
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 19/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE OUTUBRO DO ANO DE DOI S 
MIL E OITO 

 
Ao primeiro dia 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 Senhores:------------ 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 
Às dezassete horas e quarenta e dois 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 
 
O Senhor Vereador Serra da Graça leu uma Declaração cujo teor a seguir 
se transcreve: “Hoje dia 01 de Outubro faz 38 anos que nasceu a CGTP-IN, 
no dia em que esta central sindical organizou um dia Nacional de Luta por 
melhores salários, um emprego sem precariedade e contra a revisão da 
legislação laboral. Realizou-se hoje, greves, paralizações, plenários e con-
centrações de trabalhadores por todo o país. A vida esta cada vez mais 
difícil. E tal deve-se às políticas seguidas pelos vários governos. Prova-o o 
aumento do desemprego, a crescente desregulamentação do trabalho agrava-
do com a revisão das leis laborais da Administração Pública e do Código do 
Trabalho em curso. Os salários não crescem, as taxas de júri para a habita-
ção continuam a subir. As famílias pagam mais na saúde, educação e justiça. 
O Desemprego aumenta. Agravam-se as desigualdades. É enorme a injustiça 



 

 
 
 
 

na distribuição dos rendimentos e da riqueza. Não é admissível continuar por 
este caminho. É preciso melhorar a situação económica e social, mas para 
isso, tem de haver uma ruptura com as políticas praticadas, repartir mais 
equilibradamente a riqueza e os rendimentos, isto é, aumentar os salários e 
melhorar as pensões. É fundamental promover o emprego de qualidade, e 
alterar o rumo na revisão da legislação laboral, valorizando o papel dos 
trabalhadores com vista ao desenvolvimento e transformação da sociedade.”- 
 
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 15 e 26 de Setembro 
de 2008: - Licenças Administrativas: 3; - Autorizações Administrativas: 3; - 
Alterações: 5; - Informações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 5; - Certi-
dões: 4; - Loteamentos: 4.-------------------------------------------------------------- 
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 18/2008, tendo sido aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1249/08 – PROVIDÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA PELA FIR-
MA EDUGEP, LDA. – 1 – A EDUGEP, Lda. requereu no Tribunal Administrati-
vo do Círculo de Lisboa, nos autos de Providência Cautelar nº. 1878/2008.5 
BELSB, a suspensão de eficácia do acto de adjudicação e de abstenção da 
Entidade Adjudicante proceder à celebração do contrato de prestação de 
serviços, objecto do concurso limitado sem apresentação de candidaturas nº. 
21/08, lançado pela Câmara Municipal de Montijo, para Aquisição de Servi-
ços de Implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular no 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, que classificou 
em primeiro lugar a concorrente Centro Pró Educação e Formação de Odi-
velas. 2 – Independentemente do mérito desta providência cautelar, que só o 
tribunal poderá apreciar, o Código de Processo nos Tribunais Administrati-



 

 
 
 
 

vos determina que a entidade requerida, uma vez recebido o duplicado do 
requerimento, não inicie ou prossiga a execução do acto, salvo se, mediante 
resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimen-
to da execução seria gravemente prejudicial para o interesse público. 3 – A 
presente deliberação visa demonstrar e reconhecer a existência de grave 
prejuízo para o interesse público resultante do diferimento da execução do 
acto supra-referido. 4 – Ora o Despacho nº. 12591/2006, de 26 de Maio, da 
Exmª. Srª. Ministra da Educação, publicado na II série do Diário da Repúbli-
ca, de 16 de Junho, preconiza a implementação de um programa de enrique-
cimento curricular para o 1º ciclo do ensino básico da rede pública e de 
apoio à família. 5 – Aproveitando o factor proximidade das Autarquias 
Locais, como forma de melhor satisfazer as necessidades e anseios das 
respectivas populações, o Governo tem vindo a reforçar as atribuições autár-
quicas no que respeita aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do ensino 
básico. 6 – A Câmara Municipal de Montijo de igual modo entende ser de 
crucial importância proporcionar às crianças uma escola a tempo inteiro, de 
forma a que possam ter acompanhamento no espaço escolar, nomeadamente 
através de actividades de enriquecimento curricular, permitindo também, 
desse modo, a conciliação das obrigações profissionais dos encarregados de 
educação com a necessidade de garantir o acompanhamento das suas 
crianças. 7 – Neste contexto, em Abril do corrente ano, iniciaram-se procedi-
mentos tendo em vista a abertura de Concurso Limitado sem Apresentação de 
Candidaturas, para aquisição de serviços de implementação do Enriqueci-
mento Curricular para o 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 
Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro. 8 – Em consequência do que, no 
dia 31 de Julho de 2008, veio a ser proferido despacho de adjudicação à 
concorrente classificada em primeiro lugar, tendo em vista a celebração do 
contrato de prestação de serviços, objecto do concurso, para se dar início às 
actividades de enriquecimento curricular no dia de abertura do ano lectivo. 9 
– Atento o quadro anterior, face ao pedido formulado na providência caute-
lar agora interposta, cumpre evidenciar os efeitos gravemente prejudiciais 
para o interesse público que decorrem da suspensão de eficácia do acto de 
adjudicação, com a consequente não celebração do contrato de prestação de 
serviços objecto do concurso, logo não início das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular. 10 – Como já atrás ficou expresso, reconhecendo a 
importância das actividades de enriquecimento curricular para o desenvolvi-
mento e para o sucesso educativo das crianças e para a conciliação entre os 
horários profissionais dos pais e encarregados de educação e o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, a Câmara Municipal de 
Montijo aderiu ao Programa de Generalização das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular no 1º ciclo do ensino básico, em parceria com os quatro 



 

 
 
 
 

