
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 21/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE OUTUBRO DO ANO 
DE DOIS MIL E OITO 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Outubro 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 Senho-
res:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 três minutos com a presença da Técnica 
Superior de 1º Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente 
da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra pediu esclarecimentos relativamente ao 
corte das árvores, junto ao Campo de Futebol. Referiu que há a sensação, 
nas populações que se anda a devastar as árvores do concelho. Perguntou 
igualmente se tem sido assegurada a limpeza de valas e sarjetas dado que se 
aproxima a época das chuvas e os munícipes estão preocupados com a 
possibilidade de cheias. Suscitou uma questão de segurança rodoviária na 
Rotunda da Santa. Com os ventos a água da fonte é atirada para a via públi-
ca, provocando um espelho de água na estrada que tem provocado alguns 
incidentes rodoviários.------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que relativamente à Rotunda da San-
ta, em dias de muito vento existe alguma projecção de água para as vias 



 

 
 
 
 

rodoviárias, no entanto não deu entrada na Câmara Municipal nenhuma 
situação de ocorrência de incidentes rodoviários. Disse também que uma das 
soluções para esta fonte e para outras é a colocação de um anemómetro, que 
é um aparelho que mede a velocidade do vento e com base nessa velocidade 
desliga a fonte. Relativamente ao corte das árvores junto ao Campo de Fute-
bol da Liberdade, o Senhor Vereador informou que na altura as árvores, que 
são casuarinas, foram plantadas para quebrar os ventos que se faziam sentir 
no campo, no entanto, na sequência da assinatura de um protocolo entre a 
Câmara Municipal e a Repsol, foi encetado um processo de remodelação de 
todo o relvado natural do campo sendo colocado relvado sintético, que 
obedece a algumas exigências, nomeadamente a não existência de matéria 
orgânica dentro do espaço do relvado, sob pena de o mesmo ficar danificado. 
Disse ainda que no dia que estavam a colocar o relvado sintético, houve a 
existência de muito vento tendo sido projectado pelo campo as “agulhas” da 
casuarina, ou seja, as folhas mais pontiagudas, não cumprindo o requisito da 
não entrada de matéria orgânica. Assim, houve a necessidade de se proceder 
ao corte das árvores, para preservar o relvado sintético. Quanto às inunda-
ções na baixa da cidade, desde o final de Setembro que a Câmara Municipal 
tem através dos serviços internos dos SMAS, procedido à limpeza dos 
colectores, bem como, a adjudicação a uma empresa externa para fazerem a 
limpeza das sarjetas da parte central da cidade e de outros pontos necessá-
rios. O problema que acontece nesta altura do ano é que existe a coincidên-
cia de uma grande chuvada, por vezes com a maré-cheia e também a existên-
cia da queda da folha, que mesmo que as sarjetas sejam limpas diariamente 
existe sempre folhas no interior das mesmas.---------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra questionou se as árvores casuarinas não 
poderiam ser transportadas para outro sítio e serem novamente plantadas.--- 
O Senhor Vereador Nuno Canta informou que este tipo de árvores, as 
casuarinas, os pinheiros, os sobreiros e outro tipo de árvores que têm raízes 
muito profundas, não podem ser transplantadas porque acabam por morrer, 
ou seja, o sucesso é praticamente zero.----------------------------------------------- 
 
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 13 e 24 de Outubro 
de 2008: - Licenças Administrativas: 11; - Autorizações Administrativas: 5; - 
Alterações: 4; - Informações Prévias: 1; - Licenças de Utilização: 13; - Co-
municações Prévias: 1; - Loteamentos: 3.-------------------------------------------- 
 



 

 
 
 
 

Foi presente para aprovação a Acta número 20/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Vereadora Clara Silva por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1294/08 – APROVAÇÃO DO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO A 
TÍTULO PRECÁRIO DE BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO A CELE-
BRAR ENTRE A REFER, E.P. E O MUNICÍPIO DE MONTIJO – 1 – É de interesse 
do Município de Montijo a construção de duas rotundas sitas na E.N. 5 entre 
o Km 23,855 e o Km 24,016 (Rotunda do Afonsoeiro) e o Km 22,954 e o Km 
23,025 (Rotunda do Apeadeiro de Sarilhos). 2 – Também é de interesse do 
Município de Montijo dar continuidade ou restabelecer o espaço canal para 
a Ecopista na via ferroviária que se encontra desactivada, uma vez que foi 
eleita como requalificável em termos do plano estratégico de ecopistas. A 
adaptação dos troços da plataforma da via a ecopistas destina-se a uma 
reutilização de cariz turístico e de lazer. 3 – A REFER, E.P. autoriza o Municí-
pio de Montijo, a utilizar mediante licença a título precário de bens do domí-
nio público, as parcelas de terreno, cuja gestão lhe está legitimamente 
confiada. 4 – Os municípios dispõem de atribuições e competências em 
diversos domínios nomeadamente, na área dos transportes e comunicações 
como refere a alínea c) do nº. 1 do artigo 13º e o artigo 18º da Lei nº. 159/99, 
de 14 de Setembro e como dispõe a alínea f) do nº. 2 do artigo 64º da Lei nº. 
169/99, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. Que o executivo municipal delibere favoravelmente 
a outorga de um contrato entre a REFER, E.P. e o Município de Montijo, cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido, no sentido da Licença 
Precária de Utilização de Bens do Domínio Público Ferroviário para 
execução das duas rotundas. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1295/08 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE MONTIJO E A EMPRESA CÓDIGO 365 – PRODUÇÃO E SERVIÇOS, 
LDA., RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EVENTO ECONÓMICO DE INTERESSE 
MUNICIPAL E AO APROFUNDAMENTO DA CIDADANIA E DA RESPONSABILI-
DADE SOCIAL EMPRESARIAL – A empresa Código 365 – Produção de 
Serviços, Lda., pretende realizar e levar a efeito no Parque de Exposições de 
Montijo a Expocasamento – Feira de Serviços e Preparativos para o Casa-
mento, nos dias 15 e 16 de Novembro de 2008. Para além de stands exposito-



 

 
 
