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REUNÉO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE ÀAAIO Do ANo DoIs,vTIL E VINTE E

UM

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade
de Montijo, no Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida, compareceram para a
reunião ordinária, os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos
Senhores:

Presidente: Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Vereadores: Maria Ctara de Otiveira da Sitva (PS)

Sara Cristina dos Santos Ferreira (PS)

José Manuel da Silva Santos (PS)

Carlos Jorge Antunes de Almeida (CDU)

Ana lsabel Leonardo Batiza (CDU)

Às quinze horas e seis minutos, com a presença da Técnica Superior, Dora
Cristina Pinto Carvalho, o Senhor Presidente da Câmara Municipal assumiu a
PresidêncÍa e ocuparam os seus lugares os respetivos membros presentes

Fattou, por motívo justificado, o Senhor Vereador João Manuel Pereira Afonso
(PSD), não tendo este requerido na comunicação de 26 de maio do ano em curso
a sua substituição. Por motivo inerente aos serviços não foi possível convocar o
membro substituto de acordo com as regras de preenchimento legat das vagas.

Assim e constatada a existência de quórum o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Nuno Ribeiro Canta, cumprimentou todos os presentes e dectarou
aberto o período de---------

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, começou por
apresentar uma informação intitutada "Falta do Senhor Vereador João
Afonso", cujo teor a seguir se tran
"Senhoras e Senhores Vereadores,
Recebemos hoje, cerca das 10:30 da manhã, um email que nos informava da
fatta de úttima hora do Senhor Vereador João Afonso a esta reunÍão ordinária
da Câmara Municipal. --------
Apesar da comunicação ser datada de hoje, de deÍxar por vontade própria sem
representação a cotigação PSD/CDS-PP, numa das mais importantes reuniões de
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câmara do ano, a reunião onde são prestadas contas aos montijenses,

consideramos a falta do Vereador como justificada.

lnformamos, por fim, que demos indicação para os serviços de Atas procurarem

uttrapassar a ausência e falta de representação, contactaram telefonicamente
o segundo elemento da tista eteitoral da coligação PSD/CDS-PP, que manifestou

indisponibitidade para estar presente na reunião, e contactaram o gabinete de

apoio ao Vereador do PSD que, iguatmente, não indicaram qualquer substituto
para o Senhor Vereador João Afonso.". ---'-

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta,

apresentou uma informação, duas declarações e uma saudação, cujo teor a
seguir se transcrevem:
í. "|NFOR,tAçÃO
Proibição de gravações de som e imagem da Reunião de Câmara

Senhoras e Senhores Vereadores,
Na úttima reunião da Câmara Municipal do Montijo, realizada no dia 12 de maio,

o senhor Vereador João Afonso confrontou o órgão com a intenção de gravar,

fitmar e transmitir imagem e som da reunião, sem que para tal estivesse

autorizado, nem peto Presidente da Câmara, nem peto Regimento da Câmara

Municipal do Montijo, nem pela Lei.

Como é público, o Presidente da Câmara Municipal de Montijo advertiu

repetidamente o senhor Vereador para não reatizar a fitmagem, visto que' no

caso dos órgãos cotegiais, a mesma não se encontra prevista, nem em lugar

atgum a Lei e o Direito abordam essa questão. -------

Os montijenses ficaram perptexos com a exibição da fitmagem dos trabalhos da

Reunião de Câmara de Í2 de maio, realizada sem autorização peto senhor

Vereador João Afonso, conforme se veio a constatar, petas imagens e sons

gravados na reunião nas redes sociais e petas declarações nos média locais. ---

Para atém de desobedecer à proibição que foi dirigida peto Presidente da

Câmara, o senhor Vereador João Afonso viotou grosseiramente e com doto o

Regimento da Câmara Municipat de Montijo e a Lei. Fê-to com o propósito de

perturbar o regular funcionamento do 619áo, desrespeitando os seus membros

e os montijenses.
Os membros do órgão executivo municipal devem obediência à Lei e ao Direito,

no respeito peto princípio da tegatidade, e não podem perturbar o normal

desenvolvimento dos trabathos do órgão. Caso violem a Lei, como ocorreu no

caso, incorrem em desobediência.

O senhor Vereador João Afonso agiu de forma deliberada, livre e consciente,

bem sabendo que desrespeitava a ordem dada peto Presidente da Câmara
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Municipal de Montijo, no exercício de funções, para não fitmar os trabalhos do
órgão, ordem que não acatou, bem sabendo criminosa a sua conduta.
A tomada de som (gravação áudio), de imagem e de som e imagem (gravação
vídeo) nas reuniões de órgãos colegiais, no caso que importa, de órgão
executivo autárquico, não se encontra prevista na Lei, e só podem ocorrer
quando previstas no Regimento do órgão colegiat, ou, como foi o caso, durante
a fase de confinamento da pandemia, mediante tegistação especiat. Não é
permitido que, assim, um tal registo, em qualquer das suas formas, possa ter
tugar de forma livre e indiscriminada, por iniciativa de quatquer cidadão,
mesmo que autarca e membro dos órgãos colegiais.
A jurisprudência é muito clara, é legítima, a proibição de gravação dos
trabalhos sucedidos nas reuniões de câmara. Tat proibição, consubstanciando,
ordem tegítima, constitui elemento típico objetivo do crime de desobediência,
previsto no Código Penal.
Assim, para afastar eventuais equívocos, como Presidente da Câmara Municipal
do Montijo ordeno, de imediato, em respeito peto artigo 35.o, f,.o 1, atínea p),
da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, bem como, fundamentado no
disciplinado no Regimento da Câmara Municipal de Montijo, a proibição da
recotha de imagem e som do órgão peto senhor Vereador João Afonso.
O Presidente da Câmara Municipal volta a advertir para o crime de
desobediência, caso o senhor Vereador João Afonso volte a insistir numa
filmagem não autorizada, e não acate a ordem agora dada.".

2.'DECLAMçÃO
O senhor Vereador do PSD escondeu a verdade dos montijenses
Senhoras e Senhores Vereadores,
Temos provas de que o senhor Vereador João Afonso, eleito pela cotigação PSD

e CDS-PP, escondeu deliberada e intencionatmente informação retevante dos
montijenses, certamente para manter a titigância de má-fé que o próprio
protagonizou com uma queixa crime sobre os mesmos processos do Corte do
Catorze.
Como se tornou do conhecimento púbtico, no passado dia 12 de fevereiro, o
senhor Vereador João Afonso dirigiu ao Presidente da Câmara um pedido de
informação, visando esclarecimentos sobre processos de loteamento que
correm na Câmara Municipal do Montijo, identificados com os números l-
1812001 e l-37 /2007, localizados no Corte do Catorze, Bairro do Esteval.
Recordamos que esses mesmos processos haviam sido consuttados
presencialmente pelo mesmo Vereador, acompanhado de técnico
especiatizado, no dia? de fevereiro de 2021.
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Em esctarecimento público, o Presidente da Câmara, na reunião de 3 de março,

prestou dectaração escrita a este órgão colegiat sobre todas as informações e

despachos técnicos existentes nos processos de loteamento, identificando
documentos, pastas e páginas, que confirmaram amplamente a inexistência de

quatquer violação de condicionantes, concluindo pela legatidade dos

procedimentos em referência.
Sem cuidar de receber a resposta aos esclarecimentos que havia formutado e

de acatar a pronúncia escrita sobre a legalidade dos procedimentos, o senhor

Vereador João Afonso escondeu a verdade e precipitou-se a dirigir uma queixa

crime à Senhora Procuradora Geral da Repúbtica, num exercício criminoso de

titigância de má-fé, alegando violação da Reserva Ecotógica Nacional e do Plano

Diretor Municipat.
A titigância de má-fé do senhor Vereador João Afonso foi de tal incontinência
que, no mesmo dia,26 de fevereiro de 2021, dirigiu uma outra queixa infundada

à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regionat de Lisboa e Vale do

Tejo, sobre violação da Reserva Ecológica Nacional e do Ptano Diretor

Municipa[.
Cego peto intuito persecutório, ao senhor Vereador apenas interessava atacar

e levantar suspeições sobre a credibitidade da Câmara Municipal e do

Presidente da Câmara Municipal de Montijo, e para esses fins, não otha a meios.

Tem em seu poder, desde março, informação que comprova a tegatidade dos

loteamentos l-1812001 e l-3712007, tocalizados no Corte do Catorze, e nada

disse, mantendo uma conduta criminosa da titigância de má-fé.
Esta conduta criminosa por parte do senhor Vereador João Afonso só foi
conhecida porque, assumimos a iniciativa de requerer junto da CCDRLW, PoI
ofício, a correspondência trocada entre a Comissão de Coordenação Regional e

o Gabinete da Vereação do PSD, solicitando cópia da queixa e da resposta. Em

resposta, a CCDRLW enviou o ofício encaminhado para o Gabinete da Vereação

do PSD, do qual deixamos cópia apensa aos documentos desta ata, e que prova

que o senhor Vereador João Afonso escondeu de forma detiberada, livre e

consciente informação relevante para o esclarecimento dos montijenses. ------

Confirma-se com estes documentos que desde 22 de março, há mais de um mês,

através de ofício, a CCDRLW informou o senhor Vereador João Afonso que,

relativamente aos toteamentos objeto da queixa do PSD, não havia quatquer

viotação do Plano Diretor Municipal, nem qualquer ato itegat contra o Regime

Jurídico da Reserva Ecotógica Nacionat. Disse mais, que os lotes não se

encontram localizados em espaço ctassificado como Reserva Ecológica Nacional

e, portanto, afasta qualquer itegatidade nos processos de loteamento l-í8/2001
e l-3712007.
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Ora, como resulta evidente para quatquer obseryador, com esta conduta
Írresponsável por parte do senhor Vereador João Afonso, está em causa, neste
caso, o regular funcionamento dos órgãos democráticos locais
lsso significa, obviamente, que os membros de um órgão colegial, no caso a
Câmara Municipal, têm a obrigação de manter informada esta câmara e que,

reciprocamente, o Presidente da Câmara mantenha informados os membros do
órgão dos assuntos respeitantes às potíticas desenvotvidas em nome do
interesse púbtico.

Não se compreende que esta conduta o senhor Vereador João Afonso tenha
ignorado o compromisso ético com a responsabitidade, rasgado o voto de
tealdade com o povo que jurou no ato de pose, e, mais grave, fattado à verdade
perante os montijenses. -----
Os episódios aqui relatados, anormatmente protagonizados peto senhor
Vereador João Afonso, envergonham o povo do Montijo, embaraçam os

membros deste órgão, diminuem as instituições democráticas montijenses,
mancham a história do Poder Local Democrático e as páginas da nossa história
democrática.".

3. 'SAUDAçÃO
Dia Nacional das Coletividades - 3í de maio
Senhoras e Senhores Vereadores,
Saudamos o movimento associativo montijense, coletividades, clubes, tertúlias
e associações, que nos bairros da cidade e nas freguesias rurais, contribuem de
forma discreta para o normal e regular funcionamento da nossa vida cotetiva. -

O associativismo é, desde há muito, um importante etemento de integração
social detendo um papel decisivo na coesão da comunidade montijense. A
quem, aliás, presta numerosos serviços de natureza cuttural, artística,
desportiva, recreativa, na educação pré-escolar, na saúde ou na proteção civit.
Centenas de coletividades prestam serviços de uma forma regular e quotidiana,
em regra em voluntariado e sem fins tucrativos.
São muitos os montijenses QU€, ao longo de gerações e gerações,

engrandeceram o movimento associativo da nossa terra.
O papet do movimento associativo na comunidade carece, ainda, do
reconhecÍmento púbtico e institucional de muitos, no Estado e nas autarquias.
A Câmara Municipal do Montijo, desde há muitos anos, que reconhece e respeita
o movimento associativo concethio, dando-lhe visibitidade púbtica e apoio
institucionat, valorizando o papet dos dirigentes votuntários, através de
contratos programa de desenvotvimento e com apoios regulares, quer
financeiros, quer em espécÍe.

z
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Exemptos recentes destes apoios ficaram, com transparência e rigor, expressos

nos orçamentos e documentos de prestação de contas da Câmara Municipal, nos

retvados sintéticos instalados no campo de futebot da Sociedade Recreativa do

Cruzamento de Pegões, no campo de futebol do Juventude Futebol Ctube

Sarithense, no campo de futebot do Estrela Futebol Ctube Afonsoeirense, no

campo de futebot do Ctube Otímpico do Montijo, bem como, nos apoios

financeiros para a construção do Quartel dos Bombeiros de Canha, da sede

social do Águias Negras Futebot Ctube do Atto-Estanqueiro, da sede social do

Motoclube do Montijo, da sede social do Grupo Típico de Danças e Cantares do

Afonsoeiro, da sede social do Rancho Folclórico Juventude Atalaiense, da

creche da Associação "O Saltitão", do tar e creche da Associação Caminho Bem

Fazer do Bairro do Estevat, do pavithão da Sociedade Fitarmónica 1.o de

Dezembro, do pavithão do Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos"

do Bairro da Liberdade, do pavithão desportivo da Banda Democrática 2 de

Janeiro, nos apoios à academia Musical União e Trabalho de Sarithos Grandes,

entre outros.
Lamentamos que, em algumas das propostas que apresentamos, os senhores

Vereadores da Oposição do PSD/CDS-PP e do PCP/CDU não tivessem

acompanhado os apoios concedidos às diversas associações e coletividades. --'
Saudamos, pois, com o Dia Nacional das Cotetividades, todos os dirigentes e
sócios das coletividades, clubes, tertú[ias, e associações montijenses, com a
consciência da correspondência do nosso trabalho e apoios concedidos, no

quadro das competências municipais, a todos o movimento associativo no

Concelho de Montijo.".

4. "DECLARAçÃO
Ponto de situação da pandemia no Montijo
Senhoras e Senhores Vereadores,
Apesar de continuarmos a viver uma situação de pandemia e da necessidade de

mantermos todas as medidas sanitárias profitáticas, a esperança começa a se

consolidar no nosso dia-a-dia.
Decorrente do bom ritmo de vacinação em massa contra o coronavírus, bem

como da disponibitidade de vacinas em quantidade, estamos a acelerar o ptano

de vacinação para pessoas com mais de 50 anos, e a prever a vacinação de
pessoas com mais de 40 anos nas próximas semanas.