Agrupamentos de Escolas do Concelho. 11 – As actividades de enriquecimen-
to curricular são, por definição, actividades pedagogicamente ricas e 
complementares das aprendizagens curriculares, ligadas à aquisição das 
competências básicas, e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, 
tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da 
escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia 
da educação. Devem realizar-se diariamente das 15H30 às 17H30 sem 
prejuízo da normal duração das actividades curriculares e do tempo de 
interrupção e de recreio. 12 – A Câmara Municipal visa assim a prossecução 
do objectivo da “escola a tempo inteiro”, através da criação de condições 
para que os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo se mantenham abertos até 
às 17h30, num mínimo de oito horas diárias, com vista à oferta gratuita de 
actividades de enriquecimento curricular aos alunos que frequentam o 1º 
ciclo do ensino básico. 13 – A suspensão da adjudicação do serviço de 
implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular  nos estabele-
cimentos de educação integrantes do Agrupamento de Escolas de Pegões, 
Canha e Santo Isidro seria gravemente prejudicial para o interesse público, 
porquanto privaria os alunos de tempos pedagogicamente ricos para o seu 
desenvolvimento físico, cognitivo, social e afectivo. Contribuiria também 
para a desmotivação e para a frustração das expectativas das crianças, a 
quem foi comunicada uma data para o início das actividades (que afinal não 
pode ser cumprida) e para contrariar uma cultura educativa que se pretende 
de rigor, de exigência e de responsabilidade perante o trabalho escolar e o 
cumprimento de prazos. 14 – A suspensão da adjudicação do serviço de 
implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular  seria também 
geradora de ansiedade e de angústia nos Encarregados de Educação que 
organizaram a sua vida familiar com base na perspectiva de um determinado 
horário de funcionamento da escola e, agora, se veriam confrontados com a 
inexistência de resposta para os seus educandos no período compreendido 
entre as 15H30 e as 17H30. 15 – O elevado número de crianças que inte-
gram aquele Agrupamento de Escolas: 263 (duzentos e sessenta e três), 
ilustra bem a amplitude do número de pessoas afectadas com a decisão de 
suspensão, já que os efeitos prejudiciais decorrentes do encurtamento das 
Actividades Escolares se reflectem também na esfera dos Encarregados de 
Educação, logo indirectamente em todos os agregados familiares. 16 – Estes 
factos são agravados pelas condicionantes geográficas e sociais da zona em 
que os estabelecimentos de educação do referido Agrupamento de Escolas se 
inserem. 17 – Com efeito, o concelho de Montijo tem a particularidade de ter 
o seu território dividido em duas zonas geograficamente separadas: a zona 
Oeste, de características urbanas, onde se localiza o seu principal núcleo 
urbano e a sede de Concelho (a cidade de Montijo), e a zona Este, de 



 

 
 
 
 

características rurais, com aglomerados urbanos de pequena dimensão e 
dispersos entre si. 18 – O território Oeste corresponde a 16,3% do total da 
área do Concelho e representa 86% dos seus habitantes, enquanto o 
território Este equivale a 83,7% da área geográfica e detém apenas 14% da 
população. 19 – As freguesias de Santo Isidro de Pegões, de Pegões e de 
Canha, localizadas na zona Este do concelho de Montijo, distam entre 30 a 
40 Km da cidade – sede e são compostas por lugares geograficamente 
dispersos e, nalguns casos isolados. Os equipamentos educativos e sociais 
com oferta de serviços para a população escolar restringem-se quase exclusi-
vamente às escolas da rede pública, o que impossibilita os encarregados de 
educação de encontrar recursos alternativos à implementação das activida-
des de enriquecimento curricular, o que é por demais revelador dos enormes 
prejuízos que o diferimento da execução traria para a esfera dos agregados 
familiares por si já tão carenciados de infra-estruturas de apoio colectivo. 20 
– Assim, ponderadas as circunstâncias, e sem prejuízo do cabal respeito 
pelas decisões judiciais, considera-se essencial manter os efeitos da decisão 
de adjudicação e o seguimento da sua aplicação, atentas as implicações que 
a suspensão acarreta, já enunciadas supra. 21 – Com os fundamentos que 
antecedem, entende-se que o diferimento da execução do acto de adjudica-
ção, consubstancia um grave prejuízo para o interesse público, pelo que, ao 
abrigo do disposto no nº. 1 do artigo 128.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, poderá a Câmara Municipal do Montijo celebrar 
o contrato de prestação de serviços objecto do concurso. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1249-A/08 – PROVIDÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA PELA 
EDUGEP, LDA. CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATU-
RAS, Nº. 20/08 - 1 – A EDUGEP, Lda. requereu no Tribunal Administrativo e 
Fiscal Almada, nos autos de Providência Cautelar nº. 1879/2008.3 BELSB, a 
suspensão de eficácia do acto de adjudicação e de abstenção da Entidade 
Adjudicante proceder à celebração do contrato de prestação de serviços, 
objecto do concurso limitado sem apresentação de candidaturas nº. 20/08, 
lançado pela Câmara Municipal de Montijo, para Aquisição de Serviços de 
Implementação de Actividades de Enriquecimento Curricular no Agrupa-
mento de Escolas Maestro Jorge Peixinho, que classificou em primeiro 
lugar a concorrente Centro Pró Educação e Formação de Odivelas. 2 – 
Independentemente do mérito desta providência cautelar, que só o tribunal 
poderá apreciar, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
determina que a entidade requerida, uma vez recebido o duplicado do 
requerimento, não inicie ou prossiga a execução do acto, salvo se, mediante 
resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimen-



 

 
 
 
 