 
 

res, a Feira integra um programa de actividades constituído por desfiles de 
vestidos de noiva, animação, degustação de espumantes e sorteio, estando 
associada à mesma a revista oficial “Casar em Portugal”. Estarão represen-
tados os seguintes sectores de actividade económica comercial: vestidos de 
noiva; catering; Quintas; Hotéis; brindes e convites; fotografia e vídeo; listas 
de casamento; imprensa; fatos de noivo; joalharia; animação, pirotecnia; 
aluguer de viaturas; cosmética; gabinetes de estética; pastelaria e confeita-
ria; sapatarias; mobiliário e decoração para casamentos; e agências de 
viagem e turismo. Trata-se de um evento económico de interesse municipal, 
já realizado noutras cidades do País (Coimbra e Penafiel) e no Pavilhão da 
AERSET em Azeitão, com relevância do ponto de vista do turismo e da 
economia local em função da atracção de um número significativo de visitan-
tes ao concelho. O Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, com mais de 
quinhentos anos de História, possui e integra um Museu – o Museu dos Ex-
Votos, cujo rico e valioso espólio e acervo histórico e cultural se assinala. O 
telhado do edifício onde se encontra situado o Museu necessita de 
intervenção necessária, urgente e prioritária, ao nível da realização de obras 
de reparação e recuperação, atento o seu estado e acentuada degradação, 
determina por várias e sucessivas intempéries. O estado do telhado constitui 
perigo relevante quer para os ex-votos quer para os demais objectos que se 
encontram no Museu. Na sociedade actual, caracterizada pela competição 
económica e pela elevada concorrência, a cidadania e a responsabilidade 
social empresarial devem ser incentivadas, podendo a mesma operar e 
efectivar-se mediante o estabelecimento de parcerias público-privadas. As 
empresas socialmente responsáveis promovem a sua imagem junto das 
comunidades, garantindo a sustentabilidade dos seus negócios e acrescentan-
do valor à sua actividade ao demonstrarem sensibilidade para os problemas 
sociais e para a cultura e sua importância, designadamente para a preserva-
ção do património histórico material e imaterial. Conforme o disposto na 
alínea l) do nº. 2 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, no 
âmbito do planeamento e do desenvolvimento, promover e apoiar a realiza-
ção de eventos relacionados com a actividade económica de interesse munici-
pal, estipulando a alínea a) do nº. 4 do mesmo normativo legal que compete 
igualmente à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de 
obras ou eventos de interesse municipal. Assim, e com os fundamentos de 
facto e de direito acima enunciados proponho que a Câmara Municipal 
delibere aprovar o Protocolo de Colaboração em anexo. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1296/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES 
DOS JOVENS PARTICIPANTES NO FÓRUM REGIONAL DO PARLAMENTO 
EUROPEU DE JOVENS, NO MONTANTE DE € 682,50 – No âmbito da realização 
do Fórum Regional do Parlamento Europeu de Jovens, iniciativa que teve 
lugar nos dias 9, 10 e 11 de Maio foram servidas no refeitório da EB1 nº. 3 
de Montijo (estabelecimento integrante do Agrupamento de Escolas de 
Montijo) 225 refeições (45 jantares no dia 9, 60 almoços e 60 jantares no dia 
10, e 60 almoços no dia 11 de Maio). Através da Portaria nº. 394/2008, de 8 
de Abril, publicada no Diário da República nº. 69, o preço das refeições a 
fornecer aos adultos nos refeitórios escolares foi actualizado para 3,70 
euros. O preço total das refeições servidas pelo Agrupamento de Escolas é de 
832,50 euros. Em virtude do apoio do Instituto Português da Juventude a esta 
iniciativa no valor de 150 euros (atribuído directamente ao Agrupamento de 
Escolas), proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição, 
em prestação única, do subsídio que adiante se identifica ao referido Agrupa-
mento de Escolas, no montante de € 682,50.----------------------------------------- 

Agrupamento de 
Escolas 

Número de refeições Valor total do 
subsídio 

Prestação única 

Agrupamento de 
Escolas do Montijo 

225 Refeições 682,50 euros 682,50 euros 

Esta iniciativa teve como objectivos impulsionar a participação cívica juvenil 
e promover a dimensão europeia através da realização de um Fórum Regio-
nal de discussão de assuntos da agenda europeia, ao abrigo do Ano Europeu 
para o Diálogo Intercultural, seguindo o modelo Parlamentar Europeu usado 
pela Associação Portuguesa do Parlamento Europeu. O subsídio ora propos-
to atribuir encontra esteio e fundamento legal no disposto nos artigos 19º, nº. 
1, alínea f), 20º, nº. 1, alínea g) e 21º, nº. 2, alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 
de Setembro, bem como 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. Código 
Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1297/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ACADEMIA JUVENIL 
DE DESPORTO, CULTURA E RECREIO DO MONTIJO, NO MONTANTE DE  
€ 1.000,00 – A Academia Juvenil de Desporto, Cultura e Recreio do Montijo é 
uma Associação Juvenil devidamente inscrita como tal no respectivo Registo 
Nacional de Associações Juvenis, sem fins lucrativos e com sede social na 
Freguesia e Concelho de Montijo. Constituída por escritura pública em 27 de 
Fevereiro de 1996, a Associação vem desenvolvendo desde a sua criação um 



 

 
 
 
 

