
?_MUNtctPIO DO MONT|IO
CÂMARA MUNIcIPAL

Livro 30
Fotha 216

ATA N.o 1412021

REUNÉO ORDTNÁRIA DE NOVE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM

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

Presidente: Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Vereadores: Maria Clara de Oliveira da Sitva (PS)

Sara Cristina dos Santos Ferreira (PS)

José Manuel da Sitva Santos (PS)

Carlos Jorge Antunes de Almeida (CDU)

Ana lsabel Leonardo Batiza (CDU)

João Manuel Pereira Afonso (PSD)

Às quinze horas e oito minutos, com a presença da Técnica Superior, Dora
Cristina Pinto Carvalho, o Senhor Presidente da Câmara Municipal assumiu a

Presidência e ocuparam os seus lugares os respetivos membros presentes

Faltou ao início da reunião o Senhor Vereador João lrlanuel Pereira Afonso
(PSD). Na devida attura dar-se-á conta da entrada do Senhor Vereador na Sala
de Reuniões.

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

ANTES DA ORDE^,I DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
uma declaração e uma saudação, cujo teor a seguir se transcrevem:
"DECLARAçÃO

Ponto de situação da vacinação e da resposta à pandemia
Senhoras e Senhores Vereadores,
Estamos a enfrentar sinais de ressurgimento das infeções por coronavirus em
várias partes da Região de Lisboa.
Embora no Montijo o número de casos confirmados continue abaixo dos 120
casos por 100 mit habitantes, a maÍoria dos concelhos mais populosos da região
de Lísboa aumentaram o número de casos ativos e de hospitatizações, o que
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constitui causa de grande preocupação. Os concelhos que lÍderam esta vaga são
Lisboa, Cascais, Sintra e SesÍmbra. --------,
Parece não haver dúvida que a região de Lisboa entrou numa nova vaga de
Ínfeções por coronavÍrus.
Peta primeira vez nesta pandemia, a maÍoria das novas infeções ocorrem entre
os mais jovens, particutarmente naquetes abaixo dos vinte anos de idade. Entre
nós, as novas infeções ocorrem particutarmente nas crianças e jovens em idade
escolar.
Certamente que existem muitas razões piováveis destas Ínfeções, mas, como é
reconhecido, a principal causa são os ajuntamentos sociais e festividades, onde
raramente se observa o respeito peta distância física, o uso de máscara e de
outras medidas profitáticas recomendadas pela Direção Geral de Saúde.
Para agravar a situação pandémica, observamos que muitas pessoas consomem
bebidas alcoóticas em ajuntamentos sociais, o que torna as pessoas menos
atentas às medidas de proteção individual e a travar a infeção.
A dura verdade desta pandemia é que os festivais, concertos e festas populares,
que devem ser ocasiões de celebração e alegria, são fontes de infeção e da
doença COVID-19 e podem levar a mais mortes.
Outro fator que pode contribuir para o aumento das infeções são as deslocações
entre concethos na região de Lisboa. Muitas das pessoas que se destocam
pendutarmente entre casa e o emprego, em transportes púbticos ou privados,
podem espalhar a infeção senão observarem as medÍdas profitáticas.
Durante a pandemia fica a prova de que, quanto mais viajamos, maior é o
potencial de dissemÍnação do vírus.
O desconfÍnamento e as retatÍvamente baixas taxas de infeção tornaram a
poputação mais retaxada no uso da máscara nos espaços púbticos, no
distanciamento físico, nas festividades particulares e famitiares.
A época dos santos poputares coloca um risco acrescido de saúde pública e de
bem-estar da região de Lisboa. Mas, iguatmente, cotoca uma ameaça à
recuperação da economia [oca[.
Foi sopesando todos os prós e contras, que este ano decidimos não reatizar as
Festas Poputares em Honra de 5ão Pedro, para travar o número de infeções e
manter a disciptina nos ajuntamentos e celebrações populares
As medidas de redução do risco de infeção nos eventos populares não impedem
as atividades cutturais e outras desde que respeitem as regras da Direção Geral
de Saúde e decorram em tocais com lotação controlada, como ocorre nos
diferentes espaços de cuttura da cidade
Estes eventos devem ter uma ventilação adequada, distanciamento físico entre
espetadores, uso obrigatório de máscara e a desinfeção das mãos.
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Apelamos a todos os montijenses para manterem uma conduta responsávet,
evitando a deterioração da situação, caso contrário vamos comprometer o
progresso de desconfinamento
Neste tempo de santos poputares devemos restringir ajuntamentos populares e
festejar com segurança e saúde.
Senhoras e Senhores Vereadores,
A resposta a esta pandemia está no sucesso da vacinação da poputação
O Montijo construiu um centro de vacinação em massa que garante a vacinação
da população. ------
Esta infraestrutura é hoje reconhecida por todos como uma resposta de grande
sucesso.

Desde a abertura do Centro de Vacinação em Massa no Montijo que
estabelecemos a meta da rápida imunização da população, desde que a
disponibitidade de vacinas fosse assegurada peto Plano Nacionat de Vacinação.
Muitos críticos da oposição disseram que isso não era possívet, que era uma
meta muito ambiciosa.
Hoje podemos dizer que estamos a cumprir os compromissos assumidos com os
montijenses. Estão vacinados 30.000 cidadãos, ou seja, mais de 50% da
poputação adutta tem peto menos uma dose da vacina
Embora ainda tenhamos pela frente um longo caminho, importa deixar aqui um
agradecimento púbtÍco a toda a equipa de enfermagem responsávet, aos

servÍços municipais envotvidos no funcionamento do centro e aos trabalhadores
municipais destacados para funções no Centro de Vacinação em Massa.

Este sucesso da vacinação no Montijo é um exemplo na região e no País.

Muitos especialistas têm dito que a rápida vacinação já poupou centenas de
vidas no MontÍjo. Nunca saberemos quantas ao certo, mas sabemos que salvou
vidas que, de outro modo, seriam perdidas.
A primeira razáo para a vacinação é muito simples, impedir que cada um de nós

fique doente e morra. Ainda hoje, infetizmente, registamos óbitos de cidadãos
vítimas da COVID-19. --------

Quando estamos ptenamente vacinados, duas semanas após a segunda vacina,
ficamos quase 100% protegidos da doença COVID-I9.
A vacina salva mesmo as nossas vidas.
A segunda razão para sermos vacinados é para proteger a nossa comunidade, a
nossa família, os nossos amigos, e os nossos vizinhos. As vacinas salvam as nossas

vidas, mas etas também satvam a vida dos nossos avós, dos médicos, dos
enfermeiros, dos bombeiros, dos comerciantes, dos professores e de muitos
outros.
É por estas razões que estamos a vacinar em massa a poputação montijense. --
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Estamos orguthosos do trabatho que reatizado para vacinar os montijenses. Mas,
mais do que isso, estamos orguthosos dos montijenses, que se apresentaram
votuntariamente no Centro de Vacinação em Massa.
A vacinação da população é a demonstração da vontade e união das pessoas. -

Só com vontade e união conseguimos travar o vírus e voltar a uma vida dita
normat.
Juntos vamos vencer a pandemia. --------
Juntos Somos Mais Fortes.".

"SAUDAçÃO
Aos Bombeiros Voluntários
Senhoras e Senhores Vereadores,
Por ocasião do 38.o aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
Votuntários de Canha, queremos saudar os Bombeiros Voluntários do Concelho
peta entrega e provas de abnegação com que ao longo da história serviram o
voluntariado e a solidariedade para com os outros, e curvamo-nos perante a
memória de todos os Bombeiros que perderam a vida no desempenho da sua
nobre missão.
Detes são os méritos. Nosso é o orgulho pela confiança que o povo tem nos seus
Bombeiros VotuntárÍos, a confiança que todos temos nos homens e mutheres
bombeiros do Montijo, gu€ têm dado ao Concetho uma projeção extraordinária
e um enorme prestígio. Nosso é o reconhecimento que thes devemos, em nome
dos montijenses, e lhes expressamos testemunho de justeza e merecimento
petas suas missões.
lmporta assinatar que estamos reconhecidos pelas missões que os nossos
Bombeiros têm desempenhado com tanta eficácia e dedicação, não só
locatmente com por todo o País, protegendo as poputações e prestigiando
Montijo.
Em sinal desse reconhecimento e em testemunho de homenagem que o povo
thes presta, decidimos continuar a reforçar os apoios financeiros regulares ao
desempenho das suas missões, apoiando a Equipa de lntervenção Permanente
e a Equipa de Socorro Permanente, em Canha e no Montíjo. -------
Acresce QU€, durante a pandemia, reforçamos os apoios financeiros
extraordinários aos Bombeiros, na manutenção e adequação dos Quartéis, na
aquisição de Veícutos de Combate a Incêndios, e na aquisição de inúmeras
ambutâncias para reforçar a pré-emergência hospitatar e a saúde dos
montfjenses.
Durante a pandemia, os Bombeiros salvaram muitas vidas, etevaram bem atto o
exempto máximo da generosidade montijense.
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Não esquecemos, nem podemos esquecer a coragem e o sacrifício dos
Bombeiros durante a pandemia e, por isso, lhes prestamos aqui sentida
homenagem. --------
Saudamos os Bombeiros Voluntários montijenses com a certeza de que
cumprimos o nosso dever para com o povo, para garantir a Proteção Civil das
populações e para salvar vidas.

Que esta saudação fique, aqui no órgão municipal eleito peto povo, como um
testemunho perene do sacrifício e abnegação dos Bombeiros Votuntários de
Canha e de Montijo.
Vivam os Bombeiros,
Viva Montijo.".

A Senhora Vereadora lúaria Clara Silva, no uso da palavra, leu uma declaração,
intitutada "Dia lúundial da Criança", cujo teor a seguir se transcreve: ---------

"Em í950 e, em resuttado do congresso da Federação Democrática
lnternacional das Mulheres, reatizado em 1949, em Paris, o dia 01 de junho foi
estabetecido oficiatmente - Dia mundiat da Criança
Portugal, é um de entre vários países, que neste dia sensibiliza a comunidade
para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma methoria
das suas condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento.
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, a CPCJ Montijo
organizou uma iniciativa intitutada "Ser Criança", que decorreu ao longo do dia
01 de junho úttimo, na Casa Mora e envotveu as crianças das escolas do Concelho
em várias atividades em diversas áreas e, de entre etas destacamos, a seleção
da mascote. ---------
A sessão de abertura contou com a presença da Presidente da CPCJ nacionat,
Rosário Farmhouse, do Presidente da Câmara Municipal, Nuno Canta e da
Senhora Presidente da CPCJ de Montijo, Ana Barroca. Ao final da manhã
contámos ainda com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Sociat, Ana Mendes Godinho, que junto das crianças e jovens teve
oportunidade de os sensibitizar na promoção dos seus direitos e bem-estar,
onde quer que estejam.
E porque Dia Mundial da Criança, não existe sem educação para todos, a Câmara
Municipal de Montijo inaugurou, neste dia o Espaço "Trilhos da Ciência "e
"Trithos da Leitura", ro edifício do antigo Jardim de lnfância da Atataia. ------
O espaço "Trilhos da Ciência" é uma das onze medidas de um projeto da Câmara
Municipal de Montijo, designado Projeto CRIA - Centro de Recursos para a

lnfância e Adotescência, que foi objeto de uma candidatura ao PORL 2020, na
tipotogia de operação 'Ptanos lnovadores de Combate ao lnsucesso Escolar'. ---
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A referida candidatura converge com o Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Educativo e pretende minimizar as assimetrias territoriais,
socioeconómicas e cutturais do Município e promover a iguatdade de
oportunidades aos atunos, através de ações de diagnóstico precoce e apoio
muttidisciplinar e de promoção do conhecimento científico, tecnotógico e
empreendedor, envolvendo as famítias na escota e contribuindo para práticas.
O espaço "Trilhos da Ciência" é um espaço dedicado ao ensino experimental
das ciências na educação pré-escolar e no 1.o ciclo do ensino básíco que aposta
na conceção e criação de ambientes educativos pedagogicamente aliciantes,
com recurso a meios tecnológicos inovadores e de quatidade e a equipamentos
e materiais para o ensino experimental das ciências.
Seguindo as várias etapas do método científico - Observar, Perguntar, Pôr
Hipóteses, lnvestigar, Experimentar, AnatÍsar e Concluir - serão trabathados
conteúdos das Orientações Curricutares para a Educação Pré-Escolar e da
Organização Curricular do í.o Cicto do Ensino Básico.
Partindo da observação natura[ que as crianças fazem dos objetos e dos
fenómenos que as rodeÍam e da sua curiosidade e desejo de saber mais, as
mesmas serão incentivadas a questÍonar-se, a pesquisar e a construir uma
expticação possívet para aquilo que observam. Serão, em seguida, envotvidas
na reatização de experiências cujos resultados serão anatisados e discutidos por
elas até que cheguem a uma conclusão que será apresentada/ comunicada e,
certamente, conduzirá à cotocação de novas questões.
Mobilizar-se-ão assim os conhecimentos, promover-se-á uma aprendizagem
ativa e favorecer-se'á o desenvolvimento de competências essenciais à vida
profissional e pessoat.

