. PROCESSO F-15/2000 – Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 2008.08.08 considerou estarem os trabalhos em condições 
de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Definitiva da Obra “Pavimentação do Caminho Municipal nº. 1032 
– Faias/Foros do Trapo”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1224/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES NO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL DO ESTEVAL”. PROCESSO F-14/2006 – Considerando que: A 
vistoria efectuada no dia 2008.08.26 considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do 
Auto de Recepção Provisória da Obra “Construção de Espaços Exteriores no 
Loteamento Municipal do Esteval”. (Proposta subscrita pelo Senhor Verea-
dor Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------- 
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, foram pelos munícipes abaixo identificados colocadas as 
seguintes questões:---------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Mateus Pires Lopes apresentou as seguintes questões: - A Praça 5 
de Outubro é utilizada para sala de chuto e para ser depósito de dejectos 
humanos. Julga que deveria haver mais atenção para com aquele local. – O 
prédio contíguo ao jardim também localizado junto àquela Praça está em 
muito mau estado, havendo a possibilidade de a qualquer momento começar 
a cair e provocar danos pessoais e materiais. – No que respeita à requalifica-
ção da Avenida Luís de Camões, foi abordado por diversas pessoas que 
especulam que a obra ali a fazer deverá ter como finalidade a parte económi-
ca com instalação de parquímetros. – O Campo de Futebol na Praça Vitorino 
Nemésio ao lado do Gimnodesportivo sempre foi utilizado aos sábados, 
domingos e dias de semana pelos meninos da rua e pelos adultos para 
jogarem à bola, para se divertirem e para gozarem o seu lazer e sensibiliza-o 
o facto de estar a verificar que o campo provavelmente vai reverter da forma 
de espaço público para espaço privado e pago, impedindo assim a 
efectivação das actividades desportivas que têm vindo a ser realizadas 
naquele Campo.-------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente respondeu que no que respeita à Praça 5 de Outubro 
irão ser alertadas as forças de segurança sobre a situação. Sobre o prédio 
degradado está devidamente sinalizado e os proprietários estão notificados e 
avisados para os riscos que o mesmo oferece. Quanto às especulações o 
tempo encarrega-se de mostrar às pessoas que o que lhes dizem não corres-
ponde à verdade. Não vai haver parquímetros, vai haver plantação de 
árvores e não vai haver comércio da madeira das árvores derrubadas. 
Quanto ao Campo de Futebol foi objecto de um protocolo que já foi bastante 
discutido noutras reuniões de Câmara e julga ser um bom protocolo, mas se 
se confirmar que os meninos da rua e os cidadãos não podem usar aquele 
espaço a Câmara paga para eles o usarem. Não podem é ficar sem mudar 
nada, manter tudo na mesma.---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves informou que quanto à utilização do 
Campo de Futebol era efectivamente tal como o senhor Mateus referiu há 20, 
30 anos. Desde que outras infraestruturas foram sendo construídas ao longo 
da cidade a utilização daquele espaço mesmo em termos recreativos infor-
mais era muito pouco significativo, muito pouco relevante e muito diminuta. 
Existem grupos recreativos informais que se transferiram para outros locais 
desportivos que têm horas para a prática do desporto. No que diz respeito ao 
“privado” nunca ninguém referiu que o campo era privado. O que existe é 
uma contratação nos termos da Lei, com as Associações Desportivas que 
desempenham uma função constitucional na promoção e dinamização do 
desporto. Existem quatro clubes desportivos a desenvolver a área do futebol 



 

 
 
 
 