to da execução seria gravemente prejudicial para o interesse público. 3 – A 
presente deliberação visa demonstrar e reconhecer a existência de grave 
prejuízo para o interesse público, resultante do diferimento da execução do 
acto supra-referido. 4 – Ora o Despacho nº. 12591/2006, de 26 de Maio, da 
Exmª. Srª. Ministra da Educação, publicado na II série do Diário da Repúbli-
ca, de 16 de Junho, preconiza a implementação de um programa de enrique-
cimento curricular para o 1º ciclo do ensino básico da rede pública e de 
apoio à família. 5 – Aproveitando o factor proximidade das Autarquias 
Locais, como forma de melhor satisfazer as necessidades e anseios das 
respectivas populações, o Governo tem vindo a reforçar as atribuições autár-
quicas no que respeita aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do ensino 
básico. 6 – A Câmara Municipal de Montijo de igual modo entende ser de 
crucial importância proporcionar às crianças uma escola a tempo inteiro, de 
forma a que possam ter acompanhamento no espaço escolar, nomeadamente 
através de actividades de enriquecimento curricular, permitindo também, 
desse modo, a conciliação das obrigações profissionais dos encarregados de 
educação com a necessidade de garantir o acompanhamento das suas 
crianças. 7 – Neste contexto, em Abril do corrente ano, iniciaram-se procedi-
mentos tendo em vista a abertura de Concurso Limitado sem Apresentação de 
Candidaturas, para aquisição de serviços de implementação do Enriqueci-
mento Curricular para o 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 
Escolas Maestro Jorge Peixinho. 8 – Em consequência do que, no dia 31 de 
Julho de 2008, veio a ser proferido despacho de adjudicação à concorrente 
classificada em primeiro lugar, tendo em vista a celebração do contrato de 
prestação de serviços, objecto do concurso, para se dar início às actividades 
de enriquecimento curricular no dia de abertura do ano lectivo. 9 – Atento o 
quadro anterior, face ao pedido formulado na providência cautelar agora 
interposta, cumpre evidenciar os efeitos gravemente prejudiciais para o 
interesse público que decorrem da suspensão de eficácia do acto de adjudica-
ção, com a consequente não celebração do contrato de prestação de serviços 
objecto do concurso, logo não início das Actividades de Enriquecimento 
Curricular. 10 – Como já atrás ficou expresso, reconhecendo a importância 
das actividades de enriquecimento curricular para o desenvolvimento e para 
o sucesso educativo das crianças e para a conciliação entre os horários 
profissionais dos pais e encarregados de educação e o horário de funciona-
mento dos estabelecimentos de ensino, a Câmara Municipal de Montijo 
aderiu ao Programa de Generalização das Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º ciclo do ensino básico, em parceria com os quatro Agrupa-
mentos de Escolas do Concelho. 11 – As actividades de enriquecimento 
curricular são, por definição, actividades pedagogicamente ricas e comple-
mentares das aprendizagens curriculares, ligadas à aquisição das competên-



 

 
 
 
 

cias básicas, e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnoló-
gico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola 
com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da 
educação. Devem realizar-se diariamente das 15H30 às 17H30 sem prejuízo 
da normal duração das actividades curriculares e do tempo de interrupção e 
de recreio. 12 – A Câmara Municipal visa assim a prossecução do objectivo 
da “escola a tempo inteiro”, através da criação de condições para que os 
estabelecimentos de ensino do 1º ciclo se mantenham abertos até às 17h30, 
num mínimo de oito horas diárias, com vista à oferta gratuita de actividades 
de enriquecimento curricular aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino 
básico. 13 – A suspensão da adjudicação do serviço de implementação das 
Actividades de Enriquecimento Curricular nos estabelecimentos de educa-
ção integrantes do Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho seria 
gravemente prejudicial para o interesse público, porquanto privaria os 
alunos de tempos pedagogicamente ricos para o seu desenvolvimento físico, 
cognitivo, social e afectivo. Contribuiria também para a desmotivação e para 
a frustração das expectativas das crianças, a quem foi comunicada uma data 
para o início das actividades (que afinal não pode ser cumprida) e para 
contrariar uma cultura educativa que se pretende de rigor, de exigência e de 
responsabilidade perante o trabalho escolar e o cumprimento de prazos. 14 – 
A suspensão da adjudicação do serviço de implementação das Actividades 
de Enriquecimento Curricular seria também geradora de ansiedade e de 
angústia nos Encarregados de Educação que organizaram a sua vida fami-
liar com base na perspectiva de um determinado horário de funcionamento 
da escola e, agora, se veriam confrontados com a inexistência de resposta 
para os seus educandos no período compreendido entre as 15H30 e as 
17H30. 15 – O elevado número de crianças que integram aquele Agrupa-
mento de Escolas: 224 (duzentos e vinte e quatro), ilustra bem a amplitude 
do número de pessoas afectadas com a decisão de suspensão, já que os 
efeitos prejudiciais decorrentes do encurtamento das Actividades Escolares 
se reflectem também na esfera dos Encarregados de Educação, logo indirec-
tamente em todos os agregados familiares. 16 – Estes factos são agravados 
pelas condicionantes geográficas e sociais da zona em que os estabelecimen-
tos de educação do referido Agrupamento de Escolas se inserem. 17 – Com 
efeito, as freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia, onde se inserem os 
estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Maestro Jorge 
Peixinho, localizadas em zona com características rurais, são compostas por 
lugares geograficamente dispersos e, nalguns casos isolados. Os equipamen-
tos educativos e sociais com oferta de serviços para a população escolar 
restringem-se quase exclusivamente às escolas da rede pública, o que impos-
sibilita os encarregados de educação de encontrar recursos alternativos à 



 

 
 
 
 

implementação das actividades de enriquecimento curricular, o que é por 
demais revelador dos enormes prejuízos que o diferimento da execução traria 
para a esfera dos agregados familiares por si já tão carenciados de infra-
estruturas de apoio colectivo. 18 – Assim, ponderadas as circunstâncias, e 
sem prejuízo do cabal respeito pelas decisões judiciais, considera-se essen-
cial manter os efeitos da decisão de adjudicação e o seguimento da sua 
aplicação, atentas as implicações que a suspensão acarreta, já enunciadas 
supra. 19 – Com os fundamentos que antecedem, entende-se que o diferimen-
to da execução do acto de adjudicação, consubstancia um grave prejuízo 
para o interesse público, pelo que, ao abrigo do disposto no nº. 1 do artigo 
128.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, poderá a 
Câmara Municipal do Montijo celebrar o contrato de prestação de serviços 
objecto do concurso. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1250/08 – FIXAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS  – O Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro, introduziu novas 
regras de avaliação dos imóveis. No entanto, nem todos os imóveis se 
encontram ainda estimados com base na forma de avaliação deste diploma. 
Temos imóveis avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI), e imóveis avaliados pelo valor de mercado actualizado 
trienalmente através do coeficiente de desvalorização da moeda. Estão 
avaliados pelo CIMI todos os imóveis construídos após a entrada em vigor 
desta lei, e todos os anteriores a 2003 entretanto transaccionados. Para 
imóveis com licença de habitação concedida antes de 2003, e até ao 
horizonte temporal máximo de 2013 as regras de avaliação são as supra 
citadas. Dada a discrepância observada entre os tipos de avaliação dos 
imóveis, e conforme o estipulado no nº. 1 do artigo 112.º do CIMI, existem 
também taxas distintas. Assim, para os imóveis já avaliados segundo o CIMI 
as taxas variam entre 0,2% e 0,5%, para todos os outros prédios urbanos as 
taxas variam entre 0,4% e 0,8%. Desde a entrada em vigor do novo regime 
de tributação sobre o património, a receita proveniente do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) tem vindo a crescer, tendo sido de 2.936.872,12€ em 
2004, 4.045.626,40€ em 2005, 4.614.565,77€ em 2006, 5.191.566,98€ em 
2007 e até Maio de 2008 foram transferidos 2.935.228,95€ (no período 
homologo no ano de 2007 foi arrecadada a quantia de 2.823.463,63€). Como 
previsto a receita proveniente da extinta Contribuição Autárquica (CA) tem 
vindo a decrescer ao longo dos últimos anos.--------------------------------------- 