Propiciar-se'á também uma aprendizagem versátit e adaptávet a diferentes
metodotogfas, como o trabalho de projeto, o trabalho colaborativo (em grupos
ou em pares) e/ou individuat, atividades de comunicação/apresentação, que
favorecem a motivação, raciocínio e a criatividade de alunos/as e
professores/as. -----
A sata principat funcionará como laboratório experimental e a sala pequena
como sata de realidade virtuat, com equipamentos que permitirão aos/às
atunos/as a interação com ambientes virtuais.
No espaço exterior, com dimensão signifÍcativa (cerca de 2.173 mzl, serão
criadas uma zona de horta pedagógica e uma zona dedicada à ftoricuttura. No
mesmo, será ainda instalada uma estufa que permitirá a cultura de flores,
frutas e tegumes, atguns deles em regime de cuttura hidropónica. ---------
O espaço 'Trithos da Ciência' será disponÍbitizado aos/às docentes dos
estabelecimentos de educação pré-escotar e do 1.o ciclo do ensino básico,
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mediante marcação prévia, para dinamização de atividades experimentais e
outras iniciativas com os/as alunos/as
Para apoiar os/as docentes na conceção e dinamização de atividades
experimentais e na dinamização de ambientes educativos flexíveis e
inovadores, em que também será disponibitizado um forte recurso a novas
tecnologias com equipamentos e software específicos, a Autarquia
disponibilizará técnicos em permanência (com formação nas áreas da biotogia,
da animação e intervenção socioeducativa e das TIC).
Os Trilhos da Leitura, dispõe de uma sata de Bibtioteca Púbtica, de acesso a

todos e a todas independentemente da idade e uma sala de Biblioteca Escotar,
incluída na rede de Bibtiotecas Escolares do Concetho e disponível às alunas e
atunos das nossas escolas.
O Laboratório de Aprendizagem, o Espaço Maker em Movimento e os Trilhos da
Ciência e da Leitura, incluem-se num Plano de Transição Digital, que iniciamos
e vamos continuara a realizar, para dotar as escolas, os docentes e os alunos
de competências digitais, por forma a que as mesmas sejam canalizadas na

vertente pedagógica e reforcem as aprendizagens e o sucesso educativo, porque
hoje é o dia a que ontem chamámos futuro.".

O Senhor Vereador José lvlanuel Santos, no uso da palavra, apresentou
informações, cujo teor a seguir se transcreve:
"Semana da Juventude, 2021
O Gabinete da Juventude da Câmara Municipal do Montijo, organizou uma vez
mais a Semana da Juventude que decorreu de 21 a 30 de maio de 2021, num
registo presencial e ontine, com a particutaridade de que todas as atividades
presenciais foram transmitidas em streaming no facebook do Gabinete da
Juventude, estando disponíveis no youtube para visuatização, tendo sido
criados tink para participação e visualização.
A edição deste ano contou com várias iniciativas como a Mostra de Oferta
Educativa e Formativa, Webinars onde foram abordadas várias temáticas como
as Fake News, lgualdade de Género, Sustentabitidade e Alterações Climáticas,
conferências, concertos, Murat de Arte Urbana, Drive In e ainda uma rubrica
que deu mote à semana da Juventude "Montijo uma Juventude que Marca",
que contou com a participação e cotaboração de várias personalidades e jovens
do Montijo (distinguidos na atividade Jovens que Marcam de 2019), que de
atguma forma se têm vindo a destacar nas suas áreas de desenvotvimento
pessoal e profissionat. -------
A mostra de oferta educativa e formativa realizou-se nos dias 21 e 22 de maio,
no Jardim Municipal da Casa Mora, tendo contado com a presença da Escota

Secundária Jorge Peixinho, Agrupamento de Escotas Poeta Joaquim Serra,

w
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Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Escola
Técnica Profissionat da Moita, CENFOR M, lnstituto do Emprego e Formação
Profissional e Instituto Superior Técnico que deram a conhecer as suas ofertas
de ensino e trabalho. No decorrer da Mostra, dinamizou-se ainda no dia 21 de
maio a conferência intitutada: A Transformação Digitat na Educação. Que
Futuro? na sata azul da Casa Mora, dividida em dois painéis, o primeiro no
período da manhã e o segundo no período da tarde. A sessão de abertura dos
trabathos esteve a cargo do signatário e titutar do pelouro da Juventude,
enquanto que, o encerramento esteve a cargo da Senhora Vereadora Maria
Ctara Silva, titular do pelouro da Educação. O primeiro painel subordinado ao
tema "Transformação digital e desafios da Escola Pós-pandemia" e o segundo
"Boas Práticas do Ensino à Distância nas Escotas em tempos de Pandemia",
contaram com a presença de oradores e convidados online e presenciais dos
quais destacamos o Prof. José António Moreira (Universidade Aberta), Prof.
Bruno Moreira (Escota Secundária Poeta Joaquim Serra), Prof. Guitherme Rocha
(Escota Técnica Profissionat da Moita), Prof. José Miguet Sousa (Centro de
Formação Edufor, Manguatde), Prof. Fernando Beto (Escola Profissional do
Montijo), Prof. Mário Novais (Conselho Municipal de Educação), e Prof.
Bernardete Lopes (Escola Secundária Jorge Peixinho).
A Associação lnspiring Future dinamizou os workshops de "Acesso ao Ensino
Superior e Mercado de Trabatho" para duas turmas da Escota Secundária Poeta
Joaquim Serra e Escola Profissional do Montijo. --------
Os momentos musicais do primeiro dia da Semana da Juventude foram
dinamizados com guitarras acústicas a cargo dos alunos do Conservatório
Regional de Artes do Montijo, e peto vencedor do Young DJ Contest, DJ Gamix.
Reatizou-se ainda neste dia a entrega do prémio ao vencedor lV Concurso Linha
Gráfica Semana da Juventude "A Tua ldeia A Nossa lmagem" 2021, Marcos
Lopes, que criou a imagem deste ano para a Semana da Juventude.
No dia 22 a Mostra abriu com a atuação do grupo de precursão ANAU A RUFAR,

seguido de dois apontamentos de dança ctássica e contemporânea levados a
cabo pela ctasse de dança do conservatório Regional de Artes do Montijo, a
atividade deste dia terminou com a apresentação do CD e Concerto "Os
Vertigem", Banda Vencedora do lll Mostra de Bandas Semana da Juventude
2020, que devido à pandemia não tinham tido até à data a oportunidade de
apresentar o seu trabalho pubticamente. -------
Nos restantes dias, todas as atividades reatizaram-se ontine e em streaming,
com a reatização dos webinars organizados e promovidos peto Gabinete da
Juventude, em parceria com o IPDJ, Casa Qui, CLDS 4G Roda Livre e Greve
Ctimática Estudantit. Todos os Webinars, para atém de estarem disponíveis no
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Youtube, contaram com a presença online de turmas das escolas Poeta Joaquim
Serra e Profissionat do Montijo, onde os alunos no final de cada sessão, tiveram
oportunÍdade de colocar questões e interagirem com os oradores.
Durante a semana, reatizou-se ainda uma mostra associativa ontine, onde o
movimento associativo, que respondeu ao convite do Gabinete da Juventude
para participar com conteúdos ontine, onde a Academia Juvenil DCR Montijo,
Sociedade Fitarmónica 1.o de Dezembro, Batucando, Kenshin Ryu Jujutsu,
AssocÍação de Escoteiros de Portugal Grupo 123, Git Teatro, MusiMusa, tiveram
a oportunidade, de divutgar, promover e dar a conhecer o trabatho que é
reatizado nas suas associações e com os nossos jovens.
Contámos ainda com a presença de várias personatidades montijenses,
nomeadamente, Ricardo Labreca, Elisabete Jacinto, Tiago Correia, Luís

Rouxinol e Luís Rouxinol Jr., e Luís Sequeira, que de imediato acederam ao
convite do Gabinete da Juventude para participarem com um vídeo, inspirador
e motivador para os jovens que vivem no concetho, sob o tema, "Montijo, uma
Juventude que Marca", que ao longo da semana foram disponibitizados nas

redes sociais do Gabinete da Juventude e da Câmara Municipat de Montijo.
Ousámos ainda criar os Encontros lmprováveis, onde duas gerações falam das
suas vivências e juventude no Montijo, e o que representa para eles, neste caso
Etisabete Jacinto com Tiago Correia, e as duas gerações pai e fitho, Luís

Rouxinol e Luís Rouxinol Jr. Contámos aÍnda com a presença dos nossos jovens
que marcam nomeadamente Gustavo Lebre, Mariana e Andreia Serrão, que
deram o seu testemunho enquanto jovens, montijenses e atletas, mostrando
mais uma vez o destaque dos nossos jovens e reforçando o lema "Montijo, uma
Juventude que Marca".
Ainda ontine e streamitrg, â 29 de maio, reatizou-se o concerto com a banda
BOND, nas instatações da Academia Juvenil DCR Montijo/Estúdio Feedback. ---
A 24 de Maío, lvo Santos, o writter de arte urbana também conhecido por
"Smile", deu início ao mural de arte urbana alusivo às Festas Populares de 5.

Pedro, homenagem que o Gabinete da Juventude quis prestar à comunidade
piscatória e que fará parte do roteiro de arte urbana do Montijo, e que se

encontra no Largo Conde Ferreira, no coração do Bairro dos Pescadores junto
ao Museu Municipat dos Pescadores.

No dia 28 de maio tivemos uma vez mais, cinema com o filme 'OUSADAS E

GOLPISTAS", num Drive ln que decorreu no largo da feira, com entrada livre,
todavia sujeita a inscrição prévia. Mais uma vez contámos com a cotaboração
de jovens, da Escota Profissional do Montijo, que apoiaram na entrada e
estacionamento das viaturas no recinto com lotação esgotada. -------
lvo Santos, Smilte, conversou com o gabinete da Juventude sobre o seu murat,
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a inspiração, o significado da sua arte e a minucia da mesma, gu€ o levou a
necessitar de mais dois dias para a conctusão do murat, lembrando que uma a
obra nunca se dá por terminada, há sempre espaço para melhorar, mas temos
de nos saber dÍstanciar
A conctusão e inauguração do murat, reatizou-se no dia Í de junho pelas 16h30,
com a presença do autor lvo Santos, "Smitte", do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Nuno Canta, e restante executivo municipat, Presidente da
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Fernando
caria, Presidente da Assembteia Geral da SCUPA, João Pauto, e elementos da
direção, entre outros convidados. contámos também com a atuação do grupo
de precursão ANAU A RUFAR, que se quis associar a esta inauguração.
Todas as atividades decorreram de acordo com as indicações da DGS cumprindo
as regras em vigor, tendo sido etaborados os respetivos planos de contingência.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os que participaram na
Semana da Juventude, trabathadores munícipais, e em particular às Senhoras
Rute Barão e Ana Cristina, peto excetente trabatho que têm desenvotvido no
Gabinete da Juventude, e que contribuiu decisivamente para o sucesso de mais
uma edição da Semana da Juventude
Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde, (DDSPS)

Cumpre-me informar esta câmara, para os devidos efeitos, que no passado dia
31 maio 2021 petas í4h00, no TrÍbunal do Montijo, reatizou-se a audiência que
opôs a D. Atda Marques e o Juventude Sarithense, a propósito do titígio existente
entre ambas as partes, no que diz respeito ao pedido de indemnização por parte
da D. Atda ao Juventude Sarilhense
A D. Atda Marques tem um contrato de prestação de serviços feito e redigido
peta administração do clube, há mais de 30 anos, ainda no tempo em que o seu
cônjuge era vivo.
O dito contrato de prestação de serviços descrevia as funções a que eram
obrigados quer a D. Atda quer o cônjuge, enquanto decorria atividade
desportiva no Juventude sarithense, o dito contrato refere à data, um
pagamento equivalente a 50,00€ mensais e a cedência da habitação
As administrações foram-se sucedendo durante estes anos e nenhuma deu por
rescindido o contrato, alegando a D. Atda que nunca the pagaram a verba
mensal indicada. o que é certo e ficou comprovado na audiência, é que,
durante muitos anos o Juventude Sarithense não teve atividade desportiva, peto
que a D. Atda não reatizou qualquer tipo de serviço a que estava obrigada pelo
contrato.
A sua advogada invoca que o contrato continua em vigor, que nunca the foi paga
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a verba e como tal exige uma indemnização de 9.000,00€, ressarcindo desta
maneira a D. Atda.
Por sua vez, O Juventude Sarilhense interpôs ação em tribunal porque necessita
das instalações que a senhora e os seus três fithos e os irmãos estão a ocupar.
A Advogada do Juventude, mediante as testemunhas ouvidas, nas suas

ategações finais provou que a D. Atda durante largos anos não prestou qualquer
serviço, pelo que não lhe é devida qualquer quantia e que deve abandonar as

instalações que continua a usufruir sem pagar qualquer vator.
Retembro que antes da audÍência as duas advogadas e a juíza se reuniram para

acertarem um acordo entre as partes que consistia no seguinte:
O Juventude Sarilhense para que a D. Atda não ficasse sem habitação, reabititou
na mesma zona uma habitação térrea, com 4 quartos, uma sala, uma cozinha,
um wc e ainda um pátÍo exterior. Foi realizada uma intervenção profunda ao
nível do chão, tetos, wc, pinturas, tethado, portas e janetas. Estas obras foram
sendo sempre acompanhadas quer peta D. Atda, quer pelos nossos serviços da
DDsPS.