conjunto diversificado de actividades especialmente destinadas aos jovens do 
nosso concelho, com particular incidência na área cultural e, neste âmbito, 
no domínio da música. Para além das actividades culturais desenvolvidas no 
domínio da música, com particular relevo para a formação musical e bem 
assim para a divulgação de jovens talentos, a Associação dinamiza activida-
des de carácter social na área da prevenção das toxicodependências e da 
promoção de estilos de vida saudáveis entre os cidadãos mais jovens, 
contribuindo, com as suas acções e iniciativas, para o desenvolvimento de 
dinâmicas juvenis bem como para a criação de espaços abertos à cultura, à 
interactividade, ao lazer e recreio, ao convívio, à integração e coesão social 
e ao intercâmbio e troca de experiências nestas áreas, espaços esses 
destinados às camadas mais jovens da população do concelho. Tendo 
apresentado à Câmara Municipal o seu plano de actividades para o ano de 
2008, a Academia Juvenil de Desporto, Cultura e Recreio do Montijo promo-
ve, organiza e leva a efeito as seguintes acções e iniciativas: - Na área 
Cultural aulas de música, o projecto “A escola vai ao estúdio”, o projecto 
“Estúdio Som” com ensaios e gravação de bandas musicais e o projecto 
“Palco Aberto”, com actividades de promoção de talentos e bandas; - Na 
área internacional o Projecto do Serviço Voluntário Europeu, a elaboração 
de projectos e parcerias na área de intercâmbios e a participação em acções 
de formação e informação de jovens da Associação no estrangeiro; - Os 
eventos musicais “Music’Art 2008” e “Festi’Rock2008”. Nestes termos, 
tendo em conta o plano de actividades apresentado pela Associação e a 
relevância das mesmas do ponto de vista da integração e da participação dos 
jovens do concelho nos projectos e nas acções e iniciativas de natureza 
cultural que lhes são directa e particularmente destinadas, contempladas 
naquele, proponho a atribuição de um apoio financeiro na modalidade de 
subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) à Academia Juvenil de Desporto, 
Cultura e Recreio de Montijo, nomeadamente para a promoção e dinamiza-
ção do Festi’Rock2008, como modo e forma de apoio ao associativismo 
juvenil e à realização das mencionadas actividades, em conformidade e ao 
abrigo do preceituado pelos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) 
da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e no disposto na alínea b) do nº. 4 do 
artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ficando a Associação obrigada a 
remeter e a apresentar à Câmara Municipal o balanço e respectivo relatório 
de actividades respeitantes ao ano de 2008 até 30 de Abril de 2009. Código 
Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

3 – PROPOSTA Nº. 1298/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL S. 
PEDRO DO AFONSOEIRO NO MONTANTE DE € 6.500,00 – Todos os alunos do 
pré-escolar no concelho de Montijo, usufruem da componente de apoio à 
família que permite aos encarregados de educação maior mobilidade de 
horários por forma a fazer face aos seus compromissos profissionais. No 1º 
ciclo a autarquia de Montijo aderiu desde a primeira hora, às actividades de 
enriquecimento curricular, propostas pelo Ministério da Educação no ano 
lectivo de 2006/2007. Na defesa de uma Escola Pública de qualidade e a 
tempo inteiro, tem o Pelouro de Educação reunido com Encarregados de 
Educação, Associação de Pais e Instituições de Solidariedade Social, no 
sentido destas Instituições implementarem o serviço de apoio à família para 
estes alunos, no qual a Câmara não possui competências legais, mas possui 
responsabilidade perante os seus munícipes de responder às suas reais 
necessidades. Considerando que o Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro, vem 
desde Junho passado desenvolvendo este serviço para as crianças das 
freguesias do Afonsoeiro e Alto Estanqueiro/Jardia, propõe-se: A atribuição 
de um subsídio no valor de 6.500,00 euros (seis mil e quinhentos euros) para 
apoio às despesas neste serviço. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1299/08 – REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE BENEFICÊN-
CIA DA BANDA DA GNR A FAVOR DA COMUNIDADE DA TRAPA OU COMUNI-
DADE DA NAZARÉ – Esta Proposta foi retirada.------------------------------------ 
5 – PROPOSTA Nº. 1300/08 – REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA PÚBLICA – A 
INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL NO ÂMBITO DAS EMERGÊNCIAS EM 
SAÚDE PÚBLICA – Na sequência do pedido da Distrital de Setúbal da Ordem 
dos Médicos para realização na sala principal do Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida de uma Conferência Pública, no próximo dia 07 de Novembro de 
2008, sexta-feira, pelas 21h e estimados os custos de utilização e cedência 
deste equipamento para este evento num valor de 600€, 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 Ordem dos Médicos de 
Setúbal a título de apoio da autarquia à realização do evento de natureza 
sócio-cultural de interesse Municipal; 2 – O evento será aberto ao público 
interessado, de acesso gratuito e versará sobre temas como: - Aspectos de 
Coordenação Regional Estratégica; - A Resposta Hospitalar; - A resposta 
dos Cuidados de Saúde Primários e da Autoridade de Saúde. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

6 – PROPOSTA Nº. 1301/08 – ATRIBUIÇÃO DA 3ª PRESTAÇÃO DO SUBSÍDIO 
FINANCEIRO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTI-
VIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO RELATIVO AO ANO 
LECTIVO 2007/2008 – Esta Câmara Municipal aprovou a Proposta nº. 1005/08 
de 19 de Março de 2008 referente à atribuição de subsídio para implementa-
ção do Plano Anual de Actividades do Agrupamento de Escolas de Montijo 
relativo ao ano lectivo 2007/2008. De acordo com o previsto na supracitada 
Proposta, o pagamento das primeiras e segundas prestações do referido 
subsídio (no valor unitário equivalente a 40% do valor total do subsídio) já 
foi efectuado, faltando proceder ao pagamento da 3ª prestação, o qual 
depende da análise do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Activi-
dades, devidamente acompanhado de comprovativos das despesas efectuadas. 
Assim, após recepção e análise do Relatório Final de Execução do Plano 
Anual de Actividades do supracitado Agrupamento de Escolas, PROPONHO a 
V. Exas. a atribuição do valor que se indica no quadro seguinte, o qual se 
refere à 3ª prestação do subsídio:----------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Valor da 3ª Prestação do Subsídio 
Agrupamento de Escolas de Montijo 1.178,20€ 

Informo V. Exas. de que o valor da 3ª prestação é inferior a 20% do valor 
total do subsídio constante na Proposta nº. 1005/08 aprovada em Reunião de 
Câmara, porquanto este Agrupamento de Escolas possui um saldo positivo 
resultante do exercício de execução das despesas relativas a Planos de 
Actividades referentes a anos anteriores (anos em que as despesas declaradas 
no Relatório de Execução foram de valor inferior às despesas previstas). 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1302/08 – ATRIBUIÇÃO DA 3ª PRESTAÇÃO DO SUBSÍDIO 
FINANCEIRO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTI-
VIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO 
ISIDRO REALTIVO AO ANO LECTIVO 2007/2008 – Esta Câmara Municipal 
aprovou a Proposta nº. 904/08, de 23 de Janeiro de 2008 referente à 
atribuição de subsídio para implementação do Plano Anual de Actividades do 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro relativo ao ano 
lectivo 2007/2008. De acordo com o previsto nas supracitadas Propostas, o 
pagamento da primeira e segunda prestações do referido subsídio (no valor 
unitário equivalente a 40% do valor total do subsídio) já foi efectuado, 
faltando proceder ao pagamento da 3ª prestação, o qual depende da análise 
do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Actividades, devidamente 
acompanhado de comprovativos das despesas efectuadas. Assim, após 
recepção e análise do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Activi-
dades do supracitado Agrupamento de Escolas, PROPONHO a V. Exas. a 