Este é, pois, um momento que nos traz um horizonte de esperança e a certeza
de que dias methores se aproximam
No Montijo, a execução do ptano de vacinação em massa decorre a bom ritmo.
Em todo o concetho estão, nesta data, vacinadas 23200 pessoas.
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O número de hospitalizações de cidadãos montijenses é hoje de zero casos e o
número de casos ativos situa-se nos 103 por 100 000 habitantes, estando o nosso

concelho ctassificado como de risco baixo a moderado. O número de mortes
peta COVID-I9 situa-se agora em 91 óbitos, desde o início da pandemia. --------
À medida que o desconfinamento avança, a responsabitidade de cada um de nós

é também cada vez maior. Estamos gratos que, por todo o concetho, as pessoas

continuem a cumprir as regras profiláticas para evitar a infeção e satvar vidas.
Não devemos esquecer que, apesar do grande progresso que fizemos e que
continuamos a fazer cotetivamente, o número de novos casos continua a
representar um perigo permanente de recrudescimento da doença.
Continuamos assim a mobilizar todos os recursos disponíveis para proteger as

famílias, as empresas e salvar vidas.
A nossa prioridade na preparação do período pós-pandemia é realizar a
recuperação da economia local, que faça um Montijo mais forte. Estamos
presentemente a preparar a recuperação da pandemia peto investimento e peto
emprego.
Para conseguirmos esse desígnio, os autarcas devem promover oportunidades
para todos e em todo o território, criar emprego, atrair investimento, e ativiar
os efeitos da pandemia nos serviços púbticos.
Temos de continuar a atargar a rede tocal de ação social, apoiar o movimento
associativo e a estimular o votuntariado das pessoas.

Incrementámos o ritmo da reatização de espetáculos culturais com a presença
de púbtico, no estreito cumprimento de todas as regras de saúde púbtica e já
foi possível reatizar, com a presença limitada de púbtico, eventos como a

"Semana da Juventude" e a "Festa da Ftor".
Temos de continuar a investir na estrutura verde principat, no ambiente e nos

recursos naturais. Estamos comprometidos com a redução das emissões de
carbono, com a utilização de transportes púbticos e modos suaves, com mais
ciclovias e praças pedonais.

Continuamos a investir na cuttura e nos equipamentos cutturais. ------
Temos de apoiar solidariamente os mais vutneráveis para reduzir a pobreza e
combater o sofrimento humano.
Com a pandemia as nossas vidas mudaram profundamente, e fomos forçados a
adaptarmo-nos a circunstâncias novas e difíceis.
O povo montijense foi capaz de se mobitizar para ultrapassar estes momentos
difíceÍs e vai ser capaz de recuperar a economia e construir um futuro de
esperança para todos.
Juntos somos mais fortes.".
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A Senhora Vereadora Maria Clara Silva, no uso da patavra, leu uma declaração
intitulada "E... os Rankings", cujo teor a seguir se transcreve:
"O segundo ano letivo mais desafiante para a Educação em Portugal nas últimas
décadas, está a terminar.
A adaptação ao ensino à distância, tornou-se para toda a comunidade educativa
um enorme desafio. A pandemia veio pôr a ctaro as desiguatdades de

aprendizagem de cada atuno, quer em termos de condições de acesso a meios

tecnológicos, quer ao ambiente famitiar propício à aprendizagem e ao sucesso

escolar.
E eis, que, neste quadro de desiguatdades surgem os resultados dos rankings,

onde o que satta como ftash noticioso é que as escolas privadas ocupam os

lugares cimeiros da tabela, mas será a escola apenas um número num ranking?

Serão os professores do ensino púbtico menos competentes que os do ensino
privado?

A escola púbtica ou os seus profissionais não podem nem deve ser

descredibilizados pois naquele togaritmo, não existe a referência a que a escota

pública, não seleciona os seus alunos e a diversidade é simultaneamente a sua

grande riqueza e o seu grande desafio.
Os resultados dos exames agora refletido nos rankings, também eles espetham

uma realidade diferente da de anos anteriores, pois só prestaram provas, os

alunos que pretendiam ingressar no ensino superior e, as mesmas tiveram uma

valoração diferente, no caso de respostas erradas.
Ainda sobre o ranking das escotas diremos que em 629 (a) Escotas Secundárias,

a Secundária Jorge Peixinho, ficou posicionada no tugar 245, tendo em 2019

ficado posicionada em 274, com 445 provas, num contexto social favorável e a
escolaridade média dos pais, se situa no 11.o ano de escolaridade.
A Secundária Joaquim Serra no lugar 390, e em 2019 no lugar 521, com257
provas, no contexto social intermédio, onde a média da habititação titerária
dos pais é o 9.o ano de escolaridade.
Os rankings, na nossa avatÍação, são injustos e não reftetem a qualidade do

trabatho do corpo docente, dos atunos e das famílias que frequentam o ensino
público, no entanto devemos reftetir, e retativizar a multipticidade de fatores
que determinam que a escola 319, seja melhor que a 372.

Uma avatiação simptista do posicionamento das escotas, não nos permitirá
reftetir, sobre as potíticas púbticas de educação necessárias, para alterar este
paradigma, só uma abordagem envotvendo toda a comunidade educativa, pode

promover o sucesso educativo e fazer da educação, um verdadeiro elevador
social.
a) Dados pubticados no jornat púbtico 2021.05.21".
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A Senhora Vereadora Sara Ferreira, no uso da palavra, leu uma declaração
intitutada "Montijo Lugar de Encontros", cujo teor a seguir se transcreve: ---

"O Montijo Lugar de Encontros é um Projeto Municipal que anuatmente promove

dezenas de iniciativas culturais, desportivas e turísticas, nomeadamente nas

áreas da dança, música, teatro, gastronomia e vinhos, entre outros e tem vindo
a reforçar o sentimento de pertença e a criar uma maior proximidade entre os

Montijenses e os valores e tradições da terra
Sendo um projeto municipal que tem como objetivo estratégico a divulgação
da cuttura e arte montijense, em todas as suas vertentes e bem assim a
valorização de espaços da cidade enquanto locais de encontro entre diferentes
públicos, habitualmente decorre em diversos tocais da cidade, com atividades
entre maio e jutho.
No ano de 2020, não se realizou programação no âmbito do Montijo Lugar de
Encontros em virtude da situação pandémica aguda que o País atravessou,
tendo sido reatizados diversos destaques ontine de edições anteriores.
Votvidos 24 meses da úttima edição do Montijo Lugar de Encontros e
considerando a evolução da situação epidemiotógica nacional e o plano de
desconfinamento graduat que tem vindo a ser imptementado, iremos contar
com a 7." Edição desta programação municipat, no entanto apresentada num
formato diferente.
O Jardim Municipal da Casa Mora, será o patco central de todas as atividades
que irão decorrer a partir do próximo dia 28 de maio até ao próximo dia 27 de
junho.
Apresentamos atividades essencialmente aos dias de fim de semana que se

traduzem em Mercados temáticos, em que terão lugar diversas atividades
paratelas.

À semethança das edições anteriores, a Festa da Ftor marca o início do projeto
munÍcipal
O próximo fim de semana, 28 a 30 maio, irá ser dedicada exctusivamente à

temática das flores, contando com várÍos elementos decorativos no centro
histórico da cidade, com a instatação de uma estrutura área na Rua Almirante
Cândido dos Reis, o envotvimento dos comerciantes da cidade que aderiram à

atividade designada por Montras em Flor, o mercado de ftores e decoração ftoral
que irá funcÍonar de sexta a domingo em que terão lugar diversas atividades,
como seja, o concerto Acústico com Fitipa Canhão, no dia 28 de maio petas

21h00; atuação do Grupo Travessia no dia 29 de maio pelas 11h00; Cantigas da
Carotina pelas 11h00 no dia 30 de maio, Workhop de decoração florat, hora do
conto, entre outros.
No âmbito da Festa da Flor irá iguatmente ser inaugurado, no próximo dia 28

G w

Ata n.o 12 de 26 de maio de 2021



MUNICíPIO DO MONTUO
CÂMARA MUNIcIPAL

Livro 30

de maio, pelas 11h30m, o Mural de Arte Urbana, a cargo da artista Tamara

Alves, um evento decorrente da programação intitutada por Murat 18.

O Mural 18 é um projeto desenvotvido à escata metropolitana que abarca um

conjunto muito diversificado de eventos em múttiptas áreas artísticas (música,

teatro, dança, artes de rua, etc.), prioritariamente ao ar livre, e em espaços

que valorizam o património cultural e paisagístico do território, conta com a
comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvotvimento Regional, no

vator de 1,5 milhões de Euros, e une agentes culturais, municípios e cidadãos,

em defesa da comunidade artística e do nosso património cutturat, imaterial e

materiat.
No âmbito deste projeto, está previsto a criação de um roteiro de arte urbana

na Área Metropotitana de Lisboa, para o efeito cada município indicou um

artista e foi promovido um sorteio de designação dos artistas para cada um dos

territórios
O sorteio realizou-se no passado dia 12 de fevereiro e o Município de Montijo
acotheu a artista Tamara Atves, que desde o passado dia 21 está a intervir na

empena de um prédio locatizado na Rua Jorge de Sena, 227 - Bairro do Estevat

- Montijo.
Tamara Atves é uma artista visual e itustradora portuguesa, atuatmente
radicada em Lisboa. É ticenciada em Artes (ESAD-IPL) e mestre em Práticas

Artísticas Contemporâneas (FBAUP) tendo como tema de investigação "Ativismo
Púbtico em Contexto Urbano".
A inauguração do Mural de Arte Urbana irá ter tugar no próximo dia 28 de maio,
pelas í í h30m e contará iguatmente com um apontamento musicat a cargo da

cantora montijense Patrícia Primavera
A sétima edição do Montijo Lugar de Encontros, contará com diversas

atividades que irão decorrer até ao final do mês de junho, com o envotvimento
de diversos parceiros e participação de vários agentes locais.

Dadas as circunstâncias atuais, designadamente a doença por Covid-19, serão

Ímplementadas diversas medidas de prevenção como seja o controto de

entradas no Jardim Municipat da Casa Mora, a obrigatoriedade do uso de

máscara, higienização da mãos, distanciamento social e para que todos possam

usufruir das atividades culturais, as mesmas irão igualmente ser transmitidas
em streaming, considerando que existe a obrigação de lotação máxima a

cumprir.
A terminar, manifestamos o nosso agradecimento a todos os parceiros

envolvidos na edição do Montijo Lugar de Encontros2021 que em conjunto com

a Câmara Municipal do Montijo, uma vez mais permitem que seja apresentada

esta programação municipat, num formato mais reduzido e diferente, mas com
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o mesmo objetivo e sentimento de sempre, vatorizar os nossos ativos, o nosso
património e as nossas Gentes.
Permitam-me ainda que deixe uma palavra, de reconhecimento público, aos

serviços cutturais e de comunicação, que num ano tão atípico e com tantos
constrangimentos verificados, conseguiram através do seu empenho e esforço,
apresentar a programação do Montijo Lugar de Encontros, que certamente irá
contribuir para tevar a todos aquetes que nos visitem um pouco de normatidade
e ategria; aos trabalhadores municipais, o nosso agradecimento pelo seu

contributo.
Por fim, fica o convite a todos, para que nos visitem e participem nas atividades
sempre com a adoção de um comportamento sociat responsávet.".

O Senhor Vereador José lúanuel Santos, no uso da patavra, apresentou
informações, cujo teor a seguir se transcreve: --------

"Sessão de (ln)Formação "Acesso de Migrantes ao Serviço Nacional de Saúde
- sNs"
A Câmara Municipat do Montijo promoveu, com a cotaboração com o Alto
Comissariado para as Migrações, uma sessão (in)formativa intitulada'Acesso de
Migrantes ao Serviço Nacional de Saúde - SNS" no passado dia 20 de maio pelas
18h00, na modatidade online, através da ptataforma Microsoft Teams. ----------
Esta sessão foi ministrada peta senhora Enfermeira Fernanda Sitva,
Coordenadora do Gabinete da Saúde no CNAIM de Lisboa e neta estiveram
presentes 42 participantes, entre eles cidadãos/ãs estrangeiros/as nacionais de
países terceiros, técnicos/as de centros locais de apoio à integração de
migrantes de diversas regiões, representantes de associações e profissionais da

área da saúde (médicos/as, enfermeiros/as, pessoat administrativo).
Ao longo de í 50 minutos, foram abordados os seguintes tópicos, entre outros:
Estrutura do Serviço Nacional de Saúde, seus recursos e como utilizá-tos;
Cuidados de saúde, primários e hospitalares; Acesso a cuidados de saúde de
grávidas e menores de idade, em situação irregular; Taxas moderadoras,
isenção e dispensa; Número de utente provisório, em contexto de pandemia e
divulgados alguns contactos úteis.
Esta sessão realizou-se no âmbito da execução da medida 22 - Formação sobre
a tegistação da imigração aplicada à saúde e sobre intercutturalidade, do PMIM

- Plano Municipal para a lntegração de Migrantes (2020-20221, e teve como
objetivo promover o acesso à saúde da população imigrante NPT - Nacionais de
Países Terceiros, com vista a etiminar alguns obstáculos que ainda condicionam
o seu acesso a este direito.
O PMIM - Ptano Municipat para a lntegração de Migrantes tem cofinanciamento
do FAÀ41 - Fundo Asito, Migração e lntegração, no âmbito do Objetivo Específico

@
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2 - Integração e Migração Legat, e do Objetivo Nacional2 - Integração com vista
à consolidação da potítica tocal em matéria de acolhimento e integração de

NPT - Nacionais de Países Terceiros.