A D. Atda após a finalização das obras faria a sua mudança, o Juventude
Sarithense pagava I ano de rendas adiantado (150€ X í2 meses), entregava-lhe
o contrato de arrendamento para que pudesse f azer a tigação da luz e água. Em

contrapartida, a D. Atda Marques, desistia do pedido de indemnização ao
Juventude Sarilhense, e este por sua vez retirava a queixa e o pedido de
indemnização por ocupação da casa sem ter direito à mesma, dado que há
muito que não prestava os serviços a que aludia o referido contrato.
A Juíza tentou que esta proposta fosse aceite, e a advogada da D. Alda, assim

não entende e como tal exige o pagamento dos 9.000,00€.
A audiência terminou eram 17h30 ficando o Tribunal de posteriormente emanar
a respetiva sentença.
Não posso deixar de referir que esta famítia desde 2008 é acompanhada peto

Gabinete Ação Social da Ctu1À4, em artÍcutação com a Segurança Social.
lnvariavelmente todas as tentativas de resotver qualquer questão em torno
deste agregado se manifestaram infrutíferas pois a questão monetária "fata"
sempre mais alto.
Quando o seu filho com deficiência era para entrar na CERCllvlA a D. Atda não
quis porque tinha de pagar. Quando o seu irmão com doença oncológica teve
oportunidade, via segurança social de ser institucionatizado, a D. Atda não deu
autorização. Agora com esta questão da casa que foi verificando dia após dia
"renascer" dado o seu estado degradado, acontece precisamente o mesmo. ---

A Senhora segue as orientações das pessoas que a aconsetham peto lado
negativo, não conseguindo perceber que ao momento o Juventude Sarilhense
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segue para o pedido de indemnização por ocupação indevida, seguir-se-á o
despejo e a casa que estava a ser remodelada para o agregado já não estará
disponívet, pois o Juventude já não aceita mais nenhuma proposta, indo
arrendar a mesma para compensar o dinheiro que gastou nas obras de
reabititação da habitação supra referida

De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta,
apresentou duas informações, cujo teor a seguir se transcrevem:
í. "Mural "We are the flowers" no Bairro do Esteval
Senhoras e Senhores Vereadores,
No passado dia 28 maio, foi inaugurada a pintura mural "We are the flowers",
uma grande obra ptástica de homenagem ao Montijo contemporâneo e de que
nos podemos orguthar. No Bairro do Esteval podemos, a partir de agora,
aprecÍar a arte murat da artista Tamara Atves, pela obra "We are the flowers",
ou "nós somos as ftores", gu€ nos dignifica enquanto terra de cuttura, celebra
enquanto "capital da flor" e nos reconhece e consagra para o futuro.
Ao olharmos a arte mural de Tamara Atves, que associa etegância, grandeza,
abertura, e ao considerarmos que esta pintura mural vai perpetuar os valores
do povo montijense, é tegítimo conctuir que nesta obra fica inscrito o mais alto
simbotismo da identidade de Montijo, uma identidade feita de contrastes e de
harmonias, de raízes e de utopias.
A arte urbana de Tamara Alves evoca o ambiente, a preservação dos recursos
naturais, a produção de ftores, a igualdade de direitos das mutheres, a
integração das pessoas na cidade, e rÍo que nos define como povo.
A idcntidade de Montijo, constituída ao tongo dos séculos e que se expressou
de modo único nos ptanos cutturat, económico, social e mesmo potítico é o seu
methor património para o futuro.
Esta é a herança de modernidade, toterância e universatismo que a pintura
mural "we are the flowers", da autoria de Tamara Atves, perpétua e afÍrma
peta sua ampta criatividade, pluralidade e diversÍdade cultural.
Nesse sentido, o mural "We are the ftowers" constitui um espaço de diátogo,
intercâmbio e vÍvência cutturat, tanto no contexto do Bairro do Esteval como
no concetho, um lugar de reftexão e de pluratismo de conceções e formas de
expressão artística, contribuindo para que Montijo continue um espaço
vocacionado para o reencontro entre os povos.
Agradecemos e felicitamos a artista Tamara Alves e todos os que tornaram
possível este enorme projeto culturat, o mural "We are the ftowers", com o
quat nos congratulamos e em que nos revemos como montijenses, um mural de
arte urbana que é sinal de ampla visão e confiança no futuro de Montijo.". ----
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2. "Mural em homenagem às Festas Populares de São Pedro no Bairro dos
Pescadores
Senhoras e Senhores Vereadores,
No pretérito dia 1 de junho, no mês dos santos poputares, foi inaugurada uma
pintura mural em homenagem às Festas Poputares em honra de 5ão Pedro, em
pteno coração do Bairro dos Pescadores.
O murat, da autoria do artísta lvo Santos, mais conhecido na arte urbana por

'SMILE', é uma homenagem púbtica do município à classe piscatória e às Festas
Populares de Montijo
O mural é um justo reconhecimento público, a todos os homens e mutheres que,
ao longo dos tempos, trabatharam com coragem e dedicação para erguer as

nossas festas populares.

O artista concebeu uma pintura mural que fala dos pescadores, da classe
piscatória, numa pluratidade de linguagens, com o rio, os barcos, as festas, a
lgreja Matriz e o Santo Pescador.
Com esta obra plástica de arte urbana, em homenagem às Festas Populares de
São Pedro, cetebramos a vida, cetebramos o rio e as suas gentes, evocamos os

vatores das gentes do Tejo, esse rio que muito tem contribuído para a rÍqueza
de Montijo
Um rio que honra o passado gtorioso da nossa terra. Um rio que liga poputações
e povoações. Um rio que tem duas margens unidas por séculos de história. Um

rÍo que é o sustento das nossas gentes e é o futuro da cidade.
A cerimónia de inauguração deste murat púbtico, da autoria do artista ptástico
lvo Santos, contou com a presença de muitos populares, mostrando que as

festas estão vivas.
Estão vivas as nossas festas retigiosas em honra de 5ão Pedro e de São Marçato.
Estão vivas as nossas festas na classe piscatória.
Estão vivas as nossas festas com este novo mural evocativo nos becos e ruas do
Bairro dos Pescadores.

Deixamos, por isso, uma palavra de gratidão e estímuto a todos aqueles que
contribuem para o extraordinário sucesso das Festas Populares em honra de 5ão
Pedro, Comissão de Festas, Paróquia de Montijo, Sociedade Cooperativa União
Piscatória Aldegatense, coletividades, associações e tertúlias, e trabalhadores
municipais.
Por fim, uma patavra de gratidão e felÍcitação para o artista 'SMILE', o lvo
Santos, criador do mural em homenagem às nossas festas populares, pela sua

criatividade, peta obra e pelo seu contributo para as artes.
O mural do Bairro dos Pescadores fica a perpetuar os valores e tradições das
grandes Festas Populares em honra de São Pedro. Uma festa poputar herdeira
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da tradição piscatória, que na sua diversidade e pturalidade, representa o
methor do povo montijense.". -------

3. "lnauguração das obras de arte "Flora e Stella" no Mercado Municipal ---

Senhoras e Senhores Vereadores,
Fetizmente, no dia 1 de junho, foram inauguradas duas peças artísticas, "Flora
e Ste[ta", da autoria de consagrada artista brasiteira Araci Tanan, que passam

a estar expostas e podem ser admiradas por todos os ctientes do Mercado

Municipal.
As peças artísticas "Ftora e Stella" faziam parte da decoração do antigo Fórum

Montijo, da autoria da artista ptástica brasileira Araci Tanan, propriedade da

Brafero - Sociedade lmobitiária, S.4., estavam em risco de se perderam, peto

que o município tomou a iniciativa de soticitar a doação das mesmas, e
posteriormente proceder à sua recuperação e vatorização. -'----
A obra ptástica "Flora e Stelta", datada de 2003 e recuperada peto município
em 2020, composta por duas bonecas para suspensão passam agora a reforçar
o espótio artístico da autarquia.
A singularidade do património artístico montijense e a raridade das obras

artísticas "Ftora e Stelta", da autoria da artista Araci Tanan, obriga-nos a

manter uma redobrada atenção e a congregação de esforços e meios para a sua

preservação e valorização de peças artísticas em risco.

O dia 1 de junho de2021fica para a história como um dia particularmente fetiz,
porque em Montijo, no Mercado Municipat, podemos agora mergulhar no

universo criativo de duas importantes obras de arte da cidade. Porque

congregámos esforços para a preservação do património cultural e a

recuperação dos nossos tesouros artísticos que se encontravam em risco. Porque

o interesse púbtico foi defendido em nome do futuro, e não apenas do presente

imediato. E porque o Montijo escolheu acolher a doação desta coteção de arte,
e promover a sua recuperação e exposição permanente, num dos seus imóveis

maÍs simbólicos, Certamente, porque a methor forma de preservar o património

é dar-the bom uso

Queremos agradecer, de um modo muito especÍal, aos que apoiaram e
executaram o restauro das peças artísticas "Ftora e Stelta" em Montijo e fazer

um apelo a que outros se juntem nesta tão nobre missão que é garantir às

gerações vindouras a sobrevivência das obras de arte que por muitas razões se

encontram em risco.
Estão de parabéns todos os montijenses.".
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal de lrlontijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.o 1212021, referente à reunião ordinária
desta Câmara Municipal de vinte e seis de maio do ano de dois mil e vinte e
uil, 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 atteração,
submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada com quatro votos a favor
do PS e dois votos contra da CDU.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.' 13/2021, ref erente à reunião extraordinária
privada desta Câmara filunicipal de vinte e sete de maio do ano de dois mil
e vinte e um, com dispensa da sua leitura em voz alta, 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 quatquer 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, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo das competências que lhe
foram delegadas, relativamente ao petouro de que é titutar, no período
compreendido entre 24 de maio e 04 de junho de 2021: Licenças
Administrativas: 3; lnformações Prévias: í; Loteamentos: 2.