 

 
 
 
 

atribuição do valor que se indica no quadro seguinte, o qual se refere à 3ª 
prestação do subsídio:------------------------------------------------------------------ 

Agrupamento de Escolas Valor da 3ª Prestação do 
Subsídio  

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 3.425,98€ 

Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1303/08 – PROJECTO COMENIUS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍ-
DIO À ESCOLA POETA JOAQUIM SERRA NO MONTANTE DE € 820,00 – A 
Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, em conjunto com o CENFORMA 
Centro de Formação de Professores de Montijo e Alcochete, encontra-se 
integrada num projecto internacional, denominado “Being health, feeling 
good” no âmbito do Programa COMENIUS. De 1 a 8 de Novembro, deslocar-
se-á ao Montijo uma comitiva constituída por cerca de 40 professores e 
alunos de escolas da Bélgica, Espanha, República Checa e Itália. Na 
organização da recepção e acompanhamento em visitas de estudo, a Escola 
Secundária Poeta Joaquim Serra solicita o apoio da autarquia. Nestes 
termos propõe-se: A atribuição de um subsídio à Escola Poeta Joaquim Serra 
no valor de 820,00€ (oitocentos e vinte euros) o qual se refere à compartici-
pação nas despesas a realizar com a visita de estudo. Código Orçamental: 
06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1304/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA EFEITOS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NA ÁREA DE 
FOTOGRAFIA – A EB2 D. Pedro Varela, no ano lectivo 2008/2009, promove 
a implementação de um Curso de Educação e Formação (CEF) na área de 
Produção e Média – Fotografia – para 14 alunos com idade iguais ou 
superiores a 15 anos, com uma ou mais retenções no seu percurso escolar e 
em risco de abandono do sistema de ensino. A abertura de um Curso de 
Educação e Formação enquadra-se nas estratégias prospectivas de Educação 
e Formação previstas na Carta Educativa do Concelho, dado que visa: 1. 
Contribuir para o efectivo cumprimento da escolaridade obrigatória de nove 
anos, combatendo o insucesso e o abandono escolar precoce; 2. Estreitar as 
ligações entre a educação/formação e o mundo profissional; 3. Contribuir 
para a diversificação da oferta formativa com dupla certificação para jovens, 
conferindo maior solidez às aprendizagens e às trajectórias de inserção 
profissional. É neste âmbito que proponho a V. Exas. a atribuição ao Agrupa-
mento de Escolas de Montijo, de um subsídio no valor de 1.537,82€ (mil 
quinhentos e trinta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), o qual se refere à 
comparticipação nas despesas a realizar com a aquisição do equipamento 



 

 
 
 
 

necessário ao funcionamento das aulas do referido CEF. Código Orçamental: 
06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 1305/08 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DE TRÊS DOCUMENTOS 
RELATIVOS AO FINANCIAMENTO DOS PLANOS ANUAIS DE ACTIVIDADES 
DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ANO LECTIVO 2008/2009 – Como é do 
conhecimento de V. Exas., desde há alguns anos, esta Câmara Municipal tem 
vindo a atribuir apoios financeiros aos Agrupamentos de Escolas do Conce-
lho para efeitos de apoio à implementação dos respectivos Planos Anuais de 
Actividades no que concerne à educação pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino 
básico. A atribuição dos referidos subsídios tem vindo a ser consubstanciada 
em três documentos elaboradas por esta Câmara Municipal, os quais têm 
permitido clarificar os tipos de despesas elegíveis e os critérios de análise 
adoptados por esta Edilidade e uniformizar a forma de apresentação, pelos 
Agrupamentos de Escolas, dos Planos Anuais de Actividades e das despesas 
previsivelmente necessárias à sua dinamização, bem como dos Relatórios de 
Execução dos Planos e das despesas efectivamente realizadas com a sua 
implementação. Os três documentos referidos têm vindo a revelar-se instru-
mentos fundamentais na determinação dos apoios a conceder e têm merecido 
uma apreciação muito favorável por parte dos Agrupamentos de Escolas. É 
neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. a análise e aprovação dos três 
seguintes documentos que se apresentam em anexo, para vigorarem no ano 
lectivo 2008/2009: - Programa de Apoio aos Planos Anuais de Actividades 
dos Agrupamentos de Escolas – Orientações Gerais; - Programa de Apoio 
aos Planos Anuais de Actividades dos Agrupamentos de Escolas – Formulá-
rio de Candidatura; - Programa de Apoio aos Planos Anuais de Actividades 
dos Agrupamentos de Escolas – Relatório de Execução do Plano Anual de 
Actividades. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1306/08 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR E 
OUTORGAR COM A FREGUESIA DE CANHA, A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANHA, A ASSOCIAÇÃO CANHA – AVEN-
TURA E DESPORTO E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CAMPO E AVENTURA, NO 
ÂMBITO DA PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 
MARATONA DE BTT CANHA 2008 – O Município de Montijo, a Freguesia de 
Canha, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha, a 
Associação Canha – Aventura e Desporto e a Associação Amigos do Campo e 
Aventura promovem, organizam, dinamizam e levam a efeito, no próximo dia 
7 de Dezembro de 2008, a quarta Maratona de BTT na Freguesia de Canha, 
denominada Maratona BTT Canha 2008, estabelecendo para o efeito uma 
parceria de cooperação. O evento desportivo em causa é direccionado para 



 

 
 