 

 
 
 
 

 

Às receitas acima referidas teremos de considerar que são retirados os valo-
res relativos aos reembolsos, que em 2007 foram de 172.229,37€ para o IMI  e 
de 10.986,80€ para a CA, fazendo decrescer em termos reais o montante 
arrecadado deste imposto. O IMI  revela-se de bastante importância para as 
receitas da Autarquia, uma vez que os Impostos Directos, isto é, o imposto 
municipal sobre imóveis, o imposto sobre transmissões onerosas de bens, o 
imposto municipal sobre veículos, a derrama e os impostos abolidos repre-
sentam, à data, 42,64% do total da receita corrente, sendo que 16,99% deste 
valor corresponde ao IMI . De forma a avaliar o impacto da diminuição do IMI 
em 0,1% fez-se uma projecção que indica que se verificará uma quebra desta 
receita no próximo ano. Prevê-se que esta quebra seja amortecida por alguns 
imóveis que deixem de beneficiar de isenção. De acordo com o estipulado no 
Decreto-Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, compete aos Municípios mediante 
deliberação da assembleia municipal, fixar as taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) a aplicar a cada ano sobre os prédios urbanos. Conside-
rando: - que até que todos os prédios urbanos estejam avaliados segundo o 
CIMI existe uma grande incerteza em relação à receita deste imposto; - que a 
receita deste imposto se revela de grande importância para os cofres da 
Autarquia permitindo assim que possa levar a cabo as políticas de 
investimentos que se propôs realizar; - que se prevê que os limites legais 
deste imposto vão baixar em 0,1%. Propõe-se: - Que o executivo municipal 
delibere fixar 0,7% a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os 
prédios urbanos cujo valor tributável é encontrado por via da correcção 
monetária ponderada e 0,4% para os prédios urbanos avaliados nos termos 
do CIMI. – Que a presente proposta seja submetida à aprovação da Assem-
bleia Municipal nos termos da alínea f) do nº. 2 do artigo 53.º da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. – Que a decisão da Assembleia Municipal seja comunicada à 
Direcção Geral dos Impostos até 30 de Novembro do corrente ano (nº. 12 do 



 

 
 
 
 

artigo 112.º do Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro). (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. Os Senhores Vereadores Nuno 
Ferrão e Lucília Ferra do Partido Social Democrata apresentaram uma 
Declaração de Voto, cujo teor a seguir se transcreve: “As receitas cobradas 
pela Câmara referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis passaram de um 
valor de € 1.858 mil, em 2000, para € 5.192 mil, em 2007, traduzindo-se num 
crescimento de 179% nestes sete anos. O facto de anualmente terminarem 
muitas isenções e de a partir de 2008 deixar de haver um limite ao aumento 
anual do IMI  com base no valor cobrado no ano anterior, antevê que o ritmo 
de crescimento desta receita não abrande em 2009. A escalada que se 
verifica nas taxas de juro e consequentemente nas prestações dos emprésti-
mos bancários tem conduzido a um aumento exponencial das penhoras por 
incapacidade das famílias em cumprirem as suas obrigações. Por estes 
motivos, desde há vários anos que o PSD-Montijo tem vindo a reclamar uma 
descida nas taxas deste imposto de modo a aliviar a carga fiscal sobre os 
munícipes, já de si bastante penalizados pela grave situação económica que o 
país vive. No ano passado, o PSD propôs a redução para 0,7% da taxa do IMI  
para os prédios urbanos cujo valor tributável é encontrado por via da 
correcção monetária ponderada, e para 0,45% para os prédios urbanos 
avaliados nos termos do CIMI, situação que não foi aceite pela maioria PS 
que desde sempre se decidiu por aplicar as taxas máximas permitidas por lei. 
O Governo decidiu em Julho de 2008 descer a taxa máxima do IMI  indo ao 
encontro das teses que o PSD há anos defende. Deste modo, o PS vê-se 
confrontado, contra a sua vontade, com a obrigação de reduzir as taxas 
máximas do IMI  em 0,1%, situação que merece a nossa concordância hoje, 
como já merecia no passado.”--------------------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1251/08 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2008 E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2008-2011) – Nos termos do disposto no 
nº. 8.3.1.2. do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princí-
pios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de 
revisões e de alterações, tantas quantas as que se reputem necessárias”. 
Dispõe o nº. 8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para 
anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer 
projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modifica-
ções no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de efectuar a 
6ª alteração ao Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos 
(2008-2011), constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido, 



 

 
 
 
 

propõe-se: Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 6ª altera-
ção ao Orçamento para 2008 e Plano Plurianual de Investimentos (2008-
2011), ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei nº. 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, 
de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
III – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1252/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO À CVR – COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL, NO VALOR DE € 500,00 E NO ÂMBITO DO VIII 
CONCURSO DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL – O Município de 
Montijo é uma das pessoas colectivas públicas aderentes à Associação da 
Rota de Vinhos da Península de Setúbal, entidade que engloba diversos entes 
públicos e privados, entre os quais a CVR – Comissão Vitivinícola Regional 
da Península de Setúbal. A CVR, entidade certificadora dos vinhos da 
Península de Setúbal por excelência, tem vindo a desencadear diversas 
acções promocionais, na qual se enquadra o VIII  Concurso de Vinhos, cujo 
objectivo, a nível Nacional e Internacional, é promover os vinhos da 
Península de Setúbal. Considerando que: a) a CVR é entidade parceira da 
Câmara Municipal de Montijo na Associação da Rota dos Vinhos, competin-
do-lhe a certificação dos vinhos integrados na Península de Setúbal; b) aos 
vinhos desta região, da qual se destacam os produzidos pela Cooperativa 
Agrícola de Santo Isidro de Pegões, têm sido atribuídos galardões Nacionais 
e Internacionais, que dignificam e prestigiam o Montijo e a Região; c) a 
actividade da CVR é de manifesta relevância para a promoção das potenciali-
dades enoturísticas do Concelho; d) a atribuição de uma comparticipação 
financeira para a realização do evento acima referido, no montante de 
500,00 € (quinhentos euros), reveste interesse público municipal. Propõe-se: 
A Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição da comparticipação 
financeira supra indicada, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 64.º, nº. 4, alíneas a) e b) da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, à CVR – Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, 
Associação de Direito Privado sem fins lucrativos, no âmbito das despesas 
efectuadas e a efectuar inerentes ao VIII  Concurso de Vinhos da Península de 
Setúbal. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 