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

ORDE,Yi DO DIA

I - AD'VTINISTRAçÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.O 116812021 - PLANO INTERAAUNICIPAL DA DEFESA DA

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS.CONSULTA PÚBLICA

Considerando que:

O Ptano lntermunicipal de Defesa da Floresta Contra lncêndios (PIMDFCI) é de
caráter obrigatório, em conformidade com o Decreto-Lei n.o 12412006, de 28

de junho, na sua atual redação. Trata-se de um instrumento operacionat que

abrange os municípios de Montijo e Atcochete e inctui o ptaneamento integrado
das intervenções das diferentes entidades ao nível da prevenção,

sensibilização, vigitância, deteção e supressão, intervindo estrategicamente ao
nível da defesa da ftoresta contra incêndi
O PIMDFCI é sujeito a revisão sempre que se justifiquem alterações aos
objetivos e metas preconizados, ou atterações em etementos estruturantes do

v
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mesmo, nomeadamente no desenho das redes de defesa da floresta contra
incêndios, na carta de perigosidade, na carta de prioridades de defesa, ou

ocorram atterações no quadro tegat apticável à defesa da ftoresta contra
incêndios, não resuttando daí alteração no período de vÍgência;
O PMDFCI tem um período de vigência de 10 anos, que coincide
obrigatoriamente com os 10 anos do ptaneamento em defesa da ftoresta contra
incêndios que nete é preconizado;

O PIMDFCI de Montijo e Atcochete foi objeto de parecer prévio favorável da

Comissão lntermunicipal de Defesa da Ftoresta, na sua reunião de 4 de março
de 2021 e parecer vinculativo positivo do lnstituto da Conservação da Natureza
e Ftorestas, l.P, ofício com a referência S-01997'l12021 processo P-

01562512021, no dia 1 I de maio de 2021, documento n.o 1 que se anexa e que

se dá por integratmente reproduzido para todos os efeitos lega
O PIMDFCI inctui no seu circuÍto decisório, uma fase de consutta púbtica das

componentes não reservadas (púbticas), por um prazo não inferior a 15 dias,
que estabelece os meios e as formas de participação, nos termos do estipulado
no n.o 5 do artigo 4" do despacho n.o 443-A12018 de 9 de janeiro, alterado pelo
Despacho n." 1222-812018 de 2 de fevereiro;
A divutgação do aviso da consulta púbtica é feita por edital a afixar nos locaÍs

de estito e anúncio a pubticar no Diário da Repúbtica;
Assim o PIMDFC estará em consutta púbtica no prazo de 15 dias no site do
Município de Montijo no endereço etetrónico www.mun-montiio.pt e suporte
físico no Serviço Municipal de Proteção Civil, nos dias úteis, no período

compreendido entre as 09:00 e as 12:30 e entre as í4:00 e as 17:30;
Os contributos poderão ser remetidos via emait qtfmontijoalcochete@mun-

monti o. ou via correio dirigido a: ---------
Câmara Municipal de Montijo
Rua Manuel Nunes de Almeida
2870- 352 Montijo ---------
Assim, face ao exposto, e de acordo com o artigo 4.o do Despacho n,o 443-

A12018 de 9 de janeiro, atterado peto Despacho n.o 1222-812018 de 2 de
fevereiro, propõe-se submeter o Plano lntermunicipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios a consulta púbtica pelo prazo 15 dias, nos termos e condições
acima referi
Nestes termos, PROPÕE-SE que a Câmara Municipat detibere SUBMETER o Ptano

lntermunicipat de Defesa da Ftoresta Contra Incêndios a consulta púbtica peto
prazo 15 dias.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)
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DELIBERAçÃO: Aprovada com quatro votos a favor do PS e duas abstenções
da CDU.

2- PROPOSTA N.o 1169t202í - ATRTBUçÃO DE ApOtO FTNANCETRO A UNÉO
DE FREGUESIAS DA ATALATA E ALTO ESTANQUETRO/JARDTA PARA

CoMPARTTCTPAçÃO NA REPARAçÃO/SUBSTTTUTçÃO DO TELHADO DO ED|FíC|O

DA SEDE DA JUNTA, SITO NA AVENIDA 28 DE SETE'úBRO, 56, ATALAIA ........
Considerando que:

No seguimento das visitas realizadas pelo executivo municipat a cada uma das
freguesias e uniões de freguesias do concelho, a União de Freguesias da Atalaia
e Alto Estanqueiro/Jardia, através da respetiva Junta, dirigiu à Câmara
Municipal um pedido de apoio financeiro destinado a comparticipar as obras de
reparação/substituição do telhado do edifício sede da Junta, sito na Avenida
28 de setembro, 56, na Ata
No sobredito pedido, a Junta da União de Freguesias fundamenta a necessidade
de reparação do telhado do edifício com a data da respetiva construção - há
mais de 20 anos -, com a existência de tethas em fibrocimento, já muito
ressequidas e em mau estado de conservação, com vários elementos partidos,
o que tem provocado infittrações das águas pluviais, quer no interior do edifício
quer nas paredes exteriores;
Ainda de acordo com o pedido formulado, a União de Freguesias, através da
respetiva Junta, propõe-se a realizar um investimento considerável,
requerendo à Câmara Municipal apoio nesse esforço;
De acordo com o disposto na alínea j), do D.o 1, do artigo 25.o, do Anexo I da
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipat sob
proposta da Câmara Municipal "deliberar sobre formas de apoio às freguesias
no quadro da promoção e satvaguarda articutada dos interesses próprios das
poputações". --------
PROPONHO, que a Câmara Municipal detibere:
í ) A atribuição de apoio financeiro no montante de 15 000€ (quinze mil euros)
à União de Freguesias da Atalaia e Atto Estanqueiro/Jardia para

comparticipação nas obras de reparação/substituição do tethado do edifício
sede da junta, sito na Avenida 28 de setembro, 56, na
2) A remessa da presente proposta à Assembteia Municipal, conforme previsto
na alínea ccc) do n.o 1 do art.o 33.o doAnexo lda Lei n.o7512013, de 12de
setembro, para efeitos de detiberação nos termos do disposto na alínea j), do
r.o 1, do artigo 25.o do mesmo diptoma tegat;
3) Após detiberação da Assembleia Municipal, notificar a União de Freguesias
do apoio concedido e de que a Câmara Municipal tem disponibitidade para

a
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acompanhar tecnicamente os trabathos, devendo, para o efeito, ser informada
da data do seu início e da respetiva conctusão;

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

orçamento municipat, nos termos da alteração modificativa aos documentos
previsionais submetida a deliberação do órgão executivo municipat na reunião
ordinária agendada para 09 de junho de 2021 e a enviar para detiberação da

Assembteia Municipal;
5) Que a atribuição do apoio financeiro conste da relação a publicar anuatmente
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 peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3- PROPOSTA N.o 1170t202í - ATRTBUTçÃO DE ApOtO FTNANCETRO À UX|ÃO

DE FREGUESTAS DA ATALATA E ALTO ESTANQUETRO/JARDTA PARA AqUFrçÃO
DE UM VEíCULO DE 9 LUGARES

Considerando que:

Na sequência das visitas reatizadas peto executivo municipal a cada uma das

freguesias e uniões de freguesias do concelho, a União das Freguesias da Atataia
e Alto Estanqueiro/Jardia, através da respetiva Junta, dirigiu à Câmara

Municipal um pedido de apoio financeiro destinado à aquisição de um veículo
de 9 lugares que permita reatizar o transporte de crianças em idade escotar; --

No pedido, a Junta de Freguesia fundamenta os motivos pelos quais se verifica
a necessidade de compra de um novo veículo, designadamente pelo facto do
veículo que a Junta possui já ter comptetado 20 anos, contados da data da

respetiva matrícuta, o que, à tuz do disposto na Lei n.o 131200ó, de 17 de abrit,
impede a sua utitização para transporte de crianças;
O novo veícuto a adquirir permitirá dar continuidade à prestação de serviços de

transporte à comunidade que serye e ainda reforçar as condições de segurança

em que o mesmo se processa, reduzindo custos de manutenção e methorando a

respetiva eficiência; -----------
O novo veícuto permitirá ainda aumentar os níveis de segurança proporcionados

nos transportes realizados, reduzir os níveis de potuição atmosférica, com
tecnologia mais amiga do ambiente e contribuir assim para a promoção da
qualidade de vida e para a satvaguarda dos interesses da população servida; --

A União de Freguesias, na prossecução da sua missão enquanto autarquia de
maior proximidade, desempenha um papel fundamental no transporte de

crianças em idade escolar, quer por soticitação das escolas, quer por solicitação
das várias cotetivÍdades da União de Freguesias;
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De acordo com o disposto na atínea j), do r.o 1, do artigo 25.o, do Anexo lda
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal sob
proposta da Câmara MunicÍpal "detiberar sobre formas de apoio às freguesias
no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das
populações". --------
PROPONHO, que a Câmara Municipal deli
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 28123,49 € (vinte e oito mil
cento e vinte e três euros e quarenta e nove cêntimos) à União de Freguesias

da Atataia e Atto Estanqueiro/Jardia para aquisição de um veícuto destinado a
realizar transportes de crianças em idade escotar;
2) A remessa da presente proposta à Assembleia Municipat, conforme previsto
na alínea ccc) do n.o 1 do art.o 33.o do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de
setembro, para efeitos de deliberação nos termos do disposto na alínea j), do
r.o 1, do artigo 25.o do mesmo diploma
3) Que o apoio financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municípal nos termos da alteração modificativa aos documentos
previsionais submetida a detiberação do órgão executivo municipal na reunião
ordinária agendada para hoje, 09 de junho de 2021 e a enviar para deliberação
da Assembteia Municipat;
4) 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 Municipat)

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

4- PROPOSTA N.o 1171t2021 - ATRTBUçÃO DE ApOtO FTNANCETRO À
FREGUESTA DE SARTLHOS GRANDES PARA AQUTSçÃO DE UÍvr VEíCULO DE 9
LUGARES

Considerando q

No seguimento das visitas reatizadas peto executivo municipal a cada uma das

freguesias e uniões de freguesias do concelho, foram detetadas e identificadas
várias necessidades, nomeadamente no domínio dos transportes;
Nessa sequência, a Freguesia de Sarithos Grandes, através da respetiva Junta,
dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro destinado à aquisição
de um veícuto com capacidade para reatizar transporte de crianças em idade
escotar, para apoiar o funcionamento da Academia Sénior de Sarithos Grandes

e ainda para apoiar a rede de apoio atimentar a pessoas vutneráveis, projeto
que é desenvolvido pela Freguesia em parceria com a Câmara municipat; ------
A compra do novo veícuto permitirá dar continuidade à prestação de serviços

&
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de transporte à comunidade que serve e ainda reforçar as condições de

segurança em que o mesmo se processa, reduzindo custos de manutenção e
melhorando a respetiva ef
O novo veícuto permitirá ainda aumentar os níveis de segurança proporcionados

nos transportes realizados, reduzir os níveÍs de potuição atmosférica, com
tecnologia maÍs amiga do ambiente e contribuir assim para a promoção da
quatidade de vida e para a salvaguarda dos interesses da população servida. --

De acordo com o disposto na atínea j), do r.o 1, do artigo 25.o, do Anexo lda
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembteia Municipal sob

proposta da Câmara Municipal "detiberar sobre formas de apoio às freguesias
no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das

poputações".

PROPONHO, QU€ a Câmara Municipat delibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 28 900,01€ (vinte e oito mi[,
novecentos euros e um cêntimo) à Freguesias de Sarithos Grandes para

aquisição de um veícuto destinado a realizar transporte de crianças em idade
escotar, para apoiar o funcionamento da Academia Sénior de Sarithos Grandes

e ainda para apoiar a rede de apoio alimentar a pessoas vutneráveis, projeto
que é desenvolvido peta Freguesia em parceria com a Câmara Municipat;
2) A remessa da presente proposta à Assembleia Municipal, conforme previsto
na alínea ccc) do n.o 1 do art.o 33.o do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de
setembro, para efeitos de detiberação nos termos do disposto na atínea j), do

r.o 1, do artigo 25.o do mesmo diptoma tegat;

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

orçamento municipal nos termos da alteração modificativa aos documentos
previsÍonais submetida a detiberação do órgão executivo municipal na reunião
ordinária agendada para 09 de junho de 2021 e a enviar para detiberação da

Assembteia Munici
4) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a publicar 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 peto Senhor Presidente da Câmara Municipal)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade com a seguinte alteração na

alínea 1) da parte propositiva onde se lê "A atribuição de apoio financeiro
no montante de 28 900,01€ (vinte e oito mil, novecentos euros e um
cêntimo) (...)" deve ler-se "A atribuição de apoio financeiro no montante de
28 123,49 € (vinte e oito mil cento e vinte e três euros e quarenta e nove
cêntimos)". ---------
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5- PROPOSTA N.o 1172t202í - ATRTBUçÃO DE APOIO FTNANCETRO A UNÉO
DAS FREGUESTAS DE PEGÕES PARA CONSTRUçÃO DE ESTRUTURAS DE ApOrO
AO CO^ PLEXO DESPORTTVO DE PEGÕES E PARA EXECUçÃO DE NOVA

rLUr |NAçÃO PÚBL|CA DO RECTNTO

Considerando que:

A União das Freguesias de Pegões, através da respetiva Junta, dirigiu à Câmara
Municipat de Montijo um pedido de apoio financeiro no montante de 30 000€
(trinta mil euros) para concretizar a construção de batneários e instalações
sanitárias que serão utitizados como estruturas de apoio ao complexo
desportivo de Pegões;

A mesma Junta dirigiu um outro pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal
destinado a suportar o encargo com a iluminação púbtica a executar naquele
recinto desportivo, no montante de 53 000€ (cinquenta e três mit euros); ------