naquele Campo. É obrigação das entidades públicas criar condições para a 
prática do desporto. A utilização pública do espaço está devidamente salva-
guardada no protocolo que foi estabelecido e que dá a possibilidade à 
Câmara de requisitar o espaço e utilizá-lo dentro das horas que a Câmara 
atribuir a outras Associações, a clubes informais ou outros.---------------------- 
O Senhor Artur Barreto questionou a Senhora Presidente sobre o que já foi 
feito sobre o assunto que apresentou na reunião realizada no dia 25 de 
Agosto. É morador na Urbanização do Cruzeiro, na Atalaia, e considera um 
abuso a construção de telheiros nas moradias daquela Urbanização que já 
deixaram de o ser para passarem a ser anexos em habitações contíguas. É 
uma Urbanização com 60 vivendas e em 90% das mesmas existem telheiros 
que tiram a luminosidade e outras qualidades de vida que não importa 
referir. É inadmissível a inércia da Câmara que em 2 mandatos não conse-
guiu tomar nenhuma atitude drástica perante semelhante anomalia. O logra-
douro da sua habitação encontra-se perfeitamente aberto e não prevarica a 
lei nem incomoda o espaço dos outros moradores. Se a situação não tiver 
uma solução à vista vai levar o assunto para Tribunal esperando que a 
justiça também não sofra de inércia como a Câmara o tem demonstrado. 
Indigna-se que quando apresenta um projecto à Câmara para construção 
depara-se com imensas barreiras e obstáculos e depois confronta a indiferen-
ça da Câmara, uma autoridade local, que não faz nada para impedir as 
construções nos logradouros daquelas moradias. Questiona para que serve o 
Serviço de Fiscalização que não têm autoridade nenhuma nem sequer 
fiscalizam nada. O alvará é bem específico sobre qual a construção permitida 
para aquele local.------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente referiu que não entende que quem viola a Lei possa ser 
beneficiado. Em diversas reuniões teve oportunidade de dizer a alguns mora-
dores daquela Urbanização que estavam a prevaricar a Lei com o facto de 
terem aumentado a altura das vedações e teve oportunidade de lhes demons-
trar a vontade de mandar retirar as mesmas construídas ilegalmente. A 
situação trazida pelo senhor Artur Barreto na reunião de dia 25 foi a da 
construção de telheiros sem previamente serem submetidos à Câmara para 
licenciamento. Foi informado que iria ser feito um levantamento e depois na 
sequência do mesmo serão tomadas as decisões adequadas, directamente se 
tiver competências para isso ou através de proposta à Câmara. No entanto e 
por tudo o que foi dito pelo senhor Artur Barreto não lhe dá o direito de dizer 
que a Fiscalização não actua, não lhe dá o direito de tratar assim uma 
unidade orgânica da Câmara Municipal do Montijo só porque existem tais 
situações no Bairro onde mora. A Fiscalização actua no quadro das suas 
competências mas também admite que não é possível dar resposta a todo o 
conjunto destas situações, que normalmente são construídas aos fins-de-



 

 
 
 
 

semana. E em comentário referiu que só existem movimentações quando 
existem interesses individuais em jogo, fora isso não usam o direito de 
cidadania. Existe uma cidadania meio termo – Quando prejudicam directa-
mente existe ilegalidade, quando não existe abstraem-se das situações. Em 
muitas reuniões tidas na Atalaia onde foram discutidos assuntos relacionados 
com a Urbanização do Cruzeiro o senhor Artur Barreto nunca apoiou a 
Câmara e nunca levantou a voz para se pronunciar sobre as ilegalidades ali 
existentes.--------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e quarenta e quatro minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1225/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REMODELA-
ÇÃO DE PAVIMENTOS NA PRACETA VITORINO NEMÉSIO – MONTIJO”, À 
FIRMA FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, LDA., PELO VALOR DE € 
49.697,08 + IVA E DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS. PROCESSO F-09/2008 – No dia 
18 de Abril de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Remodelação de Pavimentos na Praceta Vitorino Nemésio – 
Montijo”, tendo concorrido três 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 01 de Agosto 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/Número Projecto Acção 06.2002.179. Proponho: 1. A adjudica-
ção da empreitada de “Remodelação de Pavimentos na Praceta Vitorino 
Nemésio – Montijo”, à Firma Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda., pelo 
valor de Euros: 49.697,08 € (quarenta e nove mil seiscentos e noventa e sete 
euros e oito 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.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1226/08 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 1 DE JULHO – 
RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA – Considerando que: 1) A 
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 1 de Julho, 
que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à implanta-
ção 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 salvaguar-
da do interesse público em geral e do interesse municipal 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 cumpri-
mento pelos particulares desta nova exigência legal em todas as transmissões 
onerosas de imóveis situados na área supra identificada 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 no período compreendido entre 
18/08/2008 e 29/08/2008, de acordo com o disposto no nº. 3 do artigo 10º do 
Decreto nº. 19/2008, 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 desde 18 de Agosto 
de 2008 até 29 de Agosto de 2008, constituído por força do disposto no artigo 
10º do Decreto nº. 19/2008, de 1 de Julho, conforme lista que se anexa à 
presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
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 oito 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 