 

 
 
 
 

1 – PROPOSTA Nº. 1253/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO SERVI-
ÇO DE APOIO À FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EB1 DE ATALAIA, ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAES-
TRO JORGE PEIXINHO E O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA 
DA ATALAIA PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 – Em 14 de Maio de 2008, este 
Executivo deliberou aprovar a Proposta nº. 1093/08, referente à celebração 
de um Protocolo de Parceria relativo à implementação do Serviço de Apoio à 
Família para os Alunos da EB1 de Atalaia, entre a Câmara Municipal, o 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho e o Centro Social e Paro-
quial Nossa Senhora da Atalaia, até ao final do mês de Julho de 2009. Consi-
derando que, posteriormente, ocorreram algumas circunstâncias que condu-
ziram à necessidade de introduzir especificações adicionais no referido 
documento, PROPONHO a V. Exas. a aprovação de um novo Protocolo de 
Colaboração entre as três supra citadas entidades, conforme documento 
anexo que aqui se dá por integralmente reproduzido, o qual substituirá o que 
foi anteriormente aprovado. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1254/08 – ATRIBUIÇÃO DA 3ª PRESTAÇÃO DO SUBSÍDIO 
FINANCEIRO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS ANUAIS DE 
ACTIVIDADE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARI-
LHOS GRANDES E DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXI-
NHO RELATIVOS AO ANO LECTIVO 2008/2009 – Esta Câmara Municipal 
aprovou a Proposta nº. 956/08, de 20 de Fevereiro de 2008 e a Proposta nº. 
843/07 de 5 de Dezembro de 2007, as quais se referem respectivamente à 
atribuição de subsídios para implementação dos Planos Anuais de Activida-
des do Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes e do 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho, relativos ao ano lectivo 
2007/2008. De acordo com o previsto nas supracitadas Propostas, o paga-
mento das primeiras e segundas prestações dos referidos subsídios (no valor 
unitário equivalente a 40% do valor total do subsídio) já foi efectuado, 
faltando proceder ao pagamento das 3ª prestações, o qual depende da análise 
dos Relatórios Finais de Execução dos Planos Anuais de Actividades, devida-
mente acompanhados de comprovativos das despesas efectuadas. Assim, após 
recepção e análise dos Relatórios Finais de Execução dos Planos Anuais de 
Actividades dos supracitados Agrupamentos de Escolas, PROPONHO a V. 
Exas. a atribuição dos valores que se indicam no quadro seguinte, os quais se 
referem à 3ª prestação dos subsídios:------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Valor da 3ª Prestação do 
Subsídio 

Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 2.888,19€ 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 1.024,71€ 



 

 
 
 
 

Informo V. Exas. de que o valor da 3ª prestação a atribuir ao Agrupamento 
de Escolas Maestro Jorge Peixinho é inferior a 20% do valor total do 
subsídio constante na Proposta nº. 843/07 aprovada em Reunião de Câmara, 
porquanto as despesas declaradas no Relatório de Execução são de valor 
inferior às despesas previstas no Plano Anual de Actividades e, consequente-
mente, ao valor do subsídio calculado inicialmente pela Câmara Municipal 
para financiamento das despesas elegíveis inerentes à implementação das 
actividades. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1255/08 – APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO BAIRRO DA CANEIRA – A Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Bairro da Caneira pretende implemen-
tar, o serviço de apoio à família para os alunos do primeiro ciclo que 
frequentam a EB1/JI do Bairro da Caneira, através da dinamização de 
actividades de animação e de ocupação de tempos livres no período do inicio 
da manhã (antes das actividades lectivas) e no período do final da tarde 
(após o término das actividades de enriquecimento curricular). Considerando 
que: 1. A referida Associação pretende dinamizar o supra citado serviço de 
apoio à família numa construção pré-fabricada, em regime de aluguer, no 
recinto exterior da referida escola com o objectivo de continuar a assegurar 
o serviço que tem vindo a prestar e, assim, dar resposta às necessidades das 
famílias: Proponho a V. Exas a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 3.500€ (três mil e quinhentos euros) à Associação de Pais e Encarregados 
de Educação do Bairro da Caneira, para efeitos de comparticipação na 
despesa efectuada com a instalação da referida construção. O referido apoio 
financeiro será pago em duas tranches, de 1.750,00€ (mil setecentos e cin-
quenta euros) cada, sendo a primeira de imediato e a segunda em Fevereiro 
de 2009. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1256/08 – APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO BAIRRO DO AREIAS – A Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Bairro do Areias tem vindo a imple-
mentar, desde à vários anos, o serviço de apoio à família para os alunos do 
primeiro ciclo que frequentam a EB1/JI do Bairro do Areias, através da 
dinamização de actividades de animação e de ocupação de tempos livres no 
período do inicio da manhã (antes das actividades lectivas) e no período do 
final da tarde (após o término das actividades de enriquecimento curricular). 
Considerando que: 1. A referida Associação tem dinamizado o supra citado 
serviço de apoio à família numa construção pré-fabricada, em regime de 



 

 
 