A necessidade de realização das intervenções supramencionadas foi aferida no
âmbito das visitas que o executivo municipal realizou às diferentes freguesias
e união de freguesias do concetho;
Tal como a Junta menciona nos seus pedidos, o recinto do comptexo desportÍvo
de Pegões é utitizado para a prática desportiva de formação, nomeadamente
da modatidade de futebol, que conta com a utitização por cerca de 150 crianças
e jovens, de diversos escalões etários;
O recinto é ainda dotado de um campo de Padel e de um polidesportivo, sendo
que também serve de apoio para a reatização das festas poputares de 5ão João;
Por outro lado, a reatização dos treinos em horários pós-escolar e à noite,
principalmente na época do inverno, cria a necessidade de dotar o recinto de
iluminação púbtica adequada à sua utilização para os fins em
A aposta continuada da Câmara Municipal de Montijo no reforço e dinamização
da prática e formação desportiva, principalmente junto da poputação mais
jovem do concelho;
O compromisso assumido com a criação de infraestruturas e equipamentos
desportivos de proximidade, em todo o concelho de Montijo;
A União das Freguesias de Pegões, na prossecução da sua missão enquanto
autarquia de maior proximidade, desempenha um papet fundamental no

cumprimento das suas atribuições em matéria de cultura, tempos livres e
desporto, de modo a servir adequadamente a sua população, principatmente a

mais jovem;
De acordo com o disposto na alínea j), do r.o 1, do artigo 25.o, do Anexo lda
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembteia Municipal sob
proposta da Câmara Municipa[ "deliberar sobre formas de apoio às freguesias

z
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no quadro da promoção e satvaguarda articulada dos interesses próprios das

populações". --------
PROPONHO, gu€ a Câmara Municipal delibere:
í) A atribuição de apoio financeiro no montante de 83 000,00 € (oitenta e três
mil euros) à União das Freguesias de Pegões para efeitos de construção de

estruturas de apoio ao complexo desportivo de Pegões (batneários e instatações

sanitárias) e para a execução da nova itumÍnação púbtica do mesmo recÍnto
desportivo;
2) A remessa da presente proposta à Assembleia Municipat, conforme previsto

na alínea ccc) do n.o 1 do art.o 33.o do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de

setembro, para efeitos de detiberação nos termos do disposto na alínea j), do

r.o 1, do artigo 25.o do mesmo diploma lega

3) Apos detiberação da Assembleia Municipat, notificar a União de Freguesias

do apoio concedido e de que a Câmara Municipal tem disponibilidade para

acompanhar tecnicamente os trabathos, devendo, para o efeito, ser informada
da data do seu início e da respetiva conctusão;

4) Que o apoÍo financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municipal nos termos da atteração modificativa aos documentos
previsionais submetida a detiberação do órgão executivo municipal na reunião
ordinária agendada para hoje, 09 de junho de 2021e a enviar para detiberação
da Assembteia Municipal;
5) 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 Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

6- PROPOSTA N.o 1173t2O21 - ATRTBUçÃO DE APOTO FTNANCEIRO À UXÉO
DE FREGUESTAS DE PEGÕES PARA AQU|SçÃO DE UM AUTOCARRO

Considerando que:

Na sequência das visitas reatizadas peto executivo municipat a cada uma das

freguesias e uniões de freguesias do concetho, a União das Freguesias de
Pegões, através da respetiva Junta, dirigiu à Câmara Municipal um pedido de

apoio financeiro destinado à aquisição de um autocarro, de 31 lugares, que

permita realizar o transporte de crianças em idade escolar;
No pedido, a Junta de Freguesia fundamenta os motivos petos quais se verifica
a necessidade de compra de um novo veícuto, designadamente peto facto do

veículo que a Junta possui estar prestes a comptetar 16 anos, contados da data
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da respetiva matrícula, o que, à luz do disposto na Lei n.o 1312006, de 17 de
abril, impede a sua utilização para transporte de crianças;
O novo veícuto a adquirir permitirá dar continuidade à execução do contrato
inter admínistrativo vigente, celebrado com a Câmara Municipal, e que tem por
objeto justamente a prestação de serviços de transporte a crianças em idade
escotar e ainda permitirá reforçar as condições de segurança em que o mesmo
se processa, reduzindo custos de manutenção e melhorando a respetiva
eficiên
O novo veícuto permitirá ainda aumentar os níveis de segurança proporcionados
nos transportes realizados, reduzir os níveis de potuição atmosférica, com
tecnotogia mais amiga do ambiente e contribuir assim para a promoção da
qualidade de vida e para a salvaguarda dos interesses da poputação servida; --

A União de Freguesias, na prossecução da sua missão enquanto autarquia de
maior proximidade, desempenha um papet fundamentat no transporte de
crianças em idade escolar que, pela distância que separa as suas residências do
estabetecimento escolar que frequentam, têm direito a usufruir desse mesmo
serviço de transporte;
De acordo com o dÍsposto na atínea j), do f,.o 1, do artigo 25.o, do Anexo I da
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembteia Municipal sob
proposta da Câmara Municipal "detiberar sobre formas de apoio às freguesias
no quadro da promoção e satvaguarda articulada dos interesses próprios das
poputações".

PROPONHO, que a Câmara Municipal delibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de í00 000€ (cem mil euros) à
União de FreguesÍas de Pegões para aquisição de um autocarro de 31 lugares,
destinado a realizar transportes de crianças em idade escolar;
2) A remessa da presente proposta à Assembteia Municipal, conforme previsto
na alínea ccc) do n.o I do art.o 33.o do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de
setembro, para efeitos de detiberação nos termos do disposto na alínea j), do
r.o 1, do artigo 25.o do mesmo diploma tegat;
3) Que o apoio financeiro seja concedido através de dotação inscrita no
orçamento municipal nos termos da alteração modificativa aos documentos
previsionais submetida a deliberação do órgão executivo municipat na reunião
ordinária agendada para hoje, 09 de junho de 2021e a enviar para deliberação
da Assembleia Municipat;
4) 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 peto Senhor PresÍdente da Câmara Municipat)
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DELIBEMçÃO: Aprovada por unanimidade.

7- PROPOSTA N." 1174t202í - ATRIBUçÃO DE APOIO FINANCEIRO AO

CENTRO DE AçÃO SOCTAL E CULTURAL DAS FAIAS PARA A REQUALIFICAçÃO

DE ESPAçO DE JOGO E RECREIO

Considerando que:

A) O Centro de Ação Social e Culturat das Faias - instituição particutar de

solidariedade social sediada nas Faias, em Santo lsidro de Pegões-, dirigiu à

Câmara Municipal de Montijo um pedido de apoio financeiro destinado a

comparticipar o encargo financeiro com a requatificação do espaço de jogo e
recreio que existe no edifício onde funcionam as valências de creche, pré-

escolar e ATL daqueta instituição;
B) A intervenção a realizar prevê a cotocação de um novo piso na área do totdo
e o equipamento de todo o espaço com novos equipamentos infantis de jogo e
recreio;
C) A necessidade de requatificação daquete espaço foi também identificada
peto executivo municipat, nas recentes visitas que reatizou a cada uma das

freguesias e uniões de freguesias do concelho;
D) O Centro de Ação Socia[ e Cultural das Faias desenvolve uma importante
ação de sotidariedade social no apoio a crianças e jovens e às respetivas

famílias, bem como na sua integração sociat e comunitária;
E) As respostas sociais para a infância, como creches, jardins de infância e

espaços para desenvolvimento de atividades de tempos livres, constituem eixos
prioritários da atuação potítica do executivo da Câmara Municipal do Montijo;
F) De acordo com o disposto na alínea o), do r.o 1, do artigo 33.o, do Anexo I

da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal detiberar
sobre as formas de apoio a entidades e organismos tegatmente existentes; -----

G) De acordo com o disposto na atínea u), do mesmo número e artigo do Anexo

I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipat apoiar
atividades de natureza social, culturat, educativa (...) ou outra de interesse para

o município (...).
PROPONHO, gu€ a Câmara Municipat deti
í ) A atribuição de apoio financeiro no montante de 30 000€ (trinta mit euros)

ao Centro de Ação Social e Cultural das Faias, destinado a comparticipar os

encargos com a requatificação do espaço de jogo e recreio da vatência de

creche, pré-escolar e ATL daquela instituição;
2) Que o apoio financeiro seja suportado peta dotação inscrita no orçamento
municipat;
3) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a publicar anuatmente
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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.
4) Notificar a instituição do apoio concedido.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

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

8- PROPOSTA N.o 1175t2021 - APROVAçÃO DE ACORDO RELATTVO AO
FINANCIAAAENTO DO EXERCíCIO PEU ÁNEA 

'$ETROPOLITANA 
DE LISBOA DAS

SUAS CO'YIPETÊNCIAS DE AUTORIDADE DE TRANSPORTES

Considerando
A) A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA é competente para a exploração do
serviço púbtico de transporte de passageiros desde logo nos termos dos artigos
7.o e 8.o do Regime Jurídico do Serviço Púbtico de Transporte de Passageiros
(RJSPTP), aprovado pela Lei n.o 5212015, de 9 de junho, no que toca ao serviço
púbtico de transporte intermunicipal que se desenvolva integral ou
maioritariamente na sua área geográfica e ao seryiço púbtico de transporte
inter-regional cuja competência haja assumido na sequência de contrato
celebrado com outras autoridades de transportes;
B) O MUNICíP|O DE MONTIJO detegou na ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA as

suas competências enquanto autoridade de transportes do serviço púbtico de
passageiros municipal mediante a celebração, em 18 de maio de 2019, de
contrato Ínteradministrativo de delegação de competências;
C) As competências (próprias e detegadas; da ÁneA METROPOLITANA DE LISBOA

são exercidas em parte através dos quatro contratos de serviço púbtico já
outorgados com quatro operadores privados selecionados através de concurso
púbtico (Contratos de Serviço Púbtico) para a exptoração de uma rede de
transporte púbtico de passageiros, que compreende linhas inter-regionais,
linhas intermunicipais e [inhas municipais;
D) Nos termos dos Contratos de Serviço Público, os cocontratantes operadores
do seruiço púbtico de transporte assumirão previsivelmente a operação do
serviço púbtico de transporte contratualizado durante 2022 (náo antes do 2.o

trimestre desse ano), o que, por seu turno, determina que o termo dos

Contratos de Serviço Púbtico venha a ocorrer durante o ano de 2029;
E) A comparticipação dos municípios integrantes da ÁneA METROPOLITANA DE

LISBOA no financiamento do exercício por esta das suas competências enquanto
autoridade de transportes (as competências por aquetes detegadas e as

próprias) foi já objeto de detiberações do Conselho Metropotitano, em 17 de
outubro de 2018 (editat n.o 29lCML|2018 e ata n.o 8) e em 18 de jutho de 2019
(editat n.o 40lCMLl2019 e ata n." 7), nos termos das quais foi aprovado, para o

g
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ano de 2020 e seguintes, um valor gtobat de € 31 225 006 e, para 2021 e
seguintes, um valor de financiamento adicional de 11 906 577 €, de acordo com

os critérios detiberados peto Consetho Metropolitano
F) À semethança do que sucedeu nos orçamentos do Estado para 2019 e 2020, a

Lei n.o 75-812020, de 31 de dezembro, que aprova o orçamento do Estado para

2021, estabelece no artigo 304." a atribuiçao à ÁneA METROPOLITANA DE

LISBOA, por dedução às transferências para cada um dos municípios que a
integram, dos recursos financeiros necessários ao desempenho das suas funções
de autoridade de transportes, estabelecendo, para 2021, o montante total de

transferências de 31 225 005 € e fixando a sua repartição por município, em

termos coerentes com o deliberado pelo Consetho Metropotitano;
G) A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA deve agora assegurar a estabitidade e a
garantia dos meios de financiamento necessários para o exercício das suas

competências enquanto autoridade de transportes, em termos pturianuais, pelo

menos durante a vigência dos Contratos de Serviço Púbtico atendendo às

obrigações netes assumidas perante os respetivos cocontratan
H) A capacitação financeira Ua ÁRm METROPOLITANA DE LISBOA é, por força
dos artigos 115.o e 122." da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, uma

consequência da detegação de competências na ÁReA METROPOLITANA DE

LISBOA peto MUNICíp|O DE MONTIJO, materiatizada na cetebração do contrato
interadministrativo de detegação de competências acima referido
l) Por outro [ado, o MUNICíP|O DE MONTIJO, por integrar a Ánel
METROPOLITANA DE LISBOA, tem ainda obrigação de contribuir para as despesas

desta que não sejam suportadas em outras fontes de financiamento, nos termos
a detiberar peto Conselho Metropolitano;
J) A repartição de encargos e compromissos pturÍanuais retativa ao

financiamento da ÁneA METROPOLITANA DE LISBOA por este Município, já
anteriormente autorizada e detiberada nos órgãos municipais competentes
aquando da aprovação dos documentos previsionais para 2021-2025, êffi
coerência com a anterior detiberação do Conselho Metropolitano que previa a

repartição dos encargos contratuais em causa entre os anos 2021 a 2028, deve
ser alterada à tuz do calendário previsível de execução dos Contratos de Serviço