 
 

praticantes e participantes experientes ao nível da modalidade de BTT, que 
procuram constantemente superar os limites das suas possibilidades e 
capacidades. A Maratona Canha 2007 será composta por dois percursos 
alternativos: um, com uma distância de 100 Km; outro, com uma distância 
menor de cerca de 40 Km. Apesar de patentear um grau de exigência eleva-
do, a Maratona de BTT em apreço não terá qualquer vertente competitiva 
oficial, constituindo, ao invés, um evento desportivo informal e de recreação. 
Para além da dimensão desportiva, a iniciativa em apreço visa igualmente 
promover e divulgar, junto dos participantes, o rico e valioso património 
natural e ambiental da Freguesia de Canha, permitindo-lhes desfrutar das 
magníficas paisagens desta região do concelho. De acordo com o disposto no 
artigo 13º, nº. 1, alínea f) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, os tempos 
livres e o desporto integram o âmbito das atribuições municipais, competindo 
aos órgãos municipais apoiar actividades recreativas e desportivas que 
revistam interesse público municipal, conforme estatui a alínea b) do nº. 2 do 
artigo 21º da referida Lei. Resulta ademais do disposto na alínea b) do nº. 4 
do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, competir à Câmara 
Municipal “apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza – desportiva –“, estabelecen-
do o artigo 67º do suprareferido diploma normativo, em sede de “protocolos 
de colaboração com entidades terceiras” que “as competências previstas nas 
alíneas b) do nº. 4 do artigo 64º podem ser objecto de protocolo de 
colaboração, a celebrar com instituições públicas particulares e cooperati-
vas, que desenvolvam a sua actividade na área do Município, em termos que 
protejam cabalmente os direitos e deveres de cada uma das partes e o uso, 
pela comunidade local, dos equipamentos”. Flui igualmente do teor literal da 
norma constante no artigo 5º, nº. 2 da Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro, que 
as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do 
desporto em colaboração com as associações desportivas e as demais 
entidades, públicas ou privadas, que actuam nas áreas em apreço. Assim, e 
atento todo o supra exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar o Protocolo de Colaboração no âmbito da promoção, organização, 
dinamização e realização da Maratona BTT Canha 2008 a celebrar e a 
outorgar com a Freguesia de Canha, a Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Canha, a Associação Canha – Aventura e Desporto e a 
Associação dos Amigos do Campo e Aventura, nos termos, ao abrigo e com 
fundamento no disposto nos artigos 13º, nº. 1, alínea f) e 21º, nº. 2, alínea b) 
ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim 64º, nº. 4, alínea b) 
e 67º ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introdu-
zidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro bem como no artigo 5º, nº. 2 da 



 

 
 
 
 

Lei nº. 5/2007, de 16 de Janeiro. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1307/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-29/08 – Na sequência do meu 
despacho de 29 de Agosto de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Rua da Misericórdia, nº. 5, em Montijo de que é proprietário o Sr. 
António Manuel Gomes Meireles, conforme auto que se anexa e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – Considerando que 
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do 
Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 
60/07, de 4 de Setembro, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e 
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Munici-
pal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao 
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1308/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-15/08 – Na sequência do meu 
despacho de 21 de Agosto de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na EM 502 junto ao cruzamento do Caminho Vaza Borracha, Alto 
Estanqueiro, em Montijo de que é proprietário o Sr. Eng.º António Mendonça 
Tavares, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, não respondeu ao solicitado. – Considerando que compete à Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 60/07, de 4 de 
Setembro, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de cons-
truções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança 
das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Municipal delibere homolo-
gar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracita-
dos, determinando por consequência a execução das obras que se reputam 



 

 
 
 
 

necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como 
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1309/08 – CEDÊNCIA GRATUITA EM DIREITO DE SUPERFÍ-
CIE E CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA A FAVOR DA LIGA DOS AMIGOS DO 
HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO – Considerando que: A LIGA DOS AMI-
GOS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO, está interessada em desenvolver 
um projecto para implementação da construção de um Centro de Dia, Apoio 
Domiciliário e Lar para Idosos, no Concelho de Montijo, não detendo na sua 
posse e propriedade parcela de terreno para tal; A operação de loteamento 
desenvolvida pela Sociedade de Construção Hélder e Mestre, Limitada e 
Expredial – Imobiliária e Construções, Limitada, na freguesia de Montijo, 
que correu seus termos no Departamento de Administração Urbanística desta 
Câmara Municipal sob o processo nº. I-51/99, aprovado em 22 de Novembro 
de 2000, tendo o respectivo alvará de loteamento sido emitido em 22 de 
Outubro de 2001, cedeu uma parcela de terreno ao município destinada a 
equipamento; A referida parcela com área de 7.464,61 m2 é designada pela 
letra A e confronta a Norte com Francisco Gouveia, Joaquim Barreiros, 
António Simões, Joaquim Alves, Beco do Pocinho das Nascentes e Outro, de 
Sul com os lotes da urbanização, nº. 12 a 17, a Nascente com Estabelecimen-
to Isidoro Marai D’Oliveira, S.A. e de Poente com os lotes da urbanização, 
nº. 8 a 12. Neste sentido, e nos termos da 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, vem propor a constituição de direito de superfície a favor da LIGA 
DOS AMIGOS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO, para a construção de um 
Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar para Idosos, sobre a parcela de 
terreno supra referido. Este direito de superfície sobre a referida parcela 
será cedido pelo prazo de trinta anos consecutivos, de natureza gratuita, 
prorrogáveis por acordo entre a CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO e a LIGA 
DOS AMIGOS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO, ficando esta última 
expressamente proibida de proceder à alienação do direito de superfície a 
constituir por escritura a seu favor. Em caso de incumprimento da LIGA DOS 
AMIGOS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO, de quaisquer condições de 
constituição de direito, a parcela de terreno, bem como as edificações nele 
efectuadas, reverterão para o património da CÂMARA MUNICIPAL DO MONTI-
JO, não havendo lugar a qualquer indemnização. Tendo ainda em conta a 
necessidade de atribuir à aludida parcela, para efeitos de registo, o valor 
registral da mesma, considera-se que quer pela afectação o terreno à cons-
trução de um equipamento social, quer pela classe de espaço prevista no PDM 



 

 
 