 
 

aluguer, no recinto exterior da referida escola com o objectivo de continuar a 
assegurar o serviço que tem vindo a prestar e, assim, dar resposta às 
necessidades das famílias: Proponho a V. Exas. a atribuição de um apoio 
financeiro no valor de 3.500€ (três mil e quinhentos euros) à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Bairro do Areias, para efeitos de 
comparticipação na despesa efectuada com a instalação da referida constru-
ção. O referido apoio financeiro será pago em duas tranches, de 1.750,00€ 
(mil setecentos e cinquenta euros) cada, sendo a primeira de imediato e a 
segunda em Fevereiro de 2009. Código Orçamental: 06.02/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1257/08 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍ-
PIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DO AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO – No passado dia 22 de Abril, 
foi publicado o Decreto-Lei nº. 75/2008 de 22 de Abril, o qual veio aprovar o 
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O referido 
diploma legal entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e 
revogou o Decreto-Lei nº. 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar 
nº. 10/99, de 21 de Junho. O artigo 60º do Decreto-Lei nº. 75/2008 estabelece 
que “para efeitos de adaptação ao novo regime de autonomia, administração 
e gestão (…), constitui-se em cada agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada um conselho geral com carácter transitório”, o qual integra na sua 
composição, entre outros, três representantes do município designados pela 
câmara municipal que pode delegar tal competência nas juntas de freguesia. 
É neste âmbito que, na sequência do pedido apresentado pelo Presidente da 
actual Assembleia de Escola, PROPONHO a V. Exas. a designação dos 
seguintes três representantes do município para integrar o Conselho Geral 
Transitório do Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho: - Maria 
Clara Silva. – Luís Miguel da Silva Morais. – Catarina Romão Gonçalves. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com seis votos a favor.  
A Senhora Presidente no decorrer da discussão da presente proposta ausen-
tou-se da sala, não tendo votado a mesma.------------------------------------------ 
6 – PROPOSTA Nº. 1258/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ÀS 
CRIANÇAS ECONOMICAMENTE CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 
1º CICLO) DURANTE O 1º PERÍODO DO ANO LECTIVO 2008/2009 – Em Reunião 
de Câmara de 23 de Janeiro de 2008, este Executivo aprovou por unanimida-
de a Proposta nº. 903/08 referente às Normas Orientadoras do Estudo Sócio-
económico da População Pré-Escolar e Escolar e do Processo de Atribuição 
de Auxílios Económicos, referentes ao ano lectivo 2008/2009. É neste âmbito 



 

 
 
 
 

que, de acordo com o ponto 1 das Normas de Atribuição de Auxílios Econó-
micos, PROPONHO a V. Exas. o pagamento imediato aos Agrupamentos de 
Escolas, dos valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se 
referem ao subsídio para fornecimento de suplemento alimentar às crianças 
economicamente carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico, durante o 1º período do próximo ano lectivo.------------------------------ 

Agrupamento de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 3.200€ 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 1.800€ 
Agrupamento de Escolas de Montijo 7.100€ 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 3.500€ 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados por estimativa, com base no número de crianças sócio-econo-
micamente carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano 
lectivo de 2007/2008 e no valor do referido subsídio adoptado naquele 
mesmo ano lectivo (0,45€/suplemento diário). Conforme estipulado nas Nor-
mas Orientadoras, após conclusão do Estudo Sócio-Económico da população 
pré-escolar e escolar do 1º ciclo relativo ao ano lectivo 2008/2009, serão 
efectuados os acertos necessários aos valores constantes na presente 
Proposta. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1259/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENCIADAS (EDUCA-
ÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) DURANTE O 1º PERÍODO LECTIVO (OUTU-
BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DO ANO 2008/2009 – Em Reunião de Câmara 
de 20 de Agosto de 2008 este Executivo aprovou por unanimidade a atribui-
ção do subsídio para alimentação das crianças carenciadas (educação pré-
escolar e 1º ciclo) durante o mês de Setembro do ano 2008/2009. É neste 
âmbito que, de acordo com o ponto 1 das Normas de Atribuição de Auxílios 
Económicos aprovadas por esta Câmara Municipal em reunião realizada em 
23 de Janeiro de 2008, PROPONHO a V. Exas. o pagamento imediato aos 
Agrupamentos de Escolas dos valores que se discriminam no quadro 
seguinte, os quais se referem ao subsídio para alimentação em refeitório 
escolar das crianças economicamente carenciadas da educação pré-escolar e 
do 1º ciclo do ensino básico, durante período compreendido entre Outubro e 
Dezembro de 2008.----------------------------------------------------------------------  

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 9.500€ 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 5.500€ 
Agrupamento de Escolas de Montijo 20.700€ 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 11.000€ 



 

 
 
 
 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados por estimativa, com base no número de crianças sócio-econo-
micamente carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano 
lectivo de 2007/2008 e no valor do referido subsídio adoptado naquele 
mesmo ano lectivo (1,42€/refeição diária). Após conclusão do Estudo Sócio-
Económico da população pré-escolar e escolar do 1º ciclo relativo ao ano 
lectivo 2008/2009, serão efectuados os acertos necessários aos valores 
constantes na presente Proposta. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1260/08 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR PARA 
ALUNOS CARENCIADOS DO 1º CICLO (REFORÇO PARA O ANO LECTIVO 
2008/2009) – Em reunião de Câmara de 20 de Agosto de 2008, este Executivo 
aprovou por unanimidade a Proposta nº. 1203/08 referente à atribuição de 
subsídio anual para aquisição de livros e material escolar para as crianças 
carenciadas (1º ciclo) no ano lectivo 2008/2009. Por outro lado, em Reunião 
realizada em 17 de Setembro de 2008, esta Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração das Normas Orientadoras do Estudo Sócio-económico 
da População Pré-Escolar e Escolar do 1º ciclo referentes ao ano lectivo 
2008/2009, as quais decorreram da publicação do Despacho nº. 20956/2008, 
de 11 de Agosto que veio alterar o enquadramento legislativo subjacente ao 
posicionamento dos alunos do ensino básico nos escalões definidos para 
atribuição de auxílios económicos. Considerando que o supracitado estudo 
ainda não se encontra concluído, estando em curso a 2ª fase de entrega de 
boletins para concessão de auxílios económicos, e que a alteração da forma 
de apuramento dos escalões de capitação em que os alunos se enquadram faz 
prever um aumento do número de alunos sócio-economicamente carenciados 
no ano lectivo em curso, Proponho a V. Exas. a atribuição aos Agrupamentos 
de Escolas dos valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se 
referem a um reforço do subsídio anual para livros e material escolar 
aprovado através da Proposta nº. 1203/08 de 20 de Agosto.---------------------- 

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 600€ 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 300€ 
Agrupamento de Escolas de Montijo 1.350€ 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 520€ 