Dia Municipal da Diversidade Cultural | 2021
No âmbito das comemorações do Dia Municipal da Diversidade Cutturat, que se

cetebrou no passado dia 21 de maio, a Câmara Municipal do Montijo procedeu

ao lançamento on-line de uma pequena pubticação intitutada 'Mitos Associados

à Migração", guê se junta em anexo
Este documento, que foi elaborado no âmbÍto da fase de implementação do

Plano Municipal para a Integração de Migrantes (2020-20221, na área Racismo e

Discriminação - Medida 14, prevê a realização de uma campanha de

desconstrução de mitos associados à imigração, com o objetivo de desenvolver

um clima favorável à integração da diversidade e valorização das diferenças,
através da desconstrução dos mais básicos preconceitos e estereótipos que

ainda persistem.

A pubticação, que pode ser consultada no site da autarquia e que será

posteriormente distribuída em formato impresso, contrapõe, através de factos
e dados concretos, mitos que atribuem à migração a causa de probtemas

retacionados com a sustentabitidade da nossa segurança social, a ameaça ao

emprego e à economia e ao surgimento de criminatidade. -'----
O Dia Municipal da Diversidade Cuttural, instituído em 2019 peta Câmara

Municipal do Montijo, pretende recordar a importância da interculturalidade e

respeito peta diversidade, enquanto força motriz para uma sociedade mais

ptural, justa, equitativa, mais enriquecedora e desenvolvida.

O PMIM é cofinanciado peto FAÀÂl - Fundo Asito, Migração e lntegração, no

âmbito do Objetivo Específico OE2 - lntegração e Migração Legal, ON2 -

Integração, e tem o Atto Comissariado para as Migrações, l.P. (ACM) como

Autoridade Detegada

Dia de luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia - 17 de maio
A Câmara Municipal de Montijo está atÍnhada com Estratégia Nacional para a

lguatdade e a Não-Discriminação - Portugal + lguat (ENIND), que na sua

pubticação de maio de 20í8, define peta primeira vez um Ptano de ação Para o

combate à discriminação em razâo da orientação sexuat, identidade e

expressão de género e características sexuais (PAOIEC). A Estratégia Nacional

inclui um conjunto de medidas com vista a um methor conhecimento da

realidade das pessoas LGBTI, a revisão do quadro legal e a capacitação de

organismos públicos, sociedade civil e entidades empregadoras com vista ao

combate transversal a este tipo de discriminação. O PAOIEC prevê também um

reforço de respostas adequadas e especiatizadas, uma dimensão que se tem
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revelado fundamentat para retirar da invisibitidade uma realidade em grande

medida sub-representada nos dados disponíveis sobre discriminação.
Muito importante é também a adoção de medidas contra a discriminação
fundada na orientação sexuat ou identidade de género a fim de garantir o
respeito pelos direitos humanos das pessoas LGBTI como forma de combater a

discriminação e garantir o acesso e igualdade de usos do espaço público e se

assume como tarefa fundamental do Estado.

Consubstanciados no nosso Plano Municipal para a lgualdade - PALPIC - Plano

de Ação Municipal para a lgualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação,
que elegeu uma Área específica de atuação, "Lésbicas Gays Bissexuais e

Transexuais e lntersexo", comprometemo-nos a dar cumprimento ao objetivo
de Combater os estereótipos sobre as pessoas LGBTI, compreendendo as

necessidades específicas.
Assim, fizemos o assinalar do dia 17 de maio, dia de luta contra a Homofobia,
Bifobia e Transfobia, através de um conjunto de medidas sobre a temática
designadamente:
1. Assinatar do dia em todos os meios digitais da nossa autarquia;
2. Foi hasteada a bandeira LGBTI (Lésbica Gays Bissexuais, Transsexuais,

lntersexo), no edifício dos Paços do Concelho, como símboto de apoio da

Câmara Municipal de Montijo às minorias sexuais ainda discriminadas, em

cumprimento das medidas previstas no seu Plano Municipal para a lgualdade; -

3. Foi também, desenvolvida uma ação de formação sobre a temática dirigida
aos intervenientes do Conselho Local de Ação Social e Saúde de Montijo, com

Rita Paulos, DÍretora Executiva da Casa Qui com uma intervenção subordinada
ao tema: "As Especificidades da juventude LGBTI - respostas de intervenção";
4. Como forma de sensibilizar as crianças e jovens do Projeto Kont'@rte-E8G
para a importância da inclusão sociat, direitos humanos e não discriminação em

função da orientação sexuat, foi visuatizado um pequeno fitme animado "ln a
Heartbeat" sobre o medo e vergonha da expressão natural dos afetos entre
pessoas do mesmo sexo, por receio da não aprovação e/ou insuttos/discursos
de ódio dos outros. No final do vídeo, foi reatizado um pequeno debate/reftexão
adequado ao desenvotvimento esperado para a idade das crianças, que permitiu
esclarecer conceitos, desconstruir estereótipos e preconceitos, assim como,
abordar o tema da discriminação nas situações de buttying e promover a

empatia.
Estas foram as atividades deste ano decorridas no âmbito do dia 17 de maio de

2021, onde reftetimos nas políticas púbticas locais as preocupações dentro das

nossas áreas de atribuição e procurámos assim diversas formas de
intervenção.".

a
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O Senhor Vereador Carlos Almeida, no uso da patavra, disse que a ausência do

Senhor Vereador João Afonso se deve a questões de saúde, o que confirmou por

telefone, desejando methoras rápidas do senhor vereador que representa a
cotigação PSD/CDS-PP. ---------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, referiu que,

depois das patavras do Senhor Vereador da CDU, desejava igualmente as

methoras do Senhor Vereador João Afonso. Acrescentou gu€, embora se

constate a ausência do Senhor Vereador João Afonso, não poderá adiar o
tratamento dos assuntos pendentes e relevantes para o Montijo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu

conhecimento do Despacho proferido em 13 de maio de 2021, intitutado "4^
ALTERAçÃO I ORçA,ì,{ENTO MUNICIPAL | 2021-2025',, cujo teor a seguir se

transcreve: -- ------- --

"Considerando a necessidade de efetuar a 4.u atteração ao Orçamento da

despesa e ao ptano pturianual de investimentos 2021-2025, conforme
sustentado no documento anexo, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
Considerando o disposto na atínea d) do n.o I do artigo 33.o do anexo I da Lei

n.o 7512013, de 12 de setembro.
Considerando que foi delegada no Presidente da Câmara a competência
material da Câmara Municipal prevista na alínea d) do n.o I do artigo 33.o do
Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.
No exercício de competência detegada pela Câmara Municipal conforme
detiberação aprovada na reunião de 25 de outubro de 2017, titutada pela
proposta n.o 0612017, APROVO a 4." alteração ao Orçamento da despesa e ao
plano plurianual de investimentos 2021-2025, bem como ao ptano de atividades
municipal 2021-2025, ao abrigo do disposto no subponto 8.3.1 do Decreto-Lei

n.o 54-A199, de 22 de fevereiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.o

31512000, de 2 de dezembro, nos termos do documento que se anexa e faz
parte integrante do presente despacho.

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal e à Assembteia Municipal.".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu

conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo das competências que the

foram detegadas, retativamente ao petouro de que é titular, no período

compreendido entre 10 de maio e 21 de maio de 2021: Licenças
Administrativas: 4. ---------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
deu conhecimento dos Despachos proferidos em í í e í 7 de maio de 2021
respeitantes a requerimentos de assuntos de cemitérios da DÍvisão de Obras,
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Seruiços Urbanos, Ambiente e Quatidade de Vida, cuja retação se encontra no

maço dos documentos respeitante a esta reunião.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.o 1012021, referente à reunião ordinária
desta Câmara Municipal de vinte e oito de abril do ano de dois mil e vinte e
uffi, com dispensa da sua leitura em voz atta, em virtude de ter sido
previamente distribuído o seu texto a todos os membros do Executivo e por

todos tida e vatidada e, não havendo qualquer proposta de alteração,
submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada com quatro votos o favor
do PS e doís votos contra da CDU.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de lúontijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.o 1112021, referente à reunião ordinária
desta Câmara Municipal de doze de maio do ano de dois mil e vinte e um,
com dispensa da sua leitura em voz atta, em virtude de ter sido previamente
distribuído o seu texto a todos os membros do Executivo e por todos tida e
validada e, não havendo qualquer proposta de atteração, submeteu-a a

votação, tendo a mesma sido aprovada com quatro votos a favor do PS e doís
votos contra da CDU.

Em seguida, procedeu-se à apreciação e detiberação dos assuntos referentes ao
período de

ORDE,vi DO DIA

I . ADMINISTRACÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.o 1153t2O21 - ATR|BUTçÃO DE ApOtO FTNANCETRO À
ASSOCIAçÃO HUI,IANIÁRÁ DOS BOMBETROS VOLUNTÁruOS DE 

'ytONTtJOPARA SUPORTAR OS ENCARGOS COM A REPARAçÃO DE VÁR|AS VTATURAS DE

COMBATE A INCÊNDIOS

Considerando que:

A) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo, dirigiu à

Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro para fazer face aos encargos

com a reparação de várias viaturas destinadas a assegurar os meios de socorro
essenciais para fazer face à época de incêndios que se avizinha - conforme
documento que se anexa com o fl.o 1, dando-se por integratmente reproduzido
para todos os efeitos legais;
B) A situação de pandemia por COVID - 19, conforme invoca aquele corpo de
bombeiros no seu pedido, tem tido como consequência, de acordo com os

vatores apurados para o 1.o trimestre do ano de 2021, uma forte redução no
votume da receita da Associação Humanitária, que viu a sua atividade timitada

È
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a serviços de socorro e a pouco mais - vidé documento que se anexa com o n.o

2;

C) Nessa medida e tal como refere também no seu pedido, a Associação é

confrontada com acrescidas dificutdades em assegurar a manutenção e

reparação das viaturas necessárias a enfrentar a época do ano em que se

registam mais incêndios - o período de primavera e verão;

D) Acresce QU€, durante todo este período excecionat de pandemia, a
Associação Humanitária de Bombeiros Votuntários de Montijo tem tido, desde a

primeira hora, um papet determinante, insubstituível e iniguatávet, na

prossecução de uma política de prevenção do risco e também no socorro e

assistência às

E) Considerando que, de acordo com o disposto na atínea o), do D.o 1, do artigo
33.o, do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara

Municipat detiberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos

tegatmente existentes t

PROPONHO, guê a Câmara Municipal detibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 20 217,41€ (vinte mil
duzentos e dezassete euros e quarenta e um cêntimos) à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo, destinado a íazer face aos

encargos de manutenção e reparação de viaturas destinadas a operações de

socorro em caso de incêndio, cfr. pedido que se anexa à presente proposta

como documento com o n.o 1, dando-se por integralmente reproduzido para

todos os efeitos legais;

2) Que o apoio financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municipat, conforme informação de cabimento que se anexa;

3) Que a atribuição do apoio financeiro conste da relação a pubticar anualmente

no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara MunicÍpat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 11541202í - RELATÓnIOS DE AVALIAçÃO DOS BENS DOS

DOMíNIOS PÚBLICO E PRIVADO DO 
'VTUNICíPIO 

DO MONTIJO E RESPETIVAS

vrDAs Úrers
Considerando:
O novo sistema contabitístico previsto para as administrações púbticas - SNC-AP

(Sistema de Normatização Contabilística para a Administração Púbtica),

aprovado peto decreto-tei n.o 19212015, de í 1 de setembro entrou em vigor a

1 de janeiro de 2020;
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O SNC-AP veio substituir o POCAL e definir um conjunto de regras para a

respetiva transição.
No que respeita a reconhecimento de determinados ativos fixos tangíveis, na

fase de transição, o SNC-AP prevê que possam ser mensurados a Justo Valor
(Vator Razoável), quando não exista informação fiável sobre o custo de
aquísição ou sobre o custo depreciado.
Ao longo dos anos, na Certificação Legat das contas do Município, foi aposta
uma reserva versando a questão do património e, mais especiatmente, da
avaliação dos bens imóveis do domínio púbtico municipal
De modo a dar resposta à questão suscitada nessa reserva, o Município procedeu
à contratação de uma empresa externa que realizou uma avatiação patrimoniat,
do valor razoável e vidas úteis remanescentes dos bens imóveis dos domínios
púbtico e privado do Município;
Retativamente aos prédios rústicos e urbanos, na transição para o SNC-AP,

quando não existir informação atualizável e fiável sobre o custo ou sobre o
custo depreciado, os ativos podem ser mensurados pelo seu valor patrimonial
tributário (VPT), devendo-se apurar a vida útil estimada remanescente, no caso
de prédios depreciáveis.
De acordo com o manual de implementação do SNC-AP, o VPT constitui um
modelo de avaliação dos prédios que cumpre as definições e requisitos previstos
na estrutura conceptual do SNC-AP;

No estudo da empresa para os prédios do domínio privado do Município foi
considerado o VPT, gu€ consta nos respetivos artigos matriciais inscritos na
matriz predial urbana, junto da Autoridade Tributária e determinada a vida útit
estimada remanescente de cada bem e as respetivas am
Os artigos matriciais com património edificado foram desdobrados em dois
registos, em que um ficou com 75% do valor do VPT, e sujeito a depreciação
por se referir à componente edificada. Enquanto ao outro registo, foi atribuído
25% do valor do VPT, considerando-se como a parte referente ao terreno, não
sendo sujeito a qualquer depreciação;
Relativamente aos bens imóveis do domínio púbtico o estudo da empresa
determinou o Vator Razoável e estimativa das Vidas Útels Remanescentes de
um conjunto de ativos, para utitização no âmbito do SNC-AP

Foram objeto de estudo os ativos imóveis correspondentes às infraestruturas da
rede viária, designadamente estradas, passeios, estacionamentos, espaços
verdes e cictovias; ---------
No estudo desenvolvido peta empresa foi realizada a avaliação dos ativos
identificados, usando como base de valor, o Valor Razoável, conforme se define
nas Normas Contabitísticas de Retato Financeiro;
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Foi determinada a vida útil remanescente de cada bem, que representa o

número de anos que o técnico avatiador estimou que resta de vida úti[, desde

a data da avatiação até ao momento em que o ativo deixa de ter potenciat de

serviço;
Foi tido em consideração o estado de conservação, o tipo de piso e determinada

a vida útit esperada de cada bem, bem como as respetivas amortizações; ------

O valor da avatiação foi reconhecido no mapa da reconcitiação para batanço de

abertura do SNC - AP com referência à data de I de janeiro de 2020, tendo - se

também procedido ao desreconhecimento de um conjunto de bens, bem como

a algumas rectassificações, por forma a que o Balanço de abertura ficasse em

conformidade com as Normas de Contabitidade Púbtica.