Público, com repartição de encargos para os anos económicos2022 a2029; ----

PROPONHO, que a Câmara Municipat, nos termos e para os efeitos da alínea
ccc) do n.o 1 do artigo 33.o do Anexo I aprovado pela Lei n.o 7512013, de 12 de
setembro, detibere:
1. Aprovar e submeter à Assembteia Municipal para autorização, nos termos da

alínea k) do n.o I do artigo 25.o do Anexo | à Lei n." 7512013, de 12 de setembro,
a celebração de Acordo retativo ao financiamento do exercício peta Área
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Metropotitana de Lisboa das suas competências enquanto autoridade de
transportes a cetebrar entre esta e os municípios que a integram e que neta
detegaram competências nos termos dos contratos interadministrativos de
delegação de competências outorgados em 18 de maio de 2019, como é o caso
deste município, nos termos da minuta constante do Anexo I à presente
proposta;

2. Submeter à Assembteia Municipal a autorização, nos termos do artigo 22." do
Decreto-Lei n.o 197199, de 8 de junho, e da alínea c) do n.o I do artigo 6.o da
Lei n.o 812012, de 21 de fevereiro, da alteração à despesa e compromissos
pturianuais anterÍormente autorizada por essa assembleia municipal em 13 de
dezembro de 2020, passando tal repartição de encargos e compromissos
pturianuais a referir-se aos anos económicos de 2022 a2029;
3. Submeter à Assembleia Municipal a autorização, para efeitos da Norma de

Contabitidade Púbtica 26 (NCP 261 do Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Púbticas (SNC-AP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.o 19212015, de 11 de setembro:
a) Nos termos da alínea a) do n.o I do artigo 25.o do Anexo I da Lei n." 7512013,
de 12 de setembro, da alteração orçamental modificativa submetida a

detiberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 09.06.2021, a

enviar para deliberação da mesma Assembleia Municipal;
b) Nos termos do n.o 3 do artigo 46.o-8 da Lei n.o 7312013, de 3 de setembro,
da revisão às Grandes Opções do Plano, submetida a deliberação da Câmara
Municipat na sua reunião ordinária de 09.06.2021, a enviar para deliberação da
mesma Assembleia Municipal.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

9- PROPOSTA N.o 1176t202í - ACETTAçÃO Oe DOAçÃO DE PEçA DE ARTE -
ESCULTOR PEDRO ,YIORENO RA,iOS

Considerando que:

A) O escuttor PEDRO MIGUEL MORENO RAMOS dirigiu à Câmara Municipal do
Montijo uma proposta de doação de uma obra de arte, de que é o autor,
denominada "Vertigem" e que foi executada peto artista em 2015;
B) Trata-se de uma estereotomia executada em madeira, com as seguintes
dimensões 175x100x50cm e que corresponde à maquete da obra escultórica
instalada a 25 de abril de 2021, na Praça da Liberdade, nas Colinas do Oriente,
na união de freguesias do Montijo e Afonsoeiro;
C) A peça de arte cuja doação ora se propõe para que passe afazer parte do
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acervo artístico municipat, integrou jâ uma exposição denominada

"Paralelismos" que esteve patente na Galeria Municipat, no verão de 2018; ---

D) Naqueta exposição, que resuttou de uma parceria entre a Câmara Municipal
de Montijo e a Gateria 5ão Mamede, o artista pretendeu contrapor a figura
humana e a figura animal num frente-a-frente assimétrico, como se de um

efeito espethado se tratasse, desafiando-nos a uma autorreflexão que nos

cotoca no vértÍce de um triângulo que fata sobre a nossa própria existência. ---

E) O jovem escultor Pedro Moreno Ramos nasceu em Lisboa, em abril de 1990 e

desde cedo descobriu o gosto pelas artes. Ainda no ensino secundário, onde
optou peta área artística, participou em várias exposições cotetivas.
Frequentou a Faculdade de Belas Artes de Lisboa onde concluiu a Licenciatura
em Escultura e o Mestrado em Escultura Púbtica. Sempre se destacou pela

criatividade e irreverência do seu trabalho, convergindo na sua obra a solidez
da escultura ctássica e a irreverência da escuttura contemporânea.
F) Nos termos da alínea j) do n.o 1 do artigo 33.o do Anexo | à Lei n.o 7512013,
de 12 de setembro, na sua atuat redação, compete à Câmara Municipal "oceítar
doações, legados e heranças a benefício de inventárío";
PROPONHO, que a Câmara Municipal detibere:
Aceitar a doação da peça de arte escuttórica denominada "Vertigem" da autoria
do escuttor Pedro Miguet Moreno Ramos, que corresponde a uma estereotomia
executada em madeira, com as seguintes dimensões: 175xí00x50cm.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

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

í0- pRoposrA N.o 1177t202í - PRESTAçÃO Oe CONTAS CONSOLTDADA. -----

Considerando que:

O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais - Lei

n.o 7312013 de 3 de setembro - prevê no seu artigo 75." a consotidação de

contas;
O novo sistema contabilístico previsto para as administrações púbticas (SNC -

AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 19212015, de 11 de setembro foi apticado
no ano de2020;
O SNC-AP na sua norma de contabitidade pública (NCP) n.o 22 prevê os princípios

e métodos para a preparação de demonstrações financeiras consolidadas; -----

As entidades mãe ou consolidantes são o Município, âs entidades
intermunicipais e a entidade associativa municipal;
O grupo autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipat
ou uma entidade associativa municipat e pelas entidades controtadas de forma
direta ou
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A existência ou presunção de controlo, por parte da Câmara relativamente a
outra entidade afere-se peta verificação dos pressupostos previstos no n.o 4 do
art.o 75.o da Lei n.o 7312013, de 3 de setembro, bem como no ponto 4 da NCP

n." 22;
O Município do Montijo deverá consotidar as contas com os Serviços

Municipatizados de Água e Saneamento e com a Associação para a Formação

Profissional e Desenvolvimento do Montijo;
Os procedimentos, métodos e documentos contabitísticos para a consolidação
de contas dos MunÍcípios, das entidades intermunicipais e das entidades
associativas municipais são os definidos para as entidades do setor púbtico

administrativo (cf. 8 do art.o 75.o da Lei n.o 73120'13, de 3 de setembro); ------
Os princípios para a apresentação e preparação de demonstrações financeiras
consolidadas quando uma entidade controla uma ou várias entidades, são os

previstos na NCP n.o 22 do SNC-AP; ----------
A consolidação das contas permite conhecer a verdadeira situação económico-
fínanceira do grupo municipal, contribuindo para uma avaliação integrada e
representativa do conjunto de atividades desenvolvidas
Os documentos de prestação de contas consolidados são etaborados e aprovados
peto órgão executivo de modo a serem submetidos à apreciação do órgão
deliberativo que respeitam, durante a sessão ordinária do mês de junho (cf. n.o

2 do art.o 76." da Lei n.o 7312013, de 3 de setembro). -----
PRoPÕE-SE: ---------
1 - Que este Executivo Municipat delibere aprovar os documentos de prestação

de contas consolidados respeitantes ao ano de 2020, que se anexam à presente
proposta dela fazendo parte integrante para todos os efeitos legais;
2 - Que os documentos em causa sejam remetidos para apreciação e votação à
próxima sessão da Assembteia Municipal, em conformidade com o disposto na

atínea l) do n.o 2 do artigo 25.o do anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro,
conjugado com o disposto no n.o 2 do artigo76." da Lei n."7312013, de 3 de
setembro.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipal)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
apresentou uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve:
"Proposta n.o 1í 7712021
Prestação de Contas Consolida da 2020
Senhoras e Senhores Vereadores,
A prestação de contas consolidada é o momento em que se avatia as escolhas
potíticas do Município de Montijo e do respetivo Grupo Municipat.

Ata n.o 14 de 09 de junho de2021



MUNICíP|O DO MONTUO
CÂMARA MUNIcIPAL

Livro 30

O Grupo Municipal é constituído pela Câmara Municipal, petos Serviços

Municipatizados de Água e Saneamento e peta Associação para a Formação

Profissional e Desenvotvimento do Montijo, sendo a entidade consolidante a

Câmara Municipal
O método utilizado para a consolidação foi o da agregação.
Retativamente à execução orçamental a receita totat do grupo foi de

59.527.724,5K, e a despesa total reatÍzada foi de 46.745.056,81€.
Apesar da potítica de abaixamento de impostos, verificou-se um resultado
tíquido do período positivo. No desempenho económico, obteve-se um resultado
tíquido positÍvo no vator de 427.476,71€.
No final do exercício de 2020, o saldo do Grupo Municipal para a gerência

seguinte foi de 12.782.667,69€.

Quanto à posição financeira o ativo do grupo municipat, no ano 2020, o mesmo

totalizou 261.172.201,72€., resuttado do processo da inventariação dos bens
imóveis do domínio publico e privado efetuado pela Câmara Municipal e petos

Serviços Mu nicipalizados.
O passivo do grupo é de 12.140.437,1W., dos quais 6.343.216,14€, correspondem
a passivo corrente e 5.797.220,96€ correspondem a passivo não corrente. -----
Da análise dos principais indicadores e estrutura de consolidado, verifica-se que
como seria de esperar tanto ao nívet dos gastos e rendimentos (Demonstração
de Resuttados), como dos ativos e passivos (Balanço), a Câmara Municipat de
Montijo e os Serviços Municipatizados de Água e Saneamento assumem um peso

muito significativo, tendo a AFPDM uma expressão mais residual.
Os resuttados obtidos durante o exercício de 2020, em todo o grupo municipal,
desmentem factuatmente aquetes que na oposição continuam a dizer mat da
gestão dos autarcas sociatistas, das chefias e dos trabathadores municipais e

dos serviços municipais. -------
Para contrariar a fatsidade das acusações das oposições, damos por

reproduzidas integratmente as declarações apresentadas na discussão da
prestação de contas da câmara e dos serviços municipalizados, onde se percebe

ctaramente a excetência dos resuttados obtidos.
A gestão autárquica no Montijo, tem a marca do rigor, da transparência, da

seriedade, das contas em dia, das contas certas, do pagamento a tempo e horas

a fornecedores e empreiteiros, da redução da divida, da redução de impostos,
e do aumento estratégico do investimento púbtico.

Senhoras e Senhores Vereadores,
A terminar, deixamos uma patavra de reconhecimento púbtico aos

trabalhadores e chefias do Município que, cabatmente, honraram a nobre
missão do serviço público, atcançando resuttados com grande profissionatismo.
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Deixamos também um agradecimento aos senhores Vereadores com petouros e
aos membros dos consethos de administração do Grupo Municipal consotidado,
ao movimento associativo, às instituições e a toda a população pela
participação nas múttiptas atividades concretizadas em 2020 e pela
particÍpação que decidiram assumir na transformação do Montijo ,,

@

O Senhor Vereador Carlos Almeida, no uso da palavra, solicitou para constar
em ata o seguinte: "Consideramos integralmente reproduzidas as declarações,
que em momento de apreciação das contas, quer da Câmara, quer dos SÀ AS,

aqui produzimos e iremos obviamente remeter documento para os efeitos legais
onde expressamos essa mesma posição.".

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

Pelos Senhores Vereadores da CDU foi apresentada uma declaração de voto
cujo teor a seguir se transcreve:
"PROPOSTA N.o 1í 7712021
PRESTAçÃO DE CONTAS CONSOLTDADA --------
Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
A Resotuçáo 4412015 retativa à Prestação de Contas de 2015, no seu ponto 8.
refere que as contas devem remeter uma dectaração de responsabilidade
retativamente à apticação de princípios e normas contabilísticas de controlo
interno.
Considerando-se incontornável a subscrição da dectaração, o seu exato texto
refere a eventuatidade de haver "responsáveis que condicionam a subscrição,
total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das dectarações
juntas tt

Assim sendo os Vereadores da CDU subscrevem esta declaração depois da
Prestação de Contas Consolidada ter sido assinada pelo 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 responsabilidades
assumidas na gestão.".

II . DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRI'VTONIAL

1- PROPOSTA N.o 1178t2021 - 2.^ ALTERAçÃO MOD|F|CAT|VA DE 2021
Considerando
O Sistema de Normatização Contabitística para as Administrações Púbticas (SNC-

AP), aprovado peto Decreto-Lei n.o 19212015, de 11 de novembro, é de
aplicação obrigatória a todas as entidades que compõem o perímetro das
Administrações Púbt
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Com a entrada em vigor do novo referenciat contabilístico para as entidades do

subsetor da administração locat, a 1 de janeiro de 2020, é revogado o Decreto-
Lei n.o 54-A199, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficiat de

Contabitidade das Autarquias Locais (POCAL), com exceção dos pontos 2.9,3.3
e 8.3.1, retativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e

às modificações do orçamento;
As modifÍcações ao orçamento têm por finalidade evidenciar as modificações
ocorridas, devendo a cotuna "ctassificação económica" apresentar um grau de
desagregação idêntico ao do orçamento inicial (cf. ponto 8.3.1.1 do POCAL); --

Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer
a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser

objeto de alterações (cf. ponto 8.3.1.2 do POCAL);

As atterações podem inctuir reforços de dotações de despesas resuttantes da

diminuição ou anutação de outras dotações (cf. ponto 8.3.í.5 do POCAL); ------
As revisões do ptano plurianual de investimentos têm lugar sempre que se torne
necessário inctuir e ou anular projetos nele consÍderados, impticando as

adequadas modificações no orçamento, quando for o caso (cf. no 2 do art.o 46."-
B da Lei 7312013, de 3 de setembro). ------
A realização antecipada de ações previstas para anos posteriores ou a
modificação do montante das despesas de qualquer projeto constante do plano
pturianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração
ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, quando for
o caso (cf. N.o 3 do art.o 46.o- B da Lei 7312013, de 3 de setembro). -----
A inclusão do novo projeto "Candidatura ao Aviso POSEUR-11-2020-15_Recotha

seletiva de Bio resíduos: Candidatura N.o POSEUR-03-1911-FC-000319'

correspondeu a 827 413,
A despesa retativa ao projeto "Reabilitação das piscinas municipais- - promoção

da eficiência energética" foi aumentada no montante de 427 043,
A despesa relativa ao projeto "Financiamento municipal à AML para as funções
de autoridade de transportes e mobilidade" foi aumentada no montante de 5

378 800,00€; -------
Os reforços realizados em rubricas de despesa corrente perfazem um total de
275 612,08€;
Os reforços realizados em rubricas de despesa de capital perfazem um total de
1 327 001,
As anutações propostas correspondem a vator inicialmente previsto cuja
execução não se prevê no decorrer do corrente ano;
A presente atteração respeitou as regras previsiona

O Orçamento mantém-se equitibrado;
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PROPÕE.SE QUE A CÂTúARA MUNICI

1 - Detibere favoravetmente a 2." alteração modificativa ao Orçamento de 2021

e Grandes Opções do Plano de 2021-2025, ao abrigo do disposto no ponto 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, e do artigo 46.o- B da Lei 7312013, de 3
de setembro nos termos do documento que se anexa e faz parte integrante da
presente detiberação.
2 - Remeta os referidos documentos à Assembleia Municipal para aprovação na
próxima sessão ordinária, em conformidade com o disposto na atínea a) do n.o

1 do artigo 25.o do Anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Clara Sitva)

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

III . DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUAAANOS

í. PROPOSTA N.O 11791202í . ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL

coMum PARA CONSTTTUçÃO DE RELAçÃO JURíD|CA DE EÀ PREGO PÚBLTCO

POR TE,ìAPO DETERAAINADO . TERAAO RESOLUTIVO CERTO PARA A
CARREIRA/CATEGORTA DE ASSTSTENTE OPEMCTONAL (CANTONETRO DE

LI,YIPEZA)

Considerando que:
. A atual situação pandémica obrigou a uma reorganização temporária dos
serviços municipais e constante adaptação às mudanças, fruto da instabitidade
vivida em todos os setores da sociedade;
. Esta situação obrigou também a um reforço na higienização dos espaços
públicos, nomeadamente no que diz respeito à recotha de lixo e varredura e
limpeza das ruas;
. Será necessário proceder à contratação de meios humanos para fazer face a
este aumento temporário de trabalho no Setor de Higiene U

. De acordo com a alínea h) do n.o I do artigo 57.o da Lei Geral do Trabalho em
Funções Púbticas (LTFP), aprovada pela Lei n.'3512014, de20106, na redação
atual, prevê como motivo de celebração de contrato a termo resotutÍvo certo
"fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade do órgão ou

serviço";
. Nos termos do n.o 4 do artigo 30.o da LTFP o órgão ou serviço pode recrutar
trabathadores com e sem vínculo de emprego público, desde que esse

recrutamento esteja nos limites contemplados no Ptano de Recrutamento; ----
. Os postos de trabatho a ocupar estão previstos no Orçamento, Mapa de Pessoal

e Plano de Recrutamento para o ano 2021.
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PROPONHO: Que nos termos previstos no n.o í do art.o 4.o do Decreto-Lei n.o

20912009, de 03 de setembro, na redação atuat, seja concedida autorização
para abertura de procedimento concursal comum, para constituição de relação
jurídica de emprego púbtico por tempo determinado - termo resotutivo certo,
cumprindo com o estabetecido nos n.os 3 e 4 do artigo 30.o da Lei Geral do

Trabatho em Funções Púbticas (LTFP), aprovada peta Lei n.o 3512014, de20106,
na redação atuat, para ocupação de 2 (dois) postos de trabatho na

carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza).

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2. PROPOSTA N.O 11801202í . ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL

coMUM PARA CONSTTTUTçÃO DE RELAçÃO .lUní0rCA DE ETViPREGO PÚBLTCO

POR TEl,tPO DETERI INADO - TER 
^O 

RESOLUTIVO CERTO PARA A
CARRET RA/CATEGORTA DE ASS TSTENTE OPERACTONAL (COVET RO)

Considerando que:
. A atual situação pandémica obrigou a uma reorganização temporárÍa dos

serviços municipais e constante adaptação às mudanças, fruto da instabitidade
vivida em todos os setores da sociedade;
. Esta situação originou também um aumento do número de inumações nos

cemitérios do concetho e obrigou a um reforço das medidas de limpeza e

higienização dos espaços de utilização comum; ----------
. Com esta nova reatidade é necessário proceder à contratação de meios
humanos para fazer face a este aumento temporário de trabatho no Setor de

Cemitérios;
. De acordo com a alínea h) do n.o 1 do artigo 57.o da Lei Geral do Trabalho em
Funções Púbticas (LTFP), aprovada pela Lei n.o 3512014, de 20/06, na redação
atuat, prevê como motivo de cetebração de contrato a termo resotutivo certo
"fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade do órgão ou

serviço";
. Nos termos do n.o 4 do artigo 30.o da LTFP o órgão ou serviço pode recrutar
trabathadores com e sem vínculo de emprego púbtico, desde que esse

recrutamento esteja nos limites contemplados no Plano de Recrutamento; ----
. Os postos de trabalho a ocupar estão previstos no Orçamento, Mapa de Pessoat

e Ptano de Recrutamento para o ano 2021.
PROPONHO: Que nos termos previstos no n.o 1 do art.o 4.o do Decreto-Lei n.o

20912009, de 03 de setembro, na redação atual, seja concedida autorização
para abertura de procedimento concursal comum, para constituição de retação
jurídica de emprego púbtico por tempo determinado - termo resolutivo certo,
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cumprindo com o estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 30.o da Lei Gerat do
Trabatho em Funções Púbticas (LTFP), aprovada pela Lei n.o 3512014, de20106,
na redação atuat, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho na

carreira/categoria de Assistente Operacional (Coveiros).

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3. PROPOSTA N.O 11811202í . RECRUTAIIAENTO POR TEfiTPO INDETERIAINADO

PARA A CARRETRA/CATEGORTA DE TÉCNICO SUPERTOR (L|CENCIATURA Efit

DTRETTO)

Considerando que:
. Na Reunião de Câmara de 12106/2019 foi aberto procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego púbtico por tempo
indeterminado para ocupação de 2 postos de trabalho na carreira /categoria de
Técnico Superior (Licenciatura em Direito);
. O procedimento acima referido, aberto pelo aviso (extrato) n." 1556612019,
publicado no Diário da Repúbtica,2.'série - n.o 190 - 03 de outubro de 2019,
encontra-se concluído e foi homologado pelo 5r. Presidente da Câmara a

09t11t2020;
. Refere o ponto 3 do aviso de abertura do procedimento concursat que o
mesmo foi aberto com constituição de reserva de recrutamento, prevista no
número 4 do artigo 30.o da Portaria n.o í25-A12019, de 30 de
. A abertura do procedimento concursal ocorreu de acordo com os pressupostos

legais previstos no número 4, do artigo 30.o da Lei Geral do Trabatho em
Funções Púbticas (LTFP), aprovada pela Lei n.o 35/2014, de 20106;
. Da abertura do procedimento concursal resuttou a ocupação de 2 postos de
trabalho e ficou uma reserya de recrutamento ativa de 3 pessoas que poderão

ser contactadas pela ordem em que ficaram ordenadas, até preenchimento das
vagas;
. A área jurídica é transversal a todas as orgânicas, dando apoio nas mais

diversas áreas a todos os serviços do Município;
. A partir do dia 0810612021 o Gabinete Jurídico, da Divisão de Administração
Organizacional, sofre um decréscimo de técnicos, devido à saída de uma jurista
para outra entidade;
. O Mapa de Pessoal para o ano 2021 e o Ptano de Recrutamento anexo ao Mapa
de Pessoal contemptam a existência de í posto de trabatho vago na
carreira/categoria de Técnico Superior na Divisão de Administração
Organizacionat;
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. Numa perspetiva de economia de recursos, eficácia e celeridade, será mais

favorável recorrer à reserva de recrutamento ativa, tendo em conta que a

abertura de um novo procedimento concursal acarreta um conjunto de despesas

associadas (pubtÍcação de avisos, notificação de candidatos, entre outros). --'-
PROPONHO: Que nos termos previstos no n.o 1 do art.o 4.o do Decreto'Lei n.o

20912009, de 03 de setembro, na redação atuat, seja concedida autorização
para recurso à reserva de recrutamento ativa do procedimento concursal

comum, aberto pelo aviso (extrato) n.o 1556612019, pubticado no Diário da

Repúbtica, 2." série - n.o 190 - 03 de outubro de 2019, para recrutamento e
ocupação de I (um) posto de trabalho previstos no Mapa de Pessoat da Câmara

Municipal do Montijo para o ano 2021 e Plano de Recrutamento anexo ao Mapa

de Pessoat, da carreira/categoria de Técnico Superior (Licenciatura em

Direito), para celebração de contrato de trabalho em funções púbticas por

tempo indeterminado.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBEMÇÃO: Aprovada por unanimidade.

rv - DrvrsÃo DE EDUcAcÃo

í- pRoposTA N.o 1182t202í - ATRIBUIçÃO, A ESCOLA SECUNDÁRh JORGE

PEIXINHO, DE SUBSíDIO PARA APOIO AS DESPESAS DE TRANSPORTE DE

ALUNOS E DOCENTES DO PROJETO ERASMUS 
.'PORTUGAL 

ÍVIEETING''

No âmbito do projeto ERAÀ/IUS "Portugal Meeting", a Escola Secundária (ES)

Jorge Peixinho irá receber, no dia 14 de junho de 2021, um grupo de estudantes
e docentes estrangeiros.
CONSIDEMNDO que, durante o período de permanência dos referidos alunos e

docentes, a ES Jorge Peixinho pretende realizar diversas atividades com os

mesmos, nomeadamente atgumas visitas a Lisboa (Circuito Quinhentista e

Expo), a Sintra e à Arrábida, PROPONHO a V. Exas. que seja atribuído de

imediato, àquela escota, um subsídio no vator de 730,00€ (setecentos e trinta
euros), para apoio às despesas de transporte associadas à reatização daquetas

visitas.
Após a reatização das visitas, a ES Jorge Peixinho remeterá, a esta Câmara

Municipal, cópia da fatura retativa à contratação do serviço de transporte e o
comprovativo de pagamento da mesma. ---------

coDrco AÇÃo: o8o3 I 2021 I A55

CODIGO ORçAMENTAL: 05/040501 03 ---------

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade. ------
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V. DIVISÃO DE DESENVOL SOCIAL E PROMOCÃO OA SAÚDE

1- PROPOSTA N.o 1183t2021 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABTTAçÃO DO

,YTU N ICíPIO DO'IAONTIJO

A Resotução de Consetho de Ministros n.o 50-A/2018, de 2 de maio, veio
estabetecer o sentido estratégico, os objetivos e instrumentos de atuação para

uma Nova Geração de Potíticas de Habitação (NGPH).