 
 

do Montijo como Espaço Urbano, área Urbanizada Mista, o valor a atribuir 
por metro quadrado é de 12,50€. Pelo Exposto, propõe-se que a Câmara 
delibere favoravelmente: 1. A cedência gratuita em direito de superfície e a 
celebração da respectiva escritura a favor da LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL 
DISTRITAL DO MONTIJO, sobre a parcela de terreno em referência e nos 
termos enunciados, com área de 7.464,61 m2 e valor registal de 12,50€/m2. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1310/08 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICI-
PAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL – Considerando que: 1) Com a 
emissão do alvará de loteamento nº. 351/08, de 11 de Fevereiro de 2008, na 
sequência do processo de loteamento registado com o nº. I-5/02, foi cedida ao 
Município para integrar o domínio público municipal uma parcela com área 
de 7130,20 m2, que confronta do Norte e do Nascente com Rua Pocinho das 
Nascentes, do Sul com os lotes nºs. 1 a 7 e do Poente com Silvério Tavares; 2) 
A referida área fazia parte do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 6202, descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo 
sob o número 9299 do Livro B-25, fls. 32v, da freguesia de Montijo, para o 
qual foi emitida a licença de loteamento titulada pelo alvará melhor identifi-
cado no ponto anterior; 3) Este espaço serve as necessidades da Abrigo – 
Associação Portuguesa de Apoio à Criança, para a implementação do 
projecto de centro de acolhimento temporário para crianças em risco, de 
acordo com o estabelecido no protocolo celebrado a 21 de Maio de 2004, 
entre o Município de Montijo e a ABRIGO. Assim, face ao exposto, PROPÕEM-
SE: a) A desafectação do domínio público municipal para o domínio privado, 
da parcela de terreno com a área de 7130,20 m2, destinada a equipamento de 
utilização colectiva, sito no Pocinho das Nascentes, Montijo, que fazia parte 
do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 6202, 
descrito na Conservatória do Registo Predial do Montijo sob o número 9299 
do Livro B-25, fls. 32v, da freguesia de Montijo, que confronta do Norte e do 
Nascente com Rua Pocinho das Nascentes, do Sul com os lotes nºs. 1 a 7 e do 
Poente com Silvério Tavares; b) A remessa à Assembleia Municipal da pre-
sente 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.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1311/08 – 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 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 
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 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 no período compreendido 
entre 14 de Outubro de 2008 e 24 de Outubro de 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 
deliberações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente desde 14 de Outubro de 2008 até 24 de Outubro 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.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1325/08 – PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE A CÂMARA UM-
NICIPAL DE MONTIJO E A TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES 
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. – Considerando que: i) A TDGPII é 
uma sociedade do grupo “Teixeira Duarte” que tem por objecto social a 
gestão de participações, a promoção e realização de investimentos e de 
empreendimentos imobiliários, a gestão de imóveis próprios e a prestação de 
serviços em tais áreas, bem como a compra, comercialização e revenda de 
prédios adquiridos para esse fim; ii) No âmbito das suas atribuições e 
objecto social, a TDGPII pretende desenvolver, para a sociedade Teixeira 
Duarte – Engenharia e Construções, S.A. e suas associadas, um projecto de 



 

 
 
 
 

edificação para instalação dos estaleiros centrais, destinados à actividade 
industrial e de armazenagem, bem como para instalação de parque logístico 
para arrendamento; iii) o MUNICÍPIO DO MONTIJO tem fundado interesse na 
instalação dos estaleiros centrais e parque logístico na localização proposta, 
por tal constituir factor de desenvolvimento económico e ser gerador de 
emprego qualificado, além da evolução urbanística que as operações de 
edificação e urbanização representam para aquela específica área geográfi-
ca; PROPÕE-SE: 1 – A aprovação do protocolo a celebrar entre o Município 
de Montijo e a Teixeira Duarte – Gestão de Participações e Investimentos 
Imobiliários, S.A., nos termos da minuta que se anexa a esta proposta e que 
dela faz parte integrante, bem como dos seus anexos. 2 – Conferir poderes à 
Senhora Presidente da Câmara para, em representação do Município de 
Montijo, outorgar o referido Protocolo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1312/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
MUNICIPAL Nº. 1”. PROCESSO F-61/2001 – Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 2008.09.30 considerou estarem os trabalhos em condições 
de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Re-
cepção Definitiva da Obra “Reparação da Cobertura do Pavilhão Desportivo 
Municipal nº. 1”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)----- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1313/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “EXECUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À RUA 
DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO”. PROCESSO F-63/2001 – Considerando que: A 
vistoria efectuada no dia 2008.10.14 considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do 
Auto de Recepção Definitiva da Obra de “Execução de Parque de Estaciona-
mento junto à Rua Dr. Francisco Sá Carneiro”. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1314/08 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS ADICIONAIS REFE-
RENTE À EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA TAPADA E 
RUA MARCELINO VESPEIRA – MONTIJO”. PROCESSO F-22/2006 – A empreita-
da referente à “Pavimentação na Estrada da Tapada e Rua Marcelino Ves-
peira – Montijo”, foi adjudicada à firma Britobras – Fornecimentos e Obras 
Públicas, Lda., por deliberação de Câmara de 09 de Maio de 2007, pelo 
valor de Euros: 79.984,17 (setenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro 
euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um 
prazo de execução de 150 dias. – A adjudicação foi efectuada no âmbito do 



 

 
 