PROPOE-SE, que a Câmara Municipal detibere:

I - Aprovar os retatórios de avaliação patrimonial dos bens imóveis dos domínios

púbtico e privado do Município de Montijo, inctuindo a determinação da vida

útit remanescente de cada um desses bens, documentos que se anexam à

presente proposta deta fazendo parte integrante para todos os efeitos legais. -

2 - Aprovar o mapa denominado "Reconcitiação para balanço de abertura de

acordo com o SNC - AP", que se anexa à presente proposta deta fazendo parte

integrante para todos os efeitos legais.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou

uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve:
"Relatório de avaliação de bens imóveis do domínio publico e privado e

respetivas úteis
Senhoras e Senhores Vereadores,

Com a adoção do Sistema de Normatização Contabitística da Administração

Púbtica (SNC-AP) foram atterados os critérios de reconhecimento e mensuração

dos bens imóveis do domínio publico e privado e respetivas úteis.

Face a esta alteração, foi necessário anatisar todas as ctasses de bens e os

respetivos ativos, bem como proceder peta primeira vez à avatiação dos bens

municipais do domínio púbtico, para aferir se cumpriam com os critérios de

reconhecimento e mensuração, deste novo normativo contabitístico.

Verificou-se que para as classes de bens relacionadas com infraestruturas

púbticas (estradas, passeios, jardins e outros), edifícios e terrenos do domínio

privado, era necessário adotar o justo vator como custo considerado, conforme

previsto no manuat de imptementação do SNC-AP, aprovado pela Comissão de

Normalização Contabitística, dado que o custo histórico desses bens carecia de

diversos ajustamentos face ao POCAL e os bens adquiridos sem fluxo financeiro

não tinham qualquer vatorização. '-----'--

Ata n.o 12 de 26 de maio de 2021



MUNrCíPrO DO MONTTIO
CÂMARÂ MUNICIPAL

Livro 30
Fotha í 99

Para registar os bens imóveis atrás mencionados ao justo vator, a autarquia
contratou uma empresa externa de avatiação de imóveis, que teve como
propósito avaliar todas as infraestruturas e edifícios e terrenos do domínio
privado e púbtico.
Os critérios e técnicas de avatiação são apresentados no retatório da empresa,
que se encontra apenso à presente proposta, e que apresenta as respetivas
demonstrações financeiras. ---------
No relatório é retevante destacar os seguintes pontos. Primeiro, na
determinação do justo valor dos imóveis e terrenos do domínio privado, foi
utilizado como critério o Valor Patrimoniat Tributário, dado que de acordo com
o manual de implementação do SNC-AP assim o refere. Segundo, na
determinação do justo valor dos terrenos afetos a bens do domínio púbtico, foi
reatizada por anatogia às fórmulas de avatiação do Código do lmposto Municipal
sobre lmóveis (ClMl). Terceiro, as infraestruturas foram avaliadas tendo por
base técnicas de avatiação da empresa. Quarto, as vidas úteis restantes foram
catculadas peta empresa, tendo por base informação enviada petos técnicos da
autarquia, embora essa informação tenha sido testada por amostragem. Quinto,
a identificação dos bens sujeitos a avaliação foi efetuada pelos serviços
municipais, mas a empresa de avatiação efetuou testes à informação enviada
por amostragem. Sexto, a inventariação e mensuração das infraestruturas está
diretamente relacionada com os Sistemas de lnformação Geográfica (SlG) da
autarquia, permitindo garantir que toda a rede foi sujeita a avaliação.
Esta inventariação e avaliação dos principais bens da autarquia, permite que a
informação sobre os bens imóveis esteja mais completa, embora, conforme
referido no retatório de avatiação, não se trate do justo valor dos bens para fins
de venda, mas sim um método de avaliação para efeitos de registos
contabilísticos de acordo com o SNC-AP, que regra geral se traduz num critério
mais prudente.
A adaptação ao SNC-AP e o registo destes bens, traduziu-se num incremento
tíquido do património municipal em cerca de 143.403.708,68€, gu€ teve como
contrapartida direta a rubrica de património. Este incremento do património
motivou também o aumento das depreciações do exercício, no montante gtobat

de 1.966.129,69€, que é muito sÍgnificativo no ano de 2020, e é um dos motivos
peta qual a comparabitidade com 2019 está afetada ao nível dos gastos do
período.
De satientar que a inexistência da avaliação do património municipal do domínio
púbtico constituía, desde há muitos anos, uma reserya nas contas, pelo que a
aprovação da presente proposta permÍte que a prestação de contas de 2020

@
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seja o primeiro exercicio economico em que conseguimos remover a referida
reserva na Certificação Legal de Contas do Município de Montijo.
Ta[ como nos tínhamos comprometido com os montijenses, resolvemos neste
mandato as duas reseryas na Certificação Legat de Contas, a reserva da

contabilidade de custos, e agora, a reserva sobre a inexistência avatiação dos

bens do domínÍo púbtico municipat.
Prometemos e cumprimos. ".

DELTBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

3- PROPOSTA N.o 1155t2021 - PRESTAçÃO DE CONTAS TNDTVTDUAL RELATIVA

AO ANO DE 2O2O

Considerando que:

O ano de 2020, totalmente dominado peta pandemia que resuttou da situação
epidemiológica provocada pelo vírus SARS - CoV 2 e pela doença COVID - í9,
exigiu um enorme esforço gtobat, onde também se inclui o esforço de cada um

dos municípios;
Acrescido a este desafio, adicionámos, no que aos municípios portugueses diz
respeito e, em concreto, no que se refere ao Município de Montijo, a efetiva
apticação do novo sistema contabitístico previsto para as administrações
púbticas - SNC AP-, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 19212015, de 11 de setembro,
que trouxe consigo um novo e desafiante conjunto de exigênci
Ciente do conjunto destes enormes desafios e do seu impacto na organização e
gestão municipat e autárquica, o legistador veio consagrar, na Lei do Orçamento
de Estado para o ano de 2021 (Lei n.o 75-812020, de 31 de dezembro) uma

alteração no prazo de apresentação dos documentos de prestações de contas
retativas ao ano de 2020, determinando no n.o 2 do seu artigo 132." que: ------

"Na odminístração local, a prestação de contas relatíva ao exercícío de 2020
pode ser efetuada até 31 de moio de 2021, considerando os atrasos na

i mpleme ntação do novo si stema contabi lí sti co. " ;

De igual modo e na mesma senda, foi legatmente prevista a possibilidade das

reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos das autarquias, previstas para o
mês de abril, poderem realizar-se até ao dia 30 de junho de 2021, conforme o

disposto no n.o 7 do artigo 3.o da Lei n.o 1-A12020, de 19 de março, com a úttima
redação dada pela Lei n.o 13-817021, de 5 de abril, onde se prevê:

"Para efeítos do disposto no n.o 2 do artígo 132.o da Lei n.o 75-812020, de 31

de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, a prestoção de
contas nas reuníões ordinárias dos orgãos deliberatívos das autarquías locais
prevístas para o mês de abril pode realizar-se até ao dia 30 de junho de 2021."
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Por úttimo e no que diz respeito à remessa dos documentos de prestação de
contas ao Tribunal de Contas, a atínea b) do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 6-

D/2021, de 15 de janeiro, conjugada com o n.o 1 do artigo 4.o da Lei n.o 1-

412020, de 19 de março, na sua redação mais atuatizada, veio também
determinar que tal remessa pode ocorrer até 30 de junho de 2021, fixando esta
data em substituição do prazo referido no n.o 4 do artigo 52.o da Lei n.o 97198,
de26 de agosto e dispondo que:

"As entidades previstas nos n.os I e 2 do artigo 51.o da Lei n.o 98/97, de 26 de
agosto, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão cotegiat,
podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 2021, êffi
substituição do prazo referido no n.o 4 do artigo 52.o (...)."
ASSTM, PROPÕE-SE QUE A CÂ/MRA MUNTCTPAL DEL|

1) APROVAR os documentos de prestação de contas da Câmara Municipal de
Montijo respeitantes ao ano de 2020, que se anexam à presente proposta deta
fazendo parte integrante para todos os efeitos lega
2) REMETER os referidos documentos à Assembleia Municipal para apreciação e
votação na próxima sessão ordinária, em conformidade com o disposto na alínea
[) do n.o 2 do artigo 25.o do Anexo I à Lei n." 7512013, de 12 de setembro. -----

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve:
'Apresentação da Prestação de Contas 2O2O

Senhoras e Senhores Vereadores,
Vottamos a discutir nesta Câmara Municipat, gu€ representa o povo de Montijo,
a prestação de contas do município e o estado do concelho do Montijo.
L
E nos orgãos que, em cumprimento da Lei, prestamos contas pelo trabalho
realizado no úttimo ano em representação do povo.
Estamos firmemente convictos que, mesmo com a profunda crise pandémica,
as contas de 2020 comprovam o bom governo do Montijo
Orgulhamo-nos do trabatho realizado pelos autarcas sociatistas, guê no
cumprimento dos compromissos eleitorais estabetecidos com os montijenses,
contribuíram para muitos dos progressos alcançados e para muitas das marcas
positivas no concetho de Montijo.
Todavia, 2020 ficará registado na história como um dos períodos mais exigentes
e transformadores do sécuto XXl.

Tivemos que travar cotetivamente uma luta pela vida e contra a COVID-19. ----
Como se isso não fosse só por si um desafio de monta, a resposta a uma
pandemia, tivemos também que articular todo um novo quadro contabitístico e
patrimonial, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 192/2015, de 11 de setembro, que

@
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trouxe consigo um novo e desafiante conjunto de exigências, somaram-se a isso

novas formas de trabatho púbtico, como seja o tetetrabatho, e ainda a forma
como temos de projetar o futuro do concelho.
À crise de saúde púbtica acrescentaram-se crises económicas, sociais e
potíticas, cujos efeitos estamos convencidos arrastaram-se ao tongo desta

década do século XXl.

Em todo este ambiente de mudança, a Câmara Municipa[ de Montijo manteve
um bom governo da cidade, ao contrário de outros governos, nacionais e locais,
que passaram de um superavit para um deficit em contas púbticas. Nós, na

Câmara Municipat de Montijo, não atterámos o sinal das nossas contas públicas,

eram positivas em 2019, são positivas em 2020 e serão positivas em 2021,
podemos afirmá-to.
O mais significativo nesta prestação de contas é isso mesmo, termos mantido o

bom governo do Montijo, um governo com rigor, com transparência, com

abertura e com toterância. Esse rigor foi mantido apesar de termos cumprido
com uma devotução de impostos municipais, em sede de lmposto Municipal
sobre lmóveis (lMl), no lMl famitiar, na isenção de diversas taxas municipais ao

comércio locat, na isenção das rendas às habitações sociais, na redução de

renda das concessões municipais do comércio [oca[, na suspensão da fatura de

água ao comércio [oca[ obrigado a fechar portas, na tarifa social da água, e de,
em sentido contrário, termos sofrido uma enorme pressão do lado da despesa

orçamental para acudir aos desafios da pandemia e para fazermos o que era
preciso ser feito para salvar vidas.
Como é reconhecido, o Montijo nunca deixou faltar nada a ninguém para

combater a pandemia e a doença COVID-19. Esta apresentação seria demasiado
longa para elencar tudo aquito que a Câmara Municipal de Montijo fez.
Dispensamos de o fazer porque todos os montijenses de todos os quadrantes
potíticos sabem bem aquito que fizemos e o que esteve e está em causa.

Deixaria, para memórÍa futura, apenas uma nota que deve ficar muito clara,
que nós não continuaremos a regatear um só euro para combater a COVID-19,

para garantir os equipamentos de proteção individuat, aos lares de idosos, aos

Bombeiros, às forças policiais e da guarda, aos nossos Centros de Saúde e ao

Hospital, ao comércio [oca[, e para assegurar o nosso Centro de Vacinação em

massa, os montijenses sabem que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance
na esperança de reganharmos confiança na nossa vida coletiva. -------
A pandemia marca a nossa história recente, mas também não podemos que ela
com o medo que traz escreva um futuro sem esperança.
Os documentos de prestação de contas, com base no Sistema de Normatização
Contabilística da Administração Púbtica, são constituídos por números que
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também apontam para o futuro. A prestação de contas não é apenas sobre o
passado. Esta é a primeira vez que a prestação de contas também é um
documento para futuro e com ete queremos construir um futuro com confiança.
Este documento de prestação de contas aponta um horizonte de reatização
estratégica que ambÍcionamos para o Montijo. Ambicionamos uma cidade com
quatidade para viver, um concelho de qualidade para investir e um espaço de
qualidade para trabalhar.
Para concretizar esta ambição estamos apoiados num pacote de investimento
sem precedentes no nosso concelho. Novas escotas, novos centros de saúde,
renovação da rede viária, proteção do património, valorização do ambiente e
recursos naturais, instatação de polos empresariais, atração de investimento,
e, sobretudo, continuarmos a lutar pelo novo aeroporto do Montijo.
Mantemos um bom governo do Montijo com contas certas, com pagamentos a

empreiteiros e a fornecedores a tempo e horas, com prioridade política e
sobretudo, com estratégia afinada. Com isto, o Montijo está a criar as condições
para sair o mais rápido possível da crise e dar competitividade à sua economia
local. Queremos um desenvolvimento de que todos são beneficiários, para lá
deste mandato. Queremos criar futuro para os montijenses.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Num ano totatmente atípico, a prestação de contas do exercício económico de
2020 traduz os resuttados alcançados nos mais distintos domínios das
competências e atribuições do Município do Montijo. O momento da Prestação
de Contas possibilita o balanço sobre as nossas escothas políticas e em resuttado
da execução do Orçamento Municipal, do Plano Plurianual de lnvestimentos, do
Plano de Atividades Municipat e das Grandes Opções do Plano.