Os referidos montantes foram determinados por estimativa, com base na 
actual previsão dos números de crianças sócio-economicamente carenciadas 
no ano lectivo de 2008/2009 e nos valores do subsídio para livros e material 
escolar adoptados no ano 2007/2008 (40€ para as crianças integradas no 
escalão A e 20€ para as crianças integradas no escalão B). Código Orça-



 

 
 
 
 

mental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1279/08 – APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI DE CANHA – A Associação de 
Pais e Encarregados de Educação de Canha iniciou, este ano lectivo, o 
serviço de apoio à família para os alunos do primeiro ciclo que frequentam a 
EB1/JI de Canha, através da dinamização de actividades de animação e de 
ocupação de tempos livres no período do início da manhã (antes das 
actividades lectivas) e no período do final da tarde (após o término das 
actividades de enriquecimento curricular). Assim e para fazer face às 
despesas de dinamização do serviço de apoio à família. Proponho a V. Exas. 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.000€ (dois mil euros) à 
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Canha. Código 
Orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1261/08 – 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 Basquete-
bol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Basquetebol, promove, organi-
za, 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 dos 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 compe-
tência 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 recreativas de interesse munici-
pal”. O Capítulo II do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 



 

 
 
 
 

Desenvolvimento Desportivo Municipal prevê e regula 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 protocolo em anexo. A 
deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com fundamento no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 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 ordi-
nária 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.------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos para dar início 
à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º., nºs. 6 e 7 da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe para intervir foram retomados os trabalhos 
pelas dezanove horas e um minuto.-------------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1262/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “REPARA-
ÇÃO DE ONZE FOGOS DEVOLUTOS”, À FIRMA CARLOS ALBERTO DE JESUS 
SILVA, PELO VALOR DE € 42.885,00 E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO FH-
01/08 – No dia 15 de Abril de 2008 realizou-se o acto público para 
adjudicação da empreitada “Reparação de Onze Fogos Devolutos”, tendo 
concorrido duas empresas conforme consta na acta apensa ao processo da 
empreitada. Conforme acta nº. 3 da Comissão de Análise foram presentes 
para análise duas propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualifica-
ção. Analisadas as referidas propostas, a Comissão elaborou um relatório de 
apreciação, constante do processo. Após audiência prévia dos interessados, a 
Comissão elaborou relatório final, nos termos do artigo 102º do Decreto-Lei 
nº. 59/99, de 2 de Março, constante no processo. CONSIDERANDO: 1. Os 
fundamentos constantes do relatório final elaborado pela Comissão de 



 

 
 
 
 

análise; 2. Estar a obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o 
código de acção 01-2002-83 e código da classificação económica 04.03/ 
07.01.02.03. PROPONHO: a) A adjudicação da empreitada “Reparação de 
Onze Fogos Devolutos” à firma Carlos Alberto de Jesus Silva, pelo valor de 
42.885,00€ (quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco euros), mais IVA. 
b) A designação do Senhor José Joaquim Faria Cavaco, Técnico Profissional 
Especialista Principal, desta Autarquia para fiscalizar a execução dos 
trabalhos nos termos do artigo 178º do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1262-A/08 – RATIFICAÇÃO DOS AUTOS DE RECEPÇÃO PRO-
VISÓRIA DA OBRA “REPARAÇÃO DE DOZE FOGOS DEVOLUTOS”. PROCESSO 
FH-2/07 – CONSIDERANDO: Que nas vistorias de recepção parciais, efectua-
das em 09 de Abril de 2008 e 17 de Julho de 2008, se verificou que os 
trabalhos se encontravam em condições de serem recebidos provisoriamente. 
PROPONHO: A Ratificação dos Autos de Recepção Provisória da Obra 
“Reparação de Doze Fogos Devolutos”. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1263/08 – APROVAÇÃO DAS OBRAS A REALIZAR, DO ORÇA-
MENTO APRESENTADO E DA COMPARTICIPAÇÃO A CONCEDER PELA 
AUTARQUIA PARA EFEITOS DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO MUNICIPAL. 
PROCESSO RECRIA – 02/08 – Foi apresentada candidatura em nome de Dora 
Cristina Balisa Russo, na qualidade de proprietária, para efeito de comparti-
cipação nos termos do Recria, para execução de obras no imóvel sito na Rua 
Gago Coutinho, nº. 59, em Montijo e na sequência da notificação de obras 
constantes no processo PR-20/06. O orçamento no valor de 44.468,90€ com 
inclusão do IVA, foi analisado e verificou-se que reúne condições de ser 
aprovado. As comparticipações foram calculadas com base no disposto no 
Decreto-Lei nº. 329-C/2000, de 22 de Dezembro e Portaria nº. 1425-B/2007, 
de 31 de Outubro, sobre o orçamento referido, que inclui o IVA a 5% 
conforme definido pelo Decreto-Lei nº. 418/99, de 21 de Outubro. Nos termos 
da alínea b) do nº. 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº. 329-C/2000, de 22 de 
Dezembro e Portaria nº. 56-A/2001, a comparticipação a cargo da Câmara é 
no valor de 10.795,09€ (IVA incluído). Proponho: 1. Que sejam aprovadas as 
obras e respectivo orçamento. 2. Que seja aprovada a comparticipação muni-
cipal, para efeito de ser passada a respectiva declaração, nos termos do refe-
rido Decreto-Lei. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1264/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-15/08 – Na sequência do meu 
despacho de 9 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por delibe-



 

 
 