 
 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – A consignação dos trabalhos foi 
assinada em 28 de Junho de 2007. – Teve Auto de Suspensão em 3 de Agosto 
de 2007 e Auto de Recomeço em 19 de Novembro de 2007. – No decorrer da 
empreitada verificou-se a necessidade de executar numa zona da empreitada 
(Rua Marcelino Vespeira) as redes de drenagem pluvial e doméstica, uma vez 
que é uma zona já significativamente consolidada em termos de construção. 
Estes trabalhos não estavam previstos em projecto. – Verificou-se ainda erros 
e omissões de projecto relativamente ao fornecimento e assentamento de 
lancis em zonas de caldeiras e de estacionamento. – Os trabalhos adicionais 
a executar na empreitada atingem o montante de 21,92% do valor do 
contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no nº. 
1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. – O nº. 2 do artigo 
45º do mesmo diploma, estabelece também que sempre que o valor acumu-
lado dos trabalhos adicionais exceda 15% do valor do contrato inicial da 
empreitada ou sempre que tal valor seja igual ou superior a 4.987.978,97€, a 
entidade com competência para autorizar a despesa só poderá fazer 
“ mediante proposta do dono da obra devidamente fundamentada e 
instruída com estudo realizado por entidade externa e independente”. – Este 
estudo poderá, no entanto, ser dispensado, nos termos do nº. 3 do mesmo 
artigo, pela entidade com competência para autorizar a despesa resultante 
do contrato inicial, caso esta seja de montante igual ou inferior a 
2.493.989,49€. – Que a obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual de 
Investimentos dos anos 2008-2011 sob o código da classificação económica 
05.01/07.01.04.01 e o código/ano do projecto acção 06/2002/179. Nestes 
termos proponho que V. Exas. aprovem: - A dispensa de estudo estabelecida 
no artigo 45º, nº. 3 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. Todos os 
trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma Britobras – 
Fornecimentos e Obras Públicas, Lda., por um montante de Euros: 17.532,54 
(dezassete mil quinhentos e trinta e dois euros e cinquenta e quatro centi-
mos), + IVA à taxa legal em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um da Coligação Democrática Unitária e duas abstenções do Partido So-
cial Democrata.-------------------------------------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1315/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “RECUPERA-
ÇÃO DA RUA BERNARDO SANTARENO – BAIRRO DO AREIAS – MONTIJO”, À 
FIRMA PAVILANCIL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E 
LANCIL, LDA., PELO VALOR DE € 48.636,55 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. 
PROCESSO F-20/2007 – No dia 24 de Julho de 2008, realizou-se o acto público 
para adjudicação da empreitada de “Recuperação da Rua Bernardo Santare-
no – Bairro do Areias – Montijo”, tendo concorrido quatro empresas cons-
tantes da acta apensa ao processo da empreitada. Tendo em conta a Acta  



 

 
 
 
 

nº. 4 da Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 13 de Outubro de 
2008, foram presentes para análise as propostas dos concorrentes admitidos 
na fase de qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos constantes do 
Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no 
Plano de Actividades da Câmara sob o Código da Classificação Económica 
05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 06/2002/179. Proponho: 
1. A adjudicação da empreitada “Recuperação da Rua Bernardo Santareno – 
Bairro do Areias – Montijo”, à Firma Pavilancil – Sociedade de Construções 
de Pavimentos e Lancil, Lda., pelo valor de Euros: 48.636,55€ (quarenta e 
oito mil seiscentos e trinta e seis euros e cinquenta e cinco 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. Luís Ribeiro, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1316/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA DO NORTE – PEGÕES CRUZAMENTO” À FIRMA BRITOBRAS – 
FORNECIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA., PELO VALOR DE € 150.985,16 + 
IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-30/2007 – No dia 13 de Maio de 
2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de “Pavi-
mentação da Rua do Norte – Pegões Cruzamento”, tendo concorrido quatro 
empresas constantes da acta apensa ao processo da empreitada. Tendo em 
conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 23 
de Outubro de 2008, foram presentes para análise as propostas dos concor-
rentes admitidos na fase de qualificação. Considerando: 1. Os fundamentos 
constantes do Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar esta 
obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 
06/2002/179. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Pavimentação da 
Rua do Norte – Pegões Cruzamento”, à firma Britobras – Fornecimentos e 
Obras Públicas, Lda., pelo valor de Euros: 150.985,16€ (cento e cinquenta 
mil novecentos e oitenta e cinco mil e dezasseis cêntimos) + IVA. 2. A 
designação do Sr. Luís Ribeiro, Técnico Profissional de Construção Civil 
desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do 
artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será 
substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

6 – PROPOSTA Nº. 1317/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA EÇA DE QUEIROZ – SANTO ISIDRO DE PEGÕES”, À FIRMA 
INTEVIAL – GESTÃO INTEGRAL RODOVIÁRIA, S.A., PELO VALOR DE  
€ 148.752,83 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-35/2007 – No dia 26 
de Junho de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada 
de “Pavimentação da Rua Eça de Queiroz – Santo Isidro de Pegões”, tendo 
concorrido seis empresas constantes da acta apensa ao processo da emprei-
tada. Tendo em conta a Acta nº. 5 da Comissão de Análise das Propostas 
reunida no dia 23 de Outubro de 2008, foram presentes para análise as 
propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualificação. Consideran-
do: 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/Pro-
jecto Acção 06/2002/179. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Pavi-
mentação da Rua Eça de Queiroz – Santo Isidro de Pegões”, à firma Intevial 
– Gestão Integral Rodoviária, S.A., pelo valor de Euros: 148.752,83€ (cento e 
quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e três 
cêntimos) + IVA. 2. A designação do Sr. Luís Ribeiro, Técnico Profissional 
de Construção Civil desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos 
nos termos do artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o 
qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, 
Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscri-
ta pelo Senhor Vereador 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, foi pelo munícipe abaixo identificado colocada a seguinte 
questão:-----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Francisco Balseiro disse que vinha mais uma vez falar da 
papeleira que se encontra na Rua Almirante Cândido dos Reis, e que a 
mesma deveria ser retirada daquele espaço, não só pelo lixo que colocam na 
mesma, como esta semana um deficiente motor caiu para a estrada, 
tornando-se muito perigoso, uma vez que o passeio torna-se muito estreito.--- 
Pelas dezanove horas e seis minutos foi retomada a ordem de trabalhos.----- 
7 – PROPOSTA Nº. 1318/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “ARRUA-
MENTOS NO BAIRRO DO MARRECO – SARILHOS GRANDES” À FIRMA 
BRITOBRAS – FORNECIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA., PELO VALOR DE 
€ 153.236,00 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-39/2007 – No dia 26 
de Maio de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada 
de “Arruamentos no Bairro do Marreco – Sarilhos Grandes”, tendo concor-
rido sete 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 23 de Outubro de 2008, foram presentes para análise as propostas dos 
concorrentes admitidos na fase de qualificação. Considerando: 1. Os funda-
mentos constantes do Relatório elaborado pela Comissão de Análise. 2. Estar 
esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o Código da 
Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 
06/2002/179. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Arruamentos no 
Bairro do Marreco – Sarilhos Grandes”, à firma Britobras – Fornecimentos 
e Obras Públicas, Lda., pelo valor de Euros: 153.236,60€ (cento e cinquenta 
e três mil duzentos e trinta e seis euros e sessenta 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.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1319/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “RECUPERA-
ÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DOS EDIFÍCIOS DA QUINTA DO PÁTIO 
D’ÁGUA” À FIRMA CONSTRUÇÕES TORRÃO PELO VALOR DE € 784.530,74 + 
IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-03/2008 – No dia 12 de Junho de 
2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de “Recu-
peração e Reabilitação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pátio d’Água”, 
tendo concorrido cinco empresas constantes da acta apensa ao processo da 
empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise das 
Propostas reunida no dia 23 de Outubro 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 06.04/07.03.05. e o Códi-
go/Ano/Projecto Acção 03/2002/138. Proponho: 1. A adjudicação da emprei-
tada “Recuperação e Reabilitação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pá-
tio d’Água”, à firma Construções Torrão, pelo valor de Euros: 784.530,74€ 
(setecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta euros e setenta e quatro 
cêntimos) + IVA. 2. A designação do Eng.º Nuno Garrete, Engenheiro 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.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