O Município do Montijo continuou, em resultado de uma potítica de rigor na

aplicação dos dinheiros púbticos, com as contas em dia, a reduzir a dívida
municipal, a pagar na hora, a devolver impostos municipais às famílias e às

empresas, e a garantir o crescimento do investimento púbtico assumido e
compromissado com os cidadãos montijenses. --------
O exercício económico de 2020 confirma, novamente, a capacidade da gestão
púbtica dos socialistas, a qualidade dos trabalhadores municipais e a justeza da
alternativa política que estamos a protagonizar para melhorar o Montijo, para

modernizar os equipamentos da cidade e para methorar a quatidade de vida dos
montijenses.
A execução orçamental de 2020 atcançou uma taxa de execução de 97% na
receita e de 79lo na despesa. ---------
Na receita, destaca-se a realização de 42958534,77€ num vator previsional de

È
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44 150 969,30€, enquanto na receita corrente foi realizado 32 994 248,24€, e a

execução da receita de capitat foi de 1 546 274,90€.
A despesa corrente realizada foi de 27 906 099,22€, enquanto a realização da

despesa de capital foi de 7 048 941,93€, ou seja, um aumento de 414 962,83€

face ao que registado em 2019.

O resuttado tíquido do período foi assim positivo no vator de 364 614,05€. Este

resuttado é afetado negativamente peto custo de amortização dos bens imóveis

do domínio púbtico e privado, no valor de 143 de euros. Atém disso, as novas

regras contabitísticas do Sistema de Normatização Contabilística da

Administração Púbtica (SNA-AP), nomeadamente as receitas relativas aos

quadros comunitários, que deixam de constituir na sua totatidade ganhos do

exercício, afetam negativamente o resuttado tíquido.
O exercício económico de 2020 fechou com um satdo positivo de execução

orçamentat de 11 382 246,76€, o que permite respeitar os compromissos
municipais com os investimentos em obras deste ano e seguintes.
Durante o exercício de 2020 não foram contratados empréstimos de médio ou

longo prazo, nem mesmo de curto prazo, e a amortização de empréstimos
ascendeu a 928 848,19€. --------
A situação da dívida municipal a médio e longo prazo situava-se, a 31 de

dezembro de 2020, apenas em 3 284 340,92€ (SNC-AP), sendo a capacidade de

endividamento atual da Câmara Municipal de 46 165 295,00€ e a margem legal
utitizável para recurso ao crédito bancário de 9 233 059,00€, de acordo com o
Regime Financeiro das Autarquias Locais. ---------
No exercício de 2020 prosseguiram os objetivos da Câmara Municipat
relativamente ao investimento púbtico. ---------

Dos investimentos realizados em 2020, destacam-se: acessibilidades em

edifícios municipais; instatações sanitárias e pavimentos dos ctaustros do

edifício dos Paços do Concetho; a construção de refeitório e recuperação do

edifício da escota básica n.o 2 Joaquim de Atmeida; a adaptação das instatações

do Jl da Atalaia para espaço trithos da ciência e trithos da leitura; a reabititação
do refeitório, cozinha e bar na escota D. Pedro Vareta; a pavimentação de
passeios na Praça da Paz na Bela Vista; os calcetamentos na Freguesia de Canha;

a empreitada de trabalhos diversos por todo o Concelho; a pavimentação
permeável de caminhos pedonais nos arranjos exteriores do Moinho Vento do

Estevat; a remodetação de pavimentos e execução de parque de

estacionamento na Av. Capitão Salgueiro Maia; a repavimentação da Av. Pedro

Nunes; a pavimentação na Av. da Liberdade nas Faias; as reparações de

calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade Braga; as pavimentações

diversas em diversos arruamentos em Pegões; o Jardim das Nascentes; a Casa
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da Música Jorge Peixinho na Quinta das Nascentes; o Montijo cictável e
reconversão da linha de caminho de ferro; a ltuminação púbtica da ciclovia
entre a antiga estação da CP e o Bairro da Bela Vista; a beneficiação da
iluminação púbtica na Av. de Otivença; a aquisição de dois camiões de recolha
de Resíduos Sótidos Urbanos; a aquisição de uma retroescavadora; a aquisição
de trator agrícola; não esquecendo o amplo trabatho realizado pelas nossas

Juntas de Freguesia em cooperação com a Câmara.
Apesar da pandemia, na escota púbtica continuámos a cumprir integratmente
os nossos objetivos traçados no Plano Anuat de Transportes Escolares, no
Programa de Generatização de Fornecimento de Refeições Escotares, no
Sistema de Gestão de Segurança Alimentar, no Plano de Ação Social Escolar, no
Serviço de Apoio à Famítia para o ensino pré-escolar, nas Atividades de
Enriquecimento Curricular para o 1.o Cicto do ensino básico, e na atribuição de
Botsas de Estudo Cidade do Montijo
No Ambiente e a Qualidade de Vida, prosseguimos a manutenção regutar do
espaço púbtico, a manutenção de espaços verdes e a higiene e salubridade
púbtica.
Em 2020, as transferências correntes corresponderam a 3 979 748,97€, o que
representou um aumento de 940 6í0,00€ relativamente ao ano anterior. Este
aumento da despesa resuttou de um aumento das transferências para as

freguesias em 44 498,54., das transferências para as escolas em 408 218,10€
designadamente no âmbito da detegação de competências, das transferências
para a Área Metropotitana de Lisboa em204888,00€, em resultado do programa
de financiamento das autoridades de transportes para a imptementação e
desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de
transporte púbtico coletivo de passageiros.

Em 2020 as transferências de capital ascenderam a 463 192,85€, o que
representou um aumento de 226780,23€. Estas transferências destinaram-se a
apoiar instituições sem fins lucrativos e também juntas de freguesia do
concelho.
Os apoios às instituições sem fins tucrativos foram atribuídos à Associação dos
Bombeiros Votuntários de Canha para a aquisição de um veiculo de combate a
incêndios rurais; à Santa Casa da Misericórdia de Canha para a execução de
obras de beneficiação resultantes de exigências do lnstituto de Segurança Social
e de combate à COVID-l9; à Casa do Povo de Canha para aquisição de uma
viatura destinada à distribuição de refeições aos utentes do centro de dia e aos
utentes do serviço de apoio domicitiário; à Associação Humanitária dos
Bombeiros Votuntários do Montijo para aquisição de um veicuto de combate a

incêndios florestais e à Associação do Lar de ldosos de Pegões -ALIP para

T
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aquisÍção de uma viatura destinada ao centro de dia e ao serviço de apoio
domiciliárÍo. --------

Quanto às juntas de freguesia foram atribuídos apoios financeiros à Junta de
Freguesia de Canha para a aquisição de um veícuto destinado a transportes
escotares e para construção de um armazém para apoio ao pessoal, à União das

Juntas de Freguesia da Atataia e Atto-Estanqueiro/Jardia para recuperação dos

Parques lnfantis e à Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes para aquisição de
viatura de caixa aberta.
Foram garantidos os apoios financeiros regutares ao movimento associativo,
entre muitos outros apoios municipaÍs. ---------
Senhoras e Senhores Vereadores,
Os documentos de prestação de contas demonstram ctaramente os resuttados
extraordinários em 2020, fruto de um trabalho competente, de uma gestão

rigorosa dos dinheiros púbticos e de um trabalho, sempre, apesar da pandemia,

em proximidade com as pessoas e com as instituições.
Estes documentos provam ainda que, apesar das dificutdades criadas pela
pandemia, a ação potítica netes traduzida teve um efeito positivo no

desenvotvimento do Montijo e sobretudo, satvou vidas a muitos montijenses. --

A terminar, deixamos uma palavra de reconhecimento púbtico aos nossos

trabalhadores e a todas as chefias do município gu€, pese embora as

dificutdades impostas ao exercício de 2020, honraram a nobre missão do serviço
púbtico, atcançando resultados com grande profissionalismo.

Deixo aqui também um agradecimento à equipa que lidero, aos vereadores e
vereadoras, que assumiram com competência as dificuldades que tiveram pela

frente e resolveram muitos problemas aos montijenses.
Deixamos também um agradecimento ao movimento assocíativo, às empresas,

às instituições de sotidariedade social e a toda a poputação montijense, isto é,
ao povo, peta resistência e peta resiliência com que cumprÍram estes duros
períodos de confinamento e todas as restrições que infetizmente tivemos de
suportar nas nossas [iberdades indivÍduais

DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

Petos Senhores Vereadores da CDU foi apresentada uma declaração de voto
cujo teor a seguir se transcreve:
"Proposta n.o í í 5512021
soBRE A RESOLUçi\O 4t2015 DO TRTBUNAL DE CONTAS E A DECI-ARAçÃO Oe

RESPONSABILIDADE

A Resotuçáo 4412015 retativa à Prestação de Contas de 2015, no seu ponto 8.

refere que as contas devem remeter uma declaração de responsabitidade
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retativamente à aplicação de princípios e normas contabilísticas de controto
interno.
Considerando-se incontornável a subscrição da dectaração, importa referir que

eta contém a possibitidade de haver responsáveis que condicionem a subscrição,
total ou parciatmente devendo para o efeito juntar uma declaração. O texto
exato da Resolução refere "os responsáveis que condicionam a subscrição, total
ou parciatmente, nos termos e pelas razões constantes das dectarações juntas."
Razão pela quat os Vereadores Eteitos peta CDU subscrevem esta declaração
depois de a mesma ter sido assinada peto Presidente da Câmara e pelos

vereadores em regime de permanência, baseados no princípio da boa-fé, tendo
em consideração que existe assimetria no acesso à informação resuttante da
diferença das funções exercidas e das responsabitidades assumidas na gestão.".

4- PROPOSTA N." 1156t2021 - APLICAçÃO DO RESULTADO LíQUIDO DO

EXERCíCIO DE 2O2O

Considerando que:
Foram devidamente aprovados os documentos de Prestação de Contas do ano
de 2020;
A conta 56 - "resultados transitados" apresenta satdo positivo;
O valor contabitístico da conta 51 "Património/capital" é superior a 20To do
ativo líquido, como a seguir se demonstra: -------

Valor

contabilístico da

conta 51

Valor do ativo

LOO% 2OYo

66 939 524,74€ 255 887 625.95€ 51 158 707,52€

O resuttado tíquido do exercício corresponde a364 614,
A apticação do resuttado tíquido do exercício é aprovada peto orgão
detiberativo, mediante proposta fundamentada do órgão executivo;
É competência da Câmara Municipat, nos termos da atínea ccc) do n.o 1 do art.o
33.o, doAnexo là Lei n.'75/2013, de 12de setembro, apresentar propostas à

Assembteia Municipal sobre matérias da competência desta.
PROPÕE-SE qUE A CÂ/MRA MUNtCTpAL DELTBERE:

REMETER à Assembteia Municipat para aprovação, a seguinte apticação do
resuttado tíquido do exercícÍo:
Transição do montante de 364 614,05€ para a conta 56 - "resuttados
transitados".
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(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

II - DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUiAANOS

í- pRoposTA N.o 1157t202í - ALTEMçÃO DA COMPOSIçÃO OOS ELEMENTOS

QUE CONSTTTUEÀ A SECçÃO DO CONSELHO DE COORDENAçÃO DA

AVALhçÃO - PARA AVALhçÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

Considerando que:

Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o da Portaria n.o 759/2009, de 16/07, "(...) a
câmara municípal deve deliberar a críação, no âmbito do respetìvo conselho
coordenador de avaliação, de uma secção autónoma para a avaliação do pessoal

não docente (...1";

A Secção Autónoma no Consetho Coordenador da Avatiação - Pessoal não

docente, foi criada por detiberação da câmara municipal na sua reunião de 8
de novembro de 2017, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 3.o da Portaria
759/2009, de 16107, proposta n.o 2812017

Pela proposta n.o 1097 /2021 foi alterada, por detiberação de câmara de 3 de

março de 2021, a composição dos etementos que constituíam a Secção

Autónoma no Consetho Coordenador da Avaliação, para a avatiação do pessoal

não docente, no que diz respeito à integração da Diretora da Escola não

Agrupada - Escota Secundária Jorge Peixinho, nos termos ati exarados;
Considerando ainda que: ------
No decorrer do presente ano letivo, mais propriamente no dia 20 de abrit, o
Agrupamento de Escotas de Pegões, Canha e Santo lsidro, procedeu através do
seu Consetho Geral à eteição da nova Diretora do Agrupamento.
Do ato eleitoral resuttou a eleição da candidata Mavilde Maria Azeitona da Sitva

Atbino como nova Diretora do Agrupamento de Escotas de Pegões, Canha e Santo

lsidro.
Assim, proponho:

A atteração da composição dos etementos que constituem a Secção Autónoma

no Conselho Coordenador da Avatiação, que faça parte integrante da mesma,

para efeitos da avaliação do pessoal não docente, no que diz respeito ao

Agrupamento de Escotas de Pegões, Canha e Santo lsidro.
. Mavitde Maria Azeitona da Sitva Atbino - Diretora do Agrupamento de Escolas

de Pegões, Canha e Santo lsidro.
Desta forma a constituição da Secção Autónoma Secção Autónoma no Consetho

Coordenador da Avatiação - Pessoal não docente, passa a ser a seguinte: -------

Presidente da Câmara: -----------
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. Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta
Vereadores a Tempo lnteiro:
. Maria Ctara Otiveira Silva
. Sara Cristina dos Santos Ferreira
. José Manuel da Sitva Santos

Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos:
. Ana Patrícia Marcetino Amaral
Diretores(as) dos Agrupamentos de Escotas:
. Atexandra lsabel da Sitva Santana Caeiro - Diretora do Agrupamento de Escolas

do Montijo;
. Paula Cristina Silva Póvoas - Direta do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim
Se

. Mavilde Maria Azeitona da Sitva Atbino - Agrupamento de Escolas de Pegões,

Canha e Santo lsidro.
Diretora Escota Não Agru
. Maria João de Jesus de Sequeira Serra - Diretora da Escola não Agrupada -

Escola Secundária Jorge Peixinho.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

III - DIVISÃO DE DESENVOLVIÍIAENTO SOCIAL E PRO'VTOCÃO DA SAÚDE

í- PROPOSTA N.o 1158t2O21 - ATRTBUçÃO DE APOTO FTNANCETRO AO CLUBE

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO OS UNIDOS

Considerando: ------
1. As orientações da Direção Geral de Saúde, sobre a necessidade de manter a
realização de um elevado número de testes para doentes com suspeita de COVID

19 e assintomáticos que permita manter a etevada capacidade de identificação
dos portadores da doença, prevenindo novos contágios;
2. O desenvolvimento de um quadro de cooperação entre o Município do Montijo
e a Delegação de Foz do Tejo (Margem Sut) da Cruz Vermelha que regula o apoio
prestado da primeira na implementação e funcionamento de um Posto Fixo de
Testagem COVlDl9 - Teste Antigénio de Leitura Rápida (Proposta n.' 106012020
de 23 de dezembro);
3. A disponibitidade do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo Os Unidos para
a cedência da utilização do Pavilhão Municipat, utilizado peta coletividade, no
Bairro das Barreiras;
4. O aumento das despesas mensais resuttantes desta utitização, imputadas à
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coletividade, no que respeita ao consumo de água, etetricidade e produtos de
[impeza/desÍnfeção;
5. A preocupação da Câmara Municipal do Montijo pela promoção da saúde
púbtica e peta adoção de medidas que permitam mitigar os efeitos nefastos da
doença COVlDlg na saúde da população e as demais consequências sociais e
económicas, constando das suas atribuições deliberar sobre formas de apoio a
entidades e organismos legatmente existentes nos termos do disposto na atínea
g) do art.o 23.o do Anexo I da Lei n.o 7512013

6. Ainda, no âmbito das suas competências materiais, conforme o disposto na

alínea u), Íì.o 1, art.o 33 do Anexo I da Lei n.o 7512013 de 12 de setembro,
compete à Câmara Municipal apoiar atividades que contribuam para a promoção

da saúde e prevenção das doenças.