 
 

ração camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Praça da Paz, Lote 2, R/C F, Afonsoeiro, Montijo de que é proprietá-
rio o Senhor Cláudio António Marques D’ Assunção, 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 Procedi-
mento Administrativo, para audiência prévia, não responderam ao solicitado. 
– Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei nº. 60/07, de 4 de Setembro, ordenar, precedendo 
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 
1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada 
ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por 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 à proprietária do imóvel sito na Praça da Paz, Lote 2, 1º F, D. 
Nidia Raquel Garreiro de Almeida. (Proposta subscrita pela Senhora Verea-
dora Clara Silva)------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1265/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. PROCESSO PR-17/08 - Na sequência do meu 
despacho de 15 de Maio de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria dos 
imóveis sitos na Praça da Paz, Lote 2, 2º D e 3º D, Afonsoeiro, Montijo de 
que são proprietários o Senhor Mauro da Silva Fragata Ladeira e D. 
Esmeraldina Contente, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo-se verificado na vistoria que a deficiência 
é em parte comum do edifício, foi notificado o Administrador do Condomínio, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrati-
vo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – Considerando que 
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do 
Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 
60/07, de 4 de Setembro, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e benefi-
ciação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
e segurança das pessoas e bens. Proponho: 1. Que a Câmara Municipal 
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente delibe-
ração bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao Adminis-
trador do Condomínio. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1266/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-22/08 – Na sequência do meu 
despacho de 18 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Travessa João de Deus, nº. 36, em Montijo de que é 
proprietária a D. América da Silva Costa Carapinha, conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada 
a proprietária, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimen-
to Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. – 
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º e 90º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei nº. 60/07, de 4 de Setembro, ordenar, precedendo 
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. Proponho: 
1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada 
ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por 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 à proprietária D. América da Silva Costa Carapinha. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1267/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PR-28/08 - Na sequência do meu 
despacho de 23 de Julho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Rua Bulhão Pato, nº. 27, em Montijo de que é proprietário o 
Senhor António Santos Lopa, 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 Senhor António Santos Lopa. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1268/08 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA – Considerando que: 1) 
A recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto no nº. 1 e 3 do artigo 10º do citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo pre-
sente 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 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 13 de 
Setembro de 2008 e 26 de Setembro 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 declarações 
de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente 
desde 13 de Setembro de 2008 até 26 de Setembro de 2008, constituído por 
força do disposto no artigo 10.º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, 
conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1269/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ALTO ESTANQUEI-



 

 
 
 
 

RO/JARDIA. PROCESSO F-25/2005 – Considerando que: A vistoria efectuada 
no dia 2008.09.23 considerou estarem os trabalhos em condições de serem 
recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção 
Provisória da Obra “Construção do Polidesportivo do Alto Estanqueiro/Jar-
dia”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1270/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA AVENIDA PEDRO NUNES 
– AFONSOEIRO”. PROCESSO F-23/2007 – Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 2008.09.18 considerou estarem os trabalhos em condições 
de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Provisória da Obra de “Ampliação da Escola Básica da Avenida 
Pedro Nunes – Afonsoeiro”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1271/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRU-
ÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA D. JOÃO IV – MONTIJO”, À FIRMA 
MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA. PELO VALOR DE € 29.834,54 + IVA E 
NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-18/2007 – No dia 25 de Março de 2008, 
realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de “Construção 
de Estacionamento na Avenida D. João IV – 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 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 05.01/07.04.01. e o Código/Ano/Projecto Acção 
06/2002/179. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Construção de 
Estacionamento na Avenida D. João IV – Montijo”, à firma Manuel da Graça 
Peixito, Lda., pelo valor de Euros: 29.834,54€ (vinte e nove mil oitocentos e 
trinta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos) + IVA. 2. A designação 
do Senhor Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil desta 
Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do artigo 
178.º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será substituído 
nas suas faltas ou impedimentos pelo Senhor Paulo Afonso, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1272/08 – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL – CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE À EMPREITADA DE “CON-



 

 
 
 
 

CEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL Nº. 3 – SARI-
LHOS GRANDES”. PROCESSO F-41/2007 – Esta Proposta foi retirada.----------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1273/08 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO À ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA “CON-
CEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB123/JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO 
DO AREIAS/ESTEVAL”. PROCESSO F-22/2008 – Esta Proposta foi retirada.----- 
IX – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1274/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, TITULADA PELA 
PROPOSTA Nº. 251/08 – “REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA 
ANTIGA DA CIDADE DE MONTIJO – NOVA CONDUTA NA RUA JOÃO PEDRO 
IÇA” – ADJUDICAÇÃO – Proponho que: a) A Câmara Municipal delibere 
ratificar a deliberação do Conselho de Administração de 24 de Setembro de 
2008, titulada pela Proposta nº. 251/08, que se anexa e se dá por reproduzi-
da, nos termos e pelos fundamentos dela constantes. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1275/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, TITULADA PELA PRO-
POSTA Nº. 252/08 – “REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA ANTIGA DA 
CIDADE DE MONTIJO – NOVA CONDUTA NA RUA JOAQUIM SERRA/RUA 
MANUEL GIRALDES DA SILVA” – ADJUDICAÇÃO – Proponho que: a) A 
Câmara Municipal delibere ratificar a deliberação do Conselho de Adminis-
tração de 24 de Setembro de 2008, titulada pela Proposta nº. 252/08, que se 
anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos dela 
constantes; b) Seja aprovada a minuta do contrato a celebrar com a firma. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)-------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1276/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, TITULADA PELA PRO-
POSTA Nº. 253/08 – “REMODELAÇÃO DA REDE DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 
NA CIDADE DE MONTIJO – REMODELAÇÃO DO INTERSEPTOR NA RUA DA 
BRASÍLIA/AVENIDA DOS PESCADORES” – ADJUDICAÇÃO – Proponho que: a) 
A Câmara Municipal delibere ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração de 24 de Setembro de 2008, titulada pela Proposta nº. 253/08, 
que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos dela 
constantes. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1277/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, TITULADA PELA 
PROPOSTA Nº. 254/08 – “REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SISTE-
MA MONTIJO/ATALAIA – NOVA CONDUTA DISTRIBUIDORA R2/R3 – ATALAIA” 
– ADJUDICAÇÃO – Proponho que: a) A Câmara Municipal delibere ratificar 
a deliberação do Conselho de Administração de 24 de Setembro de 2008, 



 

 
 
 
 

titulada pela Proposta nº. 254/08, que se anexa e se dá por reproduzida, nos 
termos e pelos fundamentos dela constantes. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1278/08 – APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, TITULADA PELA PRO-
POSTA Nº. 255/08 – “REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA ANTIGA DA 
CIDADE DE MONTIJO – NOVA CONDUTA NA RUA JOSÉ SILVA LEITE/RUA 
DAS PAPOILAS” – ADJUDICAÇÃO – Proponho que: a) A Câmara Municipal 
delibere ratificar a deliberação do Conselho de Administração de 24 de 
Setembro de 2008, titulada pela Proposta nº. 255/08, que se anexa e se dá 
por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos dela constantes. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e dez 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 