9 – PROPOSTA Nº. 1320/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “RECUPERA-
ÇÃO DOS BALNEÁRIOS EM CANHA” À FIRMA CARLOS ALBERTO DE JESUS 
SILVA, PELO VALOR DE € 58.446,11 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCES-
SO F-08/2008 – No dia 24 de Junho de 2008, realizou-se o acto público para 
adjudicação da empreitada de “Recuperação dos Balneários em Canha”, 
tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao processo da 
empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise das 
Propostas reunida no dia 08 de Setembro 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 01.03/07.01.03.01. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 01/2002/1. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Recuperação dos Balneários em Canha”, à firma Carlos 
Alberto de Jesus Silva, pelo valor de Euros: 58.446,11€ (cinquenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e seis euros e onze cêntimos) + IVA. 2. A designação 
do Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autar-
quia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 
do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas 
faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de 
Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 1321/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “AMPLIA-
ÇÃO DA ESCOLA EB1 Nº. 2 DE MONTIJO” À FIRMA LNRIBEIRO – CONSTRU-
ÇÕES, LDA., PELO VALOR DE € 226.839,90 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. 
PROCESSO F-19/2008 – No dia 09 de Julho de 2008, realizou-se o acto público 
para adjudicação da empreitada de “Ampliação da Escola EB1 – Nº. 2 de 
Montijo”, tendo concorrido duas 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 23 de Outubro 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 06.02/07.01.03.05. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 2008/01/22. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Ampliação da Escola EB1 – Nº. 2 de Montijo”, à firma 
LNRibeiro – Construções, Lda., pelo valor de Euros: 226.839,90€ (duzentos e 
vinte e seis mil oitocentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos) + IVA. 2. 
A designação do Sr. Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Civil 
desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do 
artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será 



 

 
 
 
 

substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico 
profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
11 – PROPOSTA Nº. 1322/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REABILI-
TAÇÃO E RESTAURO DA ERMIDA DE S. SEBASTIÃO E EDIFÍCIOS ANEXOS” À 
FIRMA CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA, PELO VALOR DE € 96.491,80 + IVA 
E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-24/2008 – No dia 22 de Julho de 
2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de 
“Reabilitação e Restauro da Ermida de S. Sebastião e Edifícios Anexos”, 
tendo concorrido duas 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 13 de Outubro 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 05.02/07.01.04.05. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 01/2002/123. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Reabilitação e Restauro da Ermida de S. Sebastião e Edifícios 
Anexos”, à firma Carlos Alberto de Jesus Silva, pelo valor de Euros: 
96.491,80€ (noventa e seis mil quatrocentos e noventa e um euros e oitenta 
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 subscri-
ta pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
12 – PROPOSTA Nº. 1323/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “ARRANJOS 
EXTERIORES DA ESCOLA BÁSICA/JARDIM DE INFÂNCIA NO BAIRRO DA 
CANEIRA – MONTIJO” À FIRMA VIBEIRAS – SOCIEDADE COMERCIAL DE 
PLANTAS, S.A., PELO VALOR DE € 168.395,16 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. 
PROCESSO F-28/2008 – No dia 20 de Agosto de 2008, realizou-se o acto 
público para adjudicação da empreitada de “Arranjos Exteriores da Escola 
Básica/Jardim de Infância no Bairro da Caneira – Montijo”, tendo concorri-
do uma empresa constante da acta apensa ao processo da empreitada. Tendo 
em conta a Acta nº. 3 da Comissão de Análise das Propostas reunida no dia 
13 de Outubro de 2008, foi presente para análise a proposta do concorrente. 
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 06.02/07.01.03.04. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 09/2002/47. Proponho: 1. A adjudicação da 



 

 
 
 
 

empreitada de “Arranjos Exteriores da Escola Básica/Jardim de Infância no 
Bairro da Caneira – Montijo”, à firma Vibeiras – Sociedade Comercial de 
Plantas, S.A., pelo valor de Euros: 168.395,16€ (cento e sessenta e oito mil 
trezentos e noventa e cinco euros e dezasseis cêntimos) + IVA. 2. A designa-
ção do Sr. Luís Ribeiro, Técnico Profissional de Construção Civil desta 
Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 
178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído 
nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de 
Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
13 – PROPOSTA Nº. 1324/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “SUBSTI-
TUIÇÃO DE LANCIS EM CAMINHOS PEDONAIS NO PARQUE MUNICIPAL – 
MONTIJO” À FIRMA MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA., PEL O VALOR DE € 
43.000,00 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-29/2008 – No dia 29 de 
Julho de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de 
“Substituição de Lancis em Caminhos Pedonais no Parque Municipal – 
Montijo”, tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao 
processo da empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise 
das Propostas reunida no dia 13 de Outubro 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 05.02/07.01.04.05. e o 
Código/Ano/Projecto Acção 03/2002/88. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Substituição de Lancis em Caminhos Pedonais no Parque Muni-
cipal – Montijo”, à firma Manuel da Graça Peixito, Lda., pelo valor de 
Euros: 43.000,00€ (quarenta e três mil euros) + IVA. 2. A designação do Sr. 
Paulo Afonso, Técnico Profissional de Construção Civil desta Autarquia para 
fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 178º, nº. 2 do 
Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído nas suas faltas 
ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção 
Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram dezanove horas e trinta e cinco minutos da qual se lavrou a 
presente acta que vai ser assinada.---------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

E eu,                                                                     Técnica Superior de 1ª Classe 
da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, subscrevo e 
assino.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Câmara 
 

Maria Amélia Antunes 