PROPONHO: -----------
. Que a Câmara Municipal do Montijo delibere a atribuição de um apoio
financeiro no valor de 1.200€ (mit e duzentos euros), ao Grupo Desportivo,
Cuttural e Recreativo Os Unidos;
. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental
07104.07.01.99, conforme informação de cabimento n.o 2021/8ó8 que se

a
. Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a publicar anuatmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4.o, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador José Manuel Santos)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade. ------

A Senhora Vereadora Maria Clara Silva não participou na votação da presente
proposta em virtude de se encontrar ausente da sata de reuniões.

2- PROPOSTA N.o 1159t202í - ABERTURA DE CONCURSO pOR CLASSTFTCAçÃO

PARA ATRTBUTçÃO DE 0í FOGO DE HABTTAçÃO SOCTAL EM REGtrúE DE

ARRENDAI ENTO APOIADO NO BAIRRO AL 
^ANSOR 

Ervt CANHA E APROVAçÃO

DO PROGRAÀAA DO CONCURSO E RESPETIVO EDITAL

A Constituição da Repúbtica Portuguesa consagra no Artigo 65.o o Direito à

Habitação. A Lei n.o 8112014, de 19 de dezembro, com as atterações
introduzidas pela Lei n.o 3212016 de 24 de agosto, tem por objeto estabetecer
o regime do arrendamento apoiado para habitação e regutar as atribuições de
habitações neste regime. A citada Lei, revogou designadamente a Lei n.o

2112009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os 608/73, de'14 de novembro,
atterado pelo 194183, de 17 de maio e 166193, de 7 de maio e os artigosTT.o a

82.o do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado peto Decreto-Lei n.o 321-
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B/90, de 15 de outubro, mantidos em vigor por força do disposto no artigo 61 .o

da Lei n.o 612006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do
Arrendamento Urbano (NRAU).

Com a entrada em vigor do Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das
Habitações Sociais da Câmara MunicipaI do Montijo, adequaram-se os
procedimentos concursais ao normativo legalem vigor estabetecendo, em sede
de Programa do Concurso, normas explícitas relativamente à atribuição das
habitações de carácter social em regime de arrendamento apoiado, prestando
e estabelecendo, no âmbito do mesmo, os esctarecimentos e procedimentos
necessários aos interessados na atribuição de habitação nas condições referidas
na Lei.
A Câmara Municipal do Montijo tem procurado, através de diferentes medidas,
resotver ou atenuar as probtemáticas atinentes à pobreza e exctusão social,
promovendo a inctusão por via do realojamento de famítias carenciadas,
cumprindo com o direito fundamentat à habitação, condição de dignificação do
ser humano e vatorização da quatidade de vida da poputação.
Considerando que:
A Câmara Municipal do Montijo é proprietária e detém na presente data, I fogo
sito no bairro de Atmansor, em Canha, identificado no artigo 3.o do Programa
do Concurso, que aqui se dá para os devidos efeitos como reproduzido na
íntegra, apenso à presente proposta como Anexo l; ----------
A grande procura junto da Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da
Saúde, por parte de munícipes em situação habitacional precária;
lmporta cotmatar as dificuldades habitacionais da poputação da União das

Freguesias de Pegões e da Freguesia de Canha - Concelho do Montijo,
promovendo a sua inctusão e inserção social e a autonomização de pessoas e
famítias carenciadas ou dependentes, em ordem à sua d
A intervenção nos domínios da Habitação e da Ação Social constÍtuem
Atribuições e Competências dos Municípios, nos termos do previsto nas atíneas
h) e i), do n.o 2 do artigo 23.o e alínea v), do artigo 33.o, ambos do Anexo I à
LeÍ n.o 7512013, de 12 de setembro, com as declarações de retificação 46-
812013 e 50-A/2013, respetivamente de í e 11 de novembro de 2013, e
alterações introduzidas petas Leis n.os 2512015, de 30 de março, 6912015, de
16 de jutho, em conjugação com o previsto na Lei n.o 81 12014, de 19 de
dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n." 32/2016 de24 de agosto;
É ainda da competência da Câmara Municipat, gerir instatações e equipamentos
integrados no património do município, conforme disposto na atínea ee) do n.o

1 do artigo 33.o do Anexo I da Lei supracitada em conjugação com a Lei n.o

@
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81120'14, de 19 de dezembro, com as atterações introduzidas peta Lei n.o

32/2016 de 24 de agosto;

O Programa do Concurso em anexo foi estruturado com o objetivo de regutar a
atribuição de 01 habitação do Parque Habitacional da Câmara Municipal do
Montijo, de acordo com o disposto na Lei n.o 81 /2014, de 19 de dezembro, com

as atterações introduzidas peta Lei n.o 32/2016 de24 de agosto, bem como com

o disposto no Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das Habitações

Sociais da Câmara Municipal do Montijo e em ordem ao cumprimento das

atribuições e competências que incumbem ao Município.
PROPONHO: -----------
- Que a Câmara Municipal detibere favoravelmente a abertura por concurso por

ctassificação para a atribuição de 01 fogo de habitação sociat em regime de

arrendamento apoiado, identificados no Anexo l, da presente proposta, com

base no disposto no Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das

Habitações Sociais da Câmara Municipal do Montijo;
- Aprovar o Editat e o Programa do Concurso, que se anexam e que aqui se dão
como reproduzidos na íntegra, para os devidos efeitos legais;
- Proceder à pubticação dos Editais no site do Município, nos lugares púbticos e

a sua pubticação em jornal locat.

(Proposta subscrita peto Senhor Vereador José Manuel Santos)

DELIBEMçÃO: Aprovada por unanimidade. ------

A Senhora Vereadora Maria Clara Silva não participou na votação da presente
proposta em virtude de se encontrar ausente da sata de reuniões.

IV. DIVISÃO DE CULTURA. BIBLI JUVENTUDE E DESPORTO

í- pRoposTA N.o 1160t2O2í - |SENçÃO Oe PAGAI^ENTO DO VALOR DE

LOCAçÃO DA SALA DO CINE,\ A-TEATRO JOAQUIM D',ALMEIDA PARA A
APRESENTAçÃO DOS ESPETÁCULOS "A BELA ADORT,iECIDA' E 'ESPAçO
CRIATIVO' DO CRAAA. CONSERVATORIO REGIONAL DE ARTES DO MONTIJO --

Considerando o pedido do CRAÀ,I - Conservatório Regiona[ de Artes do Montijo
pertencente à AFPDM - Associação para a Formação Profissional e
Desenvotvimento do Montijo, pessoa coletiva de direito privado n.o 504 514 547

com sede na Rua José de Atmada Negreiros, n." 17,2870-42 Montijo, na União

de Freguesia de Montijo e Afonsoeiro, para a reatização dos espetáculos "A Bela

Adormecida" e "Espaço Criativo" a ter lugar no Cinema-Teatro Joaquim

d'Atmeida às 16h30 dos dias 19 e 20 de Junho de 2021, respetivamente;
Considerando que, de acordo com o modeto da estrutura orgânica do Município
de Montijo, incumbe à Divisão de Cuttura, Bibtioteca, Juventude e Desporto,
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entre outras, as funções de "assegurar a gestão dos equipamentos cutturais
municipais, designadamente o Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida", de

"promover e coordenar as ações culturais municipais e estabelecer parcerias

com entidades externas, visando dinamizar e otimizar os meios e recursos
disponíveis", e também "colaborar (...) com outras entidades na organização de
eventos de natureza cultural e desportiva, visando a dinamização das diferentes
estruturas cutturais e desportivas existentes no Município", ao abrigo das

alíneas c), d) e j), constantes do art.o 9.o, do Regutamento das Estruturas
Ftexíveis do MunÍcípio de Montijo, publicado no Diário da Repúbtica, 2." série,
n.o 94, de í6 de maio;
Considerando que, de acordo com a redação da alínea e) do número 2 do artigo
23.o, da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal dispõe de
atribuições no domínio do "património, cultura e ciência"; ----------
Considerando o disposto na atínea u), do r.o 1, do art.o 33.o, da citada Lei; ----
Considerando que ambos os espetáculos vão ao encontro dos objetivos
anteriormente expressos, sendo por isso retevante a parceria a estabetecer com
a entidade promotora do mesmo;
Considerando os custos da utilização e cedência deste equipamento no valor de
3.180,38€ acrescido de IVA à taxa legat, catculado com base nos vatores
constantes no Regulamento e Tabela de Tarifas do Município do Montijo em
vigor;
PROPONHO:

1. Que a Câmara Municipal detibere aprovar a isenção de pagamento do valor
total da tocação da sata do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida com vista à
reatização dos espetáculos do CRAful - Conservatório Regionat de Artes do
Montijo, nos próximos dias 19 e20 de junho de2021; ----------
2. Que a Câmara Municipal delibere aprovar o pagamento dos ticenciamentos
necessários (SPA, IGAC e PassMúsica) com vista à realização dos espetácutos "A
Beta Adormecida" e "Espaço Criativo", a decorrer no Cinema-Teatro Joaquim
d'Atmeida nos dias 19 e 20 de junho de 2021

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

V . DIUSÃO DE OBRAS. SERVICOS URBANOS. AAABIENTE E QUALIDADE DE VIDA

1- PROPOSTA N.o 1161t2O21 - PEDTDO DE CESSAçÃO DO DTRETTO DE

ocuPAçÃo DA LOJA/QUTOSQUE, DESTTNADA A VENDA DE JORNATS E

REVISTAS

Considerando que:

O requerente Sérgio Francisco da Silva Garrete Baía, solicitou a cessação do
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direito de ocupação da Loja/Quiosque no exterior do Mercado Municipat do

Montijo;
O direito de ocupação de espaços de venda atribuídos, caduca:
- n.o I art.o 23.o at. c) por renuncia voluntária do seu titutar; ----------
- o titutar cumpriu com o estipulado no n.o 1 e n.o 2 do art.o 24.o do

Regutamento de Mercados Municipais, ao formalizar o pedido por escrito e ao

efetuar o mesmo até 10 dias úteis antes do termo do

Foram efetuadas peto responsávet do Setor de Mercados, ditigências junto da

DAO/TL e SCOEF (Secção de Taxas e Licenças e Secção de Contra Ordenações e
Execuções Fiscais) tendo-se conctuído que não se verifica a existência de
quatquer divida por parte do requerente à Autarquia, dando-se assim

cumprimento ao estipulado no n.o 4 art.o 24.o do referido Regutamento; -------
Nestes termos PROPOE-SE que o Executivo Municipat detibere: ----------
A perda do direito de ocupação da Loja/Quiosque, destinada a venda de jornais

e revistas no exterior do Mercado Municipat do Montijo, conforme requerido
peto atuat titutar.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara FerreÍra)

DELIBEMçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 1162t202í - ALTENAçÃO rm HASTA PÚBLTCA DE UM LOTE

COMPOSTO POR 29 VIATURAS E 1 CONTENTOR PARA ABATE PERTENCENTES

AO MUNrCíprO Oe Â ONTTJO

Considerando que se encontram imobilizadas num espaço integrado no Parque

de Exposições Acácio Dores, no Montijo, um lote de 29 viaturas e I contentor
por já não oferecerem condições de segurança e a sua reparação não ser viável,
devido aos etevados custos que comportariam;
Considerando que, é da competência da Câmara Municipat nos termos da atínea
cc) do art.o 33.o da Lei n.o 7512013 de 12 de setembro "Alienar bens móveis";
lrá cumprir-se a tegistação enquadradora das normas de gestão que visam a
criação de circuitos de receção de Vil, o seu correto transporte,
armazenamento e tratamento, designadamente no que respeita à separação
das substâncias perigosas netas contidas e ao posterior envio para reutitização
e recictagem (Decreto-Lei n.'6412008 de 8 de abrit);
O protocoto de colaboração estabelecido entre a Câmara Municipal de Montijo
e a VALOCAR, com vista à gestão ambientalmente equilibrada de VFV, permite
promover uma articulação de atuações entre os vários intervenientes no cicto
de vida dos veícutos, que proporciona o seu encaminhamento para entidades
autorizadas/credenciadas peto lnstituto dos Resíduos.

Proponho:
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Que a Câmara Municipal delibere favoravetmente o seguinte:
1. Aprovar a venda em hasta pública, de um lote composto por 29 viaturas e 1

contentor para abate, constantes da listagem que se anexa (anexo 1), e nas

condições previstas no anúncio que se anexa (anexo 2) e se dá por reproduzido;
2. Nomear a Comissão que irá presidir a abertura das propostas, cuja
composição é a seguinte:
Presidente - Eng.o Luís Ferreira (DOSUA)

í.o Vogal - Cidalisa Ventura (DOSUA)

2.o Vogal - Cândida Bategas (DOSUA)

Suplentes - Dr. António Patinhas (DOSUA)

Florbela Feticiano Santos (DOSUA)

3. Pubticitar a venda em hasta pública, mediante anúncio a pubticar nos lugares
púbticos do costume, bem como em jornal de divulgação na área do município.

(Proposta subscrita peto Senhor Vereador José Manuel Santos)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

VI . SERVICOS AAUNICIPALIZADOS DE ÁCUA E SANEAAAENTO

í- PROPOSTA N.o 1163t2021 - APROVAçÃO DO l,tApA "RECONC|LhçÃO PARA

BALANçO DE ABERTURA SNC - Ap' E DOS RELATÓR|OS DE AVALhçÃO
PATRIAAONIAL, VALOR RAZOÁVEL E VIDAS ÚTCIS REA,TANESCENTES DE BENS DA

REDE DE ABASTECII,IENTO DE ÁGUA E SISTEÍIAA DE SANEAAAENTO DE ÁGUAS

RESIDUAIS E DE BENS MÓVEIS DOS SÍIAAS

Proponho que:
- A Câmara Municipal detibere aprovar a detiberação do Consetho de
Administração de 191051202í, titulada peta proposta n.o 65121, guê se anexa

e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos dela constantes, e
posteriormente enviar à Assembleia Municipal para aprovação.
"Considerando que: ------
1. O Sistema de Normalização Contabitística para a Administração Púbtica (SNC

- AP) entrou em vÍgor a 1 de janeiro de 2020, pelo que a adoção peta primeira
vez do SNC AP, tem de ocorrer de acordo com as Normas de Contabitidade
Púbtica;
2. No que respeita a reconhecimento de determinados ativos fixos tangiveis, na

fase de transição, o SNC-AP, no seu manual de imptementação aprovado peta

Comissão de Normalização contabitística, prevê que possam ser mensurados a
Justo Valor (Vator Razoável). Esta avatiação também determinou a vida restante
dos bens e a vida efetiva de cada tipologia de bens.
3. A úttimas Certificações Legais, apresentavam uma reserya ao património dos

Serviços Municipalizados. Neste sentido procederam estes serviços à
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contratação de uma empresa externa para uma avaliação patrimonial, do valor
razoável e vidas úteis remanescentes de bens de rede do sistema de
abastecimento de água e sistema de saneamento de águas residuais e dos bens

imóveis de um conjunto de instalações da rede de água e saneamento dos 5À,145;

4. A avaliação patrimonial, determinou o valor razoável e estimativa das vidas
úteis remanescentes, de um conjunto de ativos (rede do sistema de água e
sistema de saneamento de águas residuais) e de bens imóveis de um conjunto
de instatações da rede de água e saneamento no Município do Montijo;
5. No estudo preconizado peta empresa, foi realizada a avatiação dos ativos
identificados, usando como base de vator, o vator razoável conforme define as

Normas Contabitísticas;
6. De acordo com o parágrafo 7 do classificador complementar 2, "As
depreciações e amortizações correspondem à desvatorização normal dos ativos
fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, devendo por regra, utilizar -
se o método da linha reta, considerando a vida útit de referência ...",
adicionatmente, o parágrafo 6 estabelece os critérios de mensuração a utitizar,
em que se inctui a vida útit como mensuração subsequente, devendo
corresponder nesta situação à NCP 5, ativos fixos tangíveis.
7. A vida útil remanescente trata - se do número de anos estimado, que o
técnico avaliador, estima que resta a vida úti[, que acontece da data da

avatiação até ao momento em que o ativo deixa de ser economicamente
produtivo;
Foi tida em consideração a vida útil esperada, os materiais utilizados e o seu

desgaste na atividade operacional e exposição a elementos operacionaÍs e

funcionais e a obsolescência resultante de fatores inerentes ao próprio ativo,
caso exista conforme relatórios em anexo. ---------
8. O retatório retativo à avatiação patrimonial, que determinou o valor razoável
e as vÍdas úteis remanescentes de bens de rede do sistema de abastecimento
de água e sistema de saneamento de águas residuais, a 1 de janeiro de 2020

tem um montante de 17.653.990€e o retatórÍo relativo à avatiação patrimonial,
que determinou o vator razoável e as vidas úteÍs remanescentes de bens imóveis
de um conjunto de instalações da rede de água e saneamento, a 1 de janeiro
de 2020, tem um montante de 2.374.650€, que totalizam no gtobal o montante
de 20.028.640€;
9. O vator da avatiação foi reconhecido no mapa da reconcitiação para batanço
de abertura do SNC - AP a 1 de janeiro de 2020, tendo - se procedido também
ao desreconhecimento e atgumas reclassificações, para que o Batanço de

abertura ficasse em conformidade com as Normas de Contabitidade Púbtica. --

Propõe - se, que o Consetho de Administração, delibere:
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a) Aprovar o mapa "Reconcitiação para batanço de abertura SNC - AP" e os

retatórios de avaliação patrimonial, do vator razoável e das vidas úteis
remanescentes de bens, de rede do sistema de abastecimento de água e sistema
de saneamento de águas residuais e dos bens imóveis de um conjunto de
instalações da rede de água e saneamento dos SMAS que se anexam à presente
proposta fazendo parte integrante da mesma.
b) Enviar à Câmara municipal para aprovação e à Assembleia Municipal para
apreciação e votação conforme estipulado na alínea i), do D.o 1, do art.o 33.o e
alínea [) do n.o 2 do artigo 25.o, ambos da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.".

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente do Consetho de Administração dos
Serviços Municipatizados de Água e Saneamento)

O Senhor Presidente da Câmara lÂunicipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve:
"Relatório de avaliação de bens imóveis do domínio público e privado e
respetivas úteis dos SlrtAS

Senhoras e Senhores Vereadores,
O Sistema de Normalização Contabitística para a Administração Púbtica (SNC-

AP), aprovado pelo Decreto - Lei n.o 192120í 5, de 1í de novembro, entrou em
vigor a para as autarquias a 1 de janeiro de 2020, pelo que a sua adoção tem
de ocorrer de acordo com as Normas de Contabitidade Púbtica.
O SNC-AP é constituído pelos subsistemas da contabitidade orçamental,
contabilidade financeira e contabilidade de gestão e veio substituir o POCAL. -

Este novo sistema de contabitidade vem obrigar a uma avaliação dos ativos da
entidade, nomeadamente quanto ao seu critério de reconhecimento e
mensuração, pelo que foi necessário proceder à avatiação da rede de
abastecimento de água e sistema de saneamento de águas residuais e dos bens
imóveis que the estavam afetos.
O resuttado desta avatiação é para efeitos de implementação do SNC-AP,

referido como custo considerado e para efeitos de apresentação das primeiras
demonstrações financeiras será o vator efetivo desses ativos. Esta avaliação
também determinou a vida restante dos bens e a vida efetiva de cada tipotogia
de bens.

Assim, considera-se que a adotação do SNC-AP é ptena e que os ativos dos SÀ{AS

correspondem aos critérios de reconhecimento e mensuração deste novo
normativo contabilístico. ------

A avatiação patrimonial, determinou o vator razoável e estimativa das vidas
úteis remanescentes, de um conjunto de ativos (rede do sistema de água e
sistema de saneamento de águas residuais) e de bens imóveis de um conjunto
de Ínstatações da rede de água e saneamento no Município do Montijo
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Foi tida em consideração a vida útit esperada, os materiais utilizados e o seu

desgaste na atividade operacionat e exposição a etementos operacionais e
funcionais e a obsotescência resultante de fatores inerentes ao próprio ativo,
caso exista conforme retatórios em anexo à presente proposta.

O retatório relativo à avatiação patrimoniat, que determinou o valor razoável e
as vidas úteis remanescentes de bens de rede do sistema de abastecimento de
água e sistema de saneamento de águas residuais, a 1 de janeiro de 2020, tem
um montante de 17.653.990,00€, e o relatório relativo à avatiação patrimonial,
que determinou o valor razoávet e as vidas úteis remanescentes de bens imóveis
de um conjunto de instalações da rede de água e saneamento, a I de janeiro
de 2020, tem um montante de 2.374.650,00€, que totatizam no gtobat o
montante de 20.028.640,
De salientar que a inexistência da avatiação do património constituía, desde há

muitos anos, uma reserva nas contas dos 5lúAS, peto que a aprovação da
presente proposta permite que a prestação de contas de 2020 seja o primeiro
exercício económico em que conseguimos remover a referida reserva na

Certificação Legat de Contas dos SIMS.

Ta[ como nos tínhamos comprometido com os montijenses, resolvemos neste
mandato as duas reservas na Certificação Legal de Contas dos SMAS, a reserya
da contabitidade de custos, e agora, a reserva sobre a inexistência avatiação do
património dos SMAS.

Prometemos e cumprimos. ".

DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

2- PROPOSTA N.o 1164t2021 - DOCUÍT^ENTOS DE PRESTAçÃO DE CONTAS -
2020
Proponho que: ------
- A Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do Conselho de
Administração de 1910512021, titutada peta proposta n.o 66121, gu€ se anexa
e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos deta constantes, e
posteriormente enviar à Assembleia Municipal para apreciação e votação. -----

"Considerando que:

1. De acordo com a a[ínea e) do artigo 13.o da LeÍ 50/2012, de 3í de agosto,
com a instrução do Tribunal de Contas n." 112019, pubticada no Diário da

RepúbtÍca - ll Série de ó de março de 2019, e com a atínea i), do fl.o 1, do art.o
33.o, e alínea [) do n.o 2, do art.o 25.o, da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro,
apresentam - se os Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício
de 2020.
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2. O envio da prestação de contas de 2020 ao órgão deliberativo deve ser
efetuado até 31 de maio e a sua apreciação e votação ocorrer até 30 de junho,
conforme o n.o 2 do artigo 132.o da LOE 2021, juntamente com o preconizado
no n.o 7 do artigo 3.o da Lei n.o 1 - A12020 de í9 de março, na sua redação atual
e a nota informativa da DGAL "Prestação de contas 2020 na Administração
Locat".
3. Peto exposto, propõe - se, que o Conselho de Administração detibere aprovar
os documentos de prestação de contas 2020, que se anexam à presente proposta
fazendo parte integrante da mesma, submetendo - os, posteriormente, a

aprovação da Câmara e apreciação e votação da Assembleia Municipal, €ffi
conformidade com o disposto na atínea i, do n.o í do artigo 33.o e alínea l) do
n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro tt

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente do Consetho de Administração dos
Serviços Municipatizados de Água e Saneamento)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve: ------
'Apresentação da Prestação de Contas Sf AS 2O2O

Senhoras e Senhores Vereadores,
O ano de 2020, totalmente dominado pela pandemia que resuttou da situação
epidemiológica provocada pelo vírus SMS-CoV2 e pela doença COVID-í9, exigiu
um enorme esforço em todas as áreas de competência do Município, incluindo
nos Serviços Municipatizados de Água e Saneamento (SlvtAS). ---------
Acrescido ao desafio da pandemia, fomos confrontados, no que aos municípios
portugueses diz respeito e, em concreto, no que se refere aos SlvlAS de Montijo,
com a efetiva aplicação do novo sistema contabitístico previsto para as

administrações púbticas - o Sistema de Normatização Contabilística da
Administração Púbtica (SNC-AP) -, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 192120í5, de
11 de setembro, que trouxe consigo um novo e desafiante conjunto de
exigências.
Os SÀ,IAS são a entidade gestora da água no Montijo, desde a captação
subterrânea, a distribuição, a drenagem e o tratamento das águas residuais e
pluviais. Para atém de garantirem o abastecimento público de água e a
prestação de serviços de saneamento básico às poputações, os SÀ4AS assumem-
se hoje como uma organização de referência na comunidade montijense. -----'
Os montijenses disfrutam, nos úttimos anos, de uma água com padrões de
quatidade muito etevados e de serviços de abastecimento de qualidade, sendo
prova disso o reconhecimento por parte da Entidade Regutadora dos Serviços
de Águas e Resíduos (ERSAR). Desde que a ERSAR Ínstituiu o Prémio e Seto de

Quatidade dos Serviços de Águas e Resíduos, que os SIMS de Montijo são
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distinguidos com a atribuição do Seto de Quatidade Exemplar de Água para

Consumo Humano, o que confirma a etevada qualidade da água que chega à

torneira da população do concetho do Montijo. Podemos, assim, afirmar, que

os SIúAS mantêm um abastecimento garantido, seguro e de confiança a todos
os consumidores.
No decurso do ano de 2020, apesar de todos os constrangimentos que foram
enfrentados por causa da pandemia, podemos quatificar de muito positivo o
desempenho económico e financeiro dos 5lúA5, com uma taxa de realização
orçamentat, tanto na receita como na despesa, 103% e 93,81%, respetivamente.
Na execução da receita, destaca-se a reatização de 7.687.902,42€, enquanto
no orçamento da receita corrente foi reatizado 6.333.588,09€, a rubrica da

venda de água aumentou 9.794,65€ e a tarifa de saneamento registou um

aumento de 107.617,94€, enquanto a execução da receita de capital foi de

apenas 588,07€.
A despesa corrente paga foi de 6.974.471,93€, enquanto a despesa de capital
paga foi de 1.122.690,17€, significando que quase todo o investimento foi
suportado pela receita corrente.
As despesas com o pessoal representam 35% e as aquisições de serviços
correntes representam 61lo do total das despesas correntes. No final de 2020,
os SlvìAS de Montijo tinham em funções 99 trabathadores, todos eles com um

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, não

existindo, portanto, qualquer retação de trabalho precário nos SIúAS do Montijo.
Manteve-se em funcionamento pteno o programa de acompanhamento da

higiene, segurança, saúde e bem-estar no trabalho, assegurando uma ação
permanente na methoria das condições de trabalho a todos os funcionários.
Alargou-se a potítica de formação profissional contínua, numa aposta
estratégica na gestão dos recursos humanos para a motivação e adaptação dos

trabathadores, em resposta às constantes alterações legistativas, e com reftexo
no grau de desempenho dos serviços.

Os SÀ4AS do Montijo honraram todos os compromissos com os serviços prestados
peta empresa SIIúARSUL, S.4., no vator de 2.364.809,25€, que representa 38%

das despesas correntes do exercício, garantindo assim a contínua melhoria nos

ecossistemas ribeirinhos, a quatidade de vida das populações, e a saúde púbtica

dos montijenses.
A nível orçamentat os SiMS transitaram de ano sem quatquer dívida a

fornecedores.
O resuttado tíquido do exercício foi positivo no montante de 150.269,94€. -----
O exercício económico de 2020 foi encerrado com um saldo positÍvo de
execução orçamenta[ de 713.430,49€, o que permite respeitar os níveis

Ata n.o 12 de 26 de maio de 2021



MUNICIPIO DO MONTUO
cÂmnn MuNrcIPAL

Livro 30
Fotha 2í0

pturianuais de investimento previstos para a modernização das redes de

abastecimento de água e de saneamento.
De satientar que 2020 é o primeiro ano, em que na Certificação Legal de Contas,

não existe uma reserva ao património dos 5lúAS, pois procederam os serviços à
avaliação patrimonial (para efeitos de imptementação do SNC-AP), vator
razoávet e vidas úteis remanescentes dos bens da rede de abastecimento de
água e sistema de águas residuais e dos bem imóveis de um conjunto de
instalações da rede de água e saneamento no Município do Montijo.
No decurso do ano de 2020, registou a unidade orgânica da Gestão Comerciat o

atendimento de cerca de 8.432 Clientes/Munícipes, para cetebração e cessação
de contratos, adesão ao débito direto e fatura etetrónica, cetebração de

acordos de pagamentos e esctarecimentos de faturação.
O ano de 2020 foi encerrado com 26.971 contratos ativos, o que significa um

aumento de 342 contratos retativamente ao ano anterior, facto indicativo de

um aumento da poputação do nosso concelho, através da fixação de novos

agregados familiares e empresas. ---------
No investimento no ano de 2020, destacamos as obras mais significativas. No

investimento nos sistemas de saneamento de águas residuais, sublinhamos as

obras de remodetação dos cotetores de águas residuais no Largo da Estação,
para substituição de uma gateria unitária em mau estado estrutural e bastante
deficiente ao nível do seu funcionamento hidráulico. A obra permitiu melhorar
significativamente a drenagem das águas residuais do Bairro da Catçada. É ainda
de referir as obras de substituição dos coletores de águas residuais da Rua

Miguet Pais para a correta drenagem das águas residuais.
No investimento para o abastecimento púbtico de água destacamos duas obras
estratégicas. A nova conduta adutora de água para tigação entre a Captação
F27 e o Reservatório R3 na Atataia, e que permitirá garantir a continuidade e a
fiabitidade do abastecimento púbtico de água em termos de caudais, pressões

e qualidade da água, satisfazendo a crescente procura das populações. A nova

conduta adutora de água entre o Furo F33 e o Reservatório Rí5, no Corte das

Cheias, com o objetivo de reforçar a adução ao reservatório etevado de Corte
das Cheias. Com estas obras o Reservatório de Corte das Cheias passará a ser
abastecido por duas captações distintas, as quais funcionarão em redundância.
Devemos ainda sublinhar os investimentos reatizados na ampliação e
reabititação da rede de abastecimento de água, como sejam, a amptiação da
rede de abastecimento de água no Beco dos Primos, no Alto-Estanqueiro, a

remodetação da rede de abastecimento de água no Bairro Atmansor, na Vila de
Canha, a remodelação da rede de abastecimento de água em Pegões Vethos. --

No ano 2020 houve um elevado investimento na renovação de equipamento nas

@
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estações de captação através da aquisição de instrumentação que permite
garantir uma elevada fiabitidade no processo de desinfeção da água distribuída,
na monitorização de parâmetros hidráulicos e de qualidade da água. Neste

sentido, foram adquiridas novas bombas doseadoras de hipoctorito de sódio,

novos analisadores que permitem medir em contínuo parâmetros de quatidade

e novos sensores e transmissores para controlo de votumes de água captados e

distribuídos.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Muitas foram as frentes de trabalho que realizámos nos SMAS em 2020, sempre
para honrar os compromissos assumidos com os montijenses, porque estamos

empenhados em continuar a construir um concelho methor, desenvolvido,
moderno, progressista e justo.
Deixamos uma patavra de reconhecimento púbtico aos trabalhadores dos SlviAS,

em meu nome pessoat e em nome do Consetho de Administração a que presido,

o empenho, o esforço e o trabatho ao serviço dos montijenses, e que fazem da

organização um etemento de transformação e modernização do concelho. -----
O Conselho de Administração dos SlvlAS de Montijo tem assim a honra em prestar
Contas de 2020, manifestando o seu apreço e agradecimento pelo empenho de
todos aqueles que contribuíram para um tão relevante desempenho.".

DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

Petos Senhores Vereadores da CDU foi apresentada uma declaração de voto
cujo teor a seguir se transcreve: ------
"Proposta n.o 1í 6412021
soBRE A RESOLUç^O 4t2015 DO TRTBUNAL DE CONTAS E A DECI-AMçÃO Or
RESPONSABILIDADE

A Resotuçáo 4412015 relativa à Prestação de Contas de 2015, no seu ponto 8.

refere que as contas devem remeter uma dectaração de responsabitidade
retativamente à aplicação de princípios e normas contabilísticas de controto
interno.
Considerando-se incontornávet a subscrição da declaração, importa referir que

eta contém a possibilidade de haver responsáveis que condicionem a subscrição,
total ou parciatmente devendo para o efeito juntar uma declaração. O texto
exato da Resotução refere "os responsáveis que condicionam a subscrição, total
ou parciatmente, nos termos e petas razões constantes das dectarações juntas."
Razão peta qual os Vereadores Eteitos peta CDU subscrevem esta declaração
depois de a mesma ter sido assinada pelo Presidente da Câmara e petos

vereadores em regime de permanência, baseados no princípio da boa-fé, tendo
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em consideração que existe assimetria no acesso à informação resultante da
diferença das funções exercidas e das responsabitidades assumidas na gestão.".

3- PROPOSTA N.o 1165t202Í - PROPOSTA DE APL|CAçÃO DE RESULTADOS --

Proponho que: ------
- A Câmara Municipal detibere aprovar a detiberação do Conselho de
Administração de 1910512021, titulada peta proposta n.o 65121, QU€ se anexa
e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos deta constantes, e
posteriormente enviar à Assembleia Municipal para aprovação
"Considerando que:
1. Foram devidamente aprovados os Documentos de Prestação de Contas de
2020;
2. Considerando o resuttado tíquido positivo de € 150.269,94 e não obstante o
que dispõe o n.o 2 do artigo 16.o da Lei n.o 50/2012 de 31 de agosto, propõe -
se que seja efetuado o reforço da conta, 55.2.1- Reservas tivres, permitindo a
execução do Plano Plurianual de lnvestimentos de 2021 dos SlvlAS, aprovado
pela Assembteia Municipal em 13 de dezembro de 2020.
Propõe-se que o Conselho de Administração delibere:
1. Aprovar a proposta de apticação de resuttados, submetendo, a aprovação da
Câmara Municipat e Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc), do n.o 1

do artigo 33.o da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.".

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente do Consetho de Administração dos
Serviços Municipatizados de Água e Saneamento)

DELIBEMçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

Pelas dezassete horas e vinte e seis minutos, terminou o período da ordem do
dia. -------

Pelas dezoito horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro
Canta, em cumprimento do dÍsposto no n.o 1 do artigo 21." do Regimento da
Câmara Municipal de Montijo, declarou aberto o período de

,,";;;;;;;,:;";";;;;iïÏ::ï:ÏÏ,:ïlÏ1ï;;;;;;;";":
a Câmara Municipal cortou uma azinheira e dois sobreiros da sua propriedade
para efetuar uma via púbtica, considerando que devia ser indemnizado e disse
ainda que alguém mudou os marcos imptantados em 1923 no terreno. Soticitou
a resolução da cotocação das manilhas na sua propriedade em Foros da Boavista
- Canha e disse que não compreende o motivo para não se proceder à tigação
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do ramat do esgoto. Perguntou sobre para quando o alcatroamento da Estrada

das Sesmarias e informou sobre um buraco na estrada na Avenida dos Moinhos.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,

agradeceu a intervenção do senhor munícipe e informou que os serviços

municipais têm a indicação para proceder a uma avatiação e resolução da

colocação das manithas na entrada do terreno. Acrescentou que iria verificar
junto dos serviços sobre o sucedido e que posteriormente transmitiria ao senhor

munícipe, satientando que seria executada a colocação das mesmas. Quanto à

questão da expropriação do terreno, disse que a Câmara Municipal de Montijo
desconhece esses registos, não podendo haver entendimento neste caso.

Retativamente à mudança dos marcos, referiu que provavelmente é uma

questão de conftito entre vizinhos, ao qual a Câmara Municipal de Montijo é

completamente alheia. Quanto ao saneamento das águas residuais, referiu que

a Câmara Municipal tem encetado todos os esforços para que os proprietários

efetuem as tigações à rede de esgotos, considerando que as pessoas pelo receio
de terem que pagar o serviço não o fazem, realçando que é um serviço gratufto.

Referiu ainda que a Estrada das Sesmarias é uma estrada com uma grande

importância, porque faz a tigação dos Foros da Boavista à Estrada Nacionat 251

e informou que está previsto o seu asfattamento nos próximos anos. Por fim,
referiu que o abatimento do pavimento da Avenida dos Moinhos já está

referenciado petos serviços, e será resolvido em breve.

O senhor munícipe Mário Baliza, interveio para dizer que queria saber se o
Senhor Presidente já tem o documento no qual se comprova que foi o próprio
que fez a denúncia anónima sobre racismo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,

referiu que o processo já foi arquivado e que os serviços estão a diligenciar para

obter o referido documento, comprometendo-se a entregar uma cópia do

mesmo ao senhor munícipe Mário Batiza.

O senhor munícipe Fernando Eusébio, interveio para dizer que o trânsito e o
excesso de velocidade junto à farmácia Holon e no Bairro da Liberdade e das

Barreiras está cada vez pior, questionando sobre a hipótese da colocação de

sinais de timitação de 20 km/h. Questionou ainda sobre se existe uma Comissão

de Trânsito Municipat, dizendo que se não existe a câmara deveria adotar esta

comissão para resolver muitas situações existentes. Disse ainda que o

Polidesportivo dos "Unidos", desde que foi inaugurado, com exceção da

ituminação, ainda não foi requatificado e que poderia ser feito no toca[ um

pavithão, à semethança do que é feito nas autarquias vizinhas, bem como no

campo municipal do Esteval.
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O Senhor Presidente da Câmara ,rtunicipal de }{ontijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção do senhor munícipe e referiu que a câmara não tem
Comissão de Trânsito Municipal, considerando que no Montijo não existe
necessidade da mesma. Referiu que a situação junto à farmácia Holon prende-
se apenas com a geometria da estrada, estando prevista em 2022 uma obra de
reperfitamento das vias locais, com a construção de uma rotunda e do
atargamento da estrada em direção a Alcochete, e que relativamente ao
excesso de vetocidade depende da consciência cívica de cada automobilista.
Acrescentou que, ao contrário de outras cidades, desde os anos 80, o trânsito
no Montijo tem vindo a melhorar significativamente, primeiro com a circular
interna do Montijo e, mais recentemente, com a circutar externa, a varÍante à

Rua José Joaquim Marques, novas avenidas e ruas de sentido único. Concluiu
guê, de momento, no Montijo não existem problemas de trânsito.
Relativamente ao Potidesportivo Municipat do Bairro da Liberdade, referiu que
a Câmara Municipal apoiou desde sempre o Clube "Os Unidos" na methoria da
infraestrutura desportiva, sendo por demais evidente o significativo esforço de
investimento municipal nas infraestruturas desportivas, tanto de melhoria como
de aquisição de lotes de terreno para construção de novos pavilhões e
alargamento dos espaços desportivos. Disse ainda que com a assunção das
competências na área da educação, o Montijo dispõe presentemente de mais
cinco pavithões desportivos. Relativamente ao campo municipal do Esteval disse
que está a decorrer a certificação da ituminação e que será ainda este ano
lançado o concurso para a cotocação de relvado sintético. lnformou ainda que
está a decorrer um procedimento para a instatação de um novo relvado sintético
do campo da Liberdade e o reaproveitamento do relvado existente para o
campo anexo. Saudou o senhor munícipe enquanto dirigente do movimento
associativo e todos aqueles que participam nas cotetividades pelo contributo e
grande serviço à comunidade montijense.

Não tendo existido mais intervenções do púbtico presente, deu-se por
terminado o período de intervenção do público. ---------

O texto das deliberações (propostas) foram aprovadas em minuta, nos termos
da detiberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 25 de
outubro de 2017, titulada pela Proposta n.o 0212017, tendo para o efeito sido
assinadas pelo Senhor Presidente da Câmara e por quem as lavrou.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
dectarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e quarenta e dois minutos, da
qual se lavrou a presente ata. ------

a
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de Administração Organizacional, a escrevi e assino.

------O Presidente da Câmara Munici Pal,

MUNTCTP|O DO MONTTIO
cÂvnnn MuNlcrPAL
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[_pn, ,Técnica Superior da Divisão

Nuno Ribeiro Canta
conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigor.A presente ata foi em
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