Esta Nova Geração de Políticas de habitação tem como objetivo:
. Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido
ampto de habitat e orientada para as pessoas, passando por um atargamento
significativo do âmbito de beneficiários e da dimensão do parque habitacional
com apoio púbtico;
. Criar as condições para que tanto a reabititação do edificado como a

reabititação urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas de
intervenção predominantes, tanto ao nível dos edifícios como das áreas
urbanas.
O Decreto-Lei n.o 37 12018, de 4 de junho, estabelece o " 1 .o Díreito - Programa
de Apoio ao Acesso à Habítação", que consiste num programa de apoio púbtico
à promoção de soluções de habitação para as pessoas que vivem em condições
habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para
suportar o custo de acesso a uma habitação adequada
De acordo com o artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 37 120í 8, de 4 de junho, compete
aos Municípios, definirem a sua própria estratégia [oca[ em matéria de
habitação, onde enquadrem todos os apoios financeiros a conceder nos seus

territórios e as sotuções habitacionais que pretendem ver desenvolvidas.
As Estratégias Locais de Habitação são instrumentais na concretização dos
prÍncípÍos orientadores da Nova Geração de Potíticas de Habitação e atendem
às especificidades do território.
Considerando que:
. Em cumprimento do artigo 30.o do Decreto Lei n.o 3712018, a Câmara
Municipal do Montijo etaborou a estratégia local de habitação;
. Para se candidatar ao programa 1.o Direito é imperativo nos termos do n.o I
do artigo 2.o da na Portaria n.o 23012018 de 17 de agosto, ter aprovada petos

órgãos do Município, a Estratégia Local de Habitação.
PROPÕE-SE que o Executivo Municipat delibere: -----------
1. APROVAR a Estratégia Locat de Habitação do Município do Montijo (Cfr. Doc.

1l;
2. No exercício das competências que lhe são conferidas peta atínea ccc) do n.o

1 do artigo 33.o do anexo I da tei n.o 7512013, de 12 de setembro, SUBMETER à

Assembleia Municipal, a aprovação da Estratégia Local de Habitação do
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Município do Montijo com vista à Apresentação de Candidatura(s) ao Programa

1.o Direito, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.o I do artigo 25.o do anexo I

da citada lei n.o 7512013, de 12 de setembro, cotejada com o artigo 30.o do

Decreto Lei n.o 3712018, de 04 de junho e com o artigo 2.o da Portaria n.o

23012018, que o regutamenta.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
apresentou uma declaração, cujo teor a seguir se tran
"Proposta n.o í í 8312021
Estratégia Local de Habitação do Município
Senhoras e Senhores Vereadores,
A habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado, a base

de uma sociedade estável e coesa e o alicerce a partir do qual os cidadãos
constroem as condições que lhes permitem aceder a outros direitos como a

educação, a saúde ou o emprego.
A Estratégia Local de HabÍtação do Município de Montijo garante o acesso de
todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de habitat e
orientada para as pessoas, passando por um alargamento do âmbito de

beneficiários e da dimensão do parque com apoio púbtico.

A nossa estratégia permite criar as condições para que tanto a reabititação do
edificado como urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas de

intervenção predominantes, tanto ao nível do edificado como das áreas

urbanas.
A Estratégia Local de Habitação assegura o acesso do Município de Montijo ao

Programa 1.o Direito, primeiro ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, o
qual promove o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em

situações indignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder a
uma sotução habitacional condigna.
Segundo, permite recorrer ao Programa de Arrendamento Acessívet que
promove uma oferta atargada de habitação para arrendamento a preços

reduzidos, compatível com os rendimentos das famítias. Responde às

necessidades habitacionais das famítias cujo rendimento não lhes permite
aceder no mercado a uma habitação adequada às suas necessidades, através de

renda acessívet, ou a custos controlados.
Foi com base nestas novas necessidades habitacionais que o Município construiu
a sua Estratégia Local de Habitação. Para o efeito, submeteu uma candidatura
ao Instituto da Habitação e da Reabititação Urbana (IHRHU), a quat foi aprovada
e contratou um consuttorexterno, que iniciou a sua atividade em 2019. --------
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Senhoras e Senhores Vereadores, é com absotuta confiança vos digo que o a
Estratégia Local de Habitação do Município de Montijo, aqui apresentada,
avança no sentido certo para garantir o acesso de todos a uma habitação
adequada. Em primeiro lugar, porque avança na resotução das carências
habitacionais mais graves, resultantes de probtemas estruturais do mercado
habitação em Montijo, de dificutdades sentidas por tantas famílias no passado

recente, e de potíticas anteriores que não conseguiram othar para as carências
habitacionais num quadro social e territorial mais amplo.
A habÍtação constituí um dos mais importantes ambientes onde se desenvotve
a vida de todos nós, condÍcionando os nossos comportamentos e aspirações. A

habitação requer um elevado esforço financeiro para a maioria das famílias
montijenses, sendo geralmente o bem em que gastam mais recursos ao longo
da sua vida. Por tudo isto, temos que garantir que a gestão do orçamento e do
parque habitacionat púbtico dá uma resposta às necessidades mais graves e

urgentes, de uma forma célere, eficaz e justa.
Em segundo lugar, porque é um avanço atento à necessidade de garantir o
desenvotvimento equilÍbrado, coeso e sustentávet do sistema urbano como um
todo e, portanto, de garantir a ptena integração territorial das sotuções

apoiadas pelo Município. A construção e infraestruturação dos sistemas urbanos
e do edificado acarreta um enorme consumo de recursos, que não diz somente
respeito a materiais, energia, transportes, mas, também ao próprio solo, que é
um bem precioso, escasso e finito. Acresce que já somos um dos países europeus
com um maior número de alojamentos por habitante. Neste quadro, uma
intervenção púbtica eficaz é aquela que promove o acesso de todos os cidadãos
à oferta habitacionat existente, quer esta seja púbtica ou privada, e incentiva
a reabilitação e mobitização do parque habitacional devoluto. ---------
A Nova Geração de Potíticas de Habitação, definidas na Estratégia Locat de
Habitação do Município, pretende garantir o acesso de todos a uma habitação
adequada, alargando o parque habitacional com apoio púbtico e criar condições
para que a reabilitação urbana passe de exceção a regra e se tornem nas formas
de intervenção predominantes, tanto ao nível do edificado como das áreas

urbanas de Montijo.".

Pelas dezassete horas e seis minutos deu entrada na reunião o Senhor Vereador
João Afonso, assumindo as suas funções.

No uso da palavra o Senhor Vereador João Afonso, referiu que vai continuar a
filmar as intervenções da reunião de câmara.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, interrompeu
de imediato o Senhor Vereador João Afonso, para recordar que a captação de
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som e imagem da reunião de câmara é proibida pela [ei, pelo que não está
autorizado a realizar qualquer filmagem dos trabalhos, e que a fazê-[o, incorre
em desobediência e abuso de poder.

No uso da palavra o Senhor Vereador João Afonso, referiu que não recebe
ordens do Presidente da Câmara e, que por esse facto, vai continuar a filmar
as suas intervenções.

O Senhor Presidente da Câmara À{unicipal, Nuno Ribeiro Canta, pelas

dezassete horas e dezoito minutos suspendeu os trabalhos da presente reunião,
tendo apresentado uma declaração, cujo teor a seguir se transcreve: -----------

"lnterrupção dos trabalhos por desobediência à Lei e ao Direito por parte do
senhor Vereador João Afonso
Senhoras e Senhores Vereadores,
Considerando que no uso da patavra, o senhor Vereador João Afonso, eleito peta

cotigação PSD e CDS-PP, afirmou que está a gravar som e imagem da presente

reunião de câmara, sem que para tal esteja autorizado pela tei e pelo direito,
e com essa conduta esteja intencionalmente a prejudicar o regular
funcionamento dum órgão eteito democraticamente e constitucionatmente
consagrado.
Considerando que o senhor Vereador João Afonso insiste na continuação da
gravação de som e imagem, embora tenha sido sucessivamente atertado peto

Presidente da Câmara para a ilicitude e itegalidade da sua conduta, não acata
a ordem legítima que the foi dada por escrito, e continua a agir de forma
deliberada, tivre e consciente, bem sabendo que a sua conduta é proibida e
punida por lei.
Considerando que compete ao Presidente da Câmara, conforme previsto no

artigo 35.o, n.o 1, alínea p), da Lei n.o 7512013, 12 setembro, assegurar o
cumprimento da lei e a regutaridade das detiberações, pelo que compete ao

titular do cargo verificar se se encontram cumpridas as normas legais e infra
legais de funcionamento do órgão.
Considerando que, por maioria de razão, é o Presidente da Câmara que autoriza
ou proíbe a captação de som e imagem, em respeito peta Lei e peto Direito, por

ser o titutar e responsável petos dados de forma expressa e tácita.
Considerando que o Presidente da Câmara é o responsável máximo pelo

tratamento e a proteção dos dados do órgão executivo, nos termos das atíneas

1) e 2) do n.o 4 do Regutamento Gerat de Proteção de Dados, sendo que a

transmissão de som e imagem corresponde a um tratamento de dados pessoais,

por implicar a recotha e divutgação de informação relativa a pessoas singutares
identificadas ou identificáveis.
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Considerando que, em respeito pelo princípio da legatidade, pela lei e peto

direito, e ainda peto Regimento da Câmara Municipal de Montijo, o Presidente
da Câmara não pode autorizar a recotha de som e de imagem das reuniões do

órgão colegial executivo, o que já tinha determinado e determina novamente
por escrito que a mesma não se encontra autorizada
Considerando que após inúmeras insistências para terminar a recotha de som e

de imagem da reunião, o senhor Vereador João Afonso não acata a ordem
legítima que lhe foi dada e, com essa conduta, continua a impedir o regutar
funcionamento do órgão cotegial.
Assim, o Presidente da Câmara determina como é sua competência própria,
conforme o artigo 35.o, n.o 1, alínea g), da Lei n.o 7512013, de 12 setembro,
para assegurar o cumprimento da tei e a regutaridade das detiberações,
suspender os trabathos da presente reunião, pelo facto do senhor Vereador João
Afonso insistir em prejudicar os trabathos, bem sabendo que a sua conduta é
proibida e punida peta Lei, e solicitar a presença duma autoridade policial para

assegurar o regutar funcionamento do ôrgáo, no caso, a Câmara Municipal de
Montijo.".

O Senhor Presidente da Câmara lúunicipal, Nuno Ribeiro Canta, pelas dezoito
horas e doze minutos retomou os trabalhos e em cumprimento do disposto no
n.o 1 do artigo 21." do Regimento da Câmara Municipal de Montijo, dectarou
aberto o período de lntervenção do Púbtico.

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno
Ribeiro Canta, apresentou duas declarações, cujo teor a seguir se

transcrevem: --------
1."Reinício dos trabalhos da reunião de câmara
Senhoras e Senhores Vereadores,
Após assistirmos perplexos a uma conduta abusiva, itícita e desobedÍente do

senhor Vereador João Afonso, que foi identificado petas autoridades policiais e
elaboraram o correspondente auto de notícia, retomamos a condução dos

trabalhos da reunião, solicitando uma vez mais que os membros da câmara
respeitem a lei e o direito, o regimento do órgão e contribuam para o regular
funcionamento da câmara.
Com a sua conduta o senhor Vereador João Afonso desrespeitou o princípio da

tegatidade, ao qual todos os membros do órgão do executivo municipal devem
obediência, perturbou propositadamente o regutar funcionamento dos

trabathos, e não acatou a ordem de não filmagem. Caso os membros do órgão
cotegial violem a [ei, como fez o senhor vereador João Afonso, incorrem em
desobediência. -----

z
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A conduta do senhor Vereador João Afonso não se adequa a um titular de cargo
potítico, que está proibido de abusar dos seus poderes ou violar os deveres
inerentes às suas funções, com a intenção de obter benefícios itegítimos ou

prejudicar o regular funcionamento do órgão colegial de que faz parte, no caso,

a Câmara Municipal do Montijo.
Advertimos, de novo, que não é permitida a captação de som e imagem, visto

QUê, nos órgãos colegiais, no caso, a Câmara Municipat, a mesma não se

encontra legatmente prevista.

Assim, no estrito cumprimento das competências que tegatmente estão

atribuídas ao Presidente da Câmara, em respeito peta lei e pelo direito, e na

defesa da dignidade do órgão que temos a honra de presidir, damos nova ordem

de proibição das fitmagens, esperando que a mesma seja acatada pelo senhor
Vereador João Afonso. --------
lnfelizmente, este dia ficará para a história como uma página negra da nossa

história autárquica. Um momento triste em que um Vereador assumiu de forma
deliberada, livre e consciente uma conduta viotadora da tei e do direito,
desrespeitando os seus pares e todos os cidadãos montijenses. -------

Lamentamos o ataque infame que o senhor Vereador João Afonso fez às

instituições democráticas e ao regular funcionamento dos órgãos autárquicos,
uma conduta criminosa que certamente será punida peta justiça. ---'-----
No reinício dos trabalhos do órgão, reafirmamos o nosso compromisso com
cumprimento da tei e o respeito peto regimento da Câmara Municipal de
Montijo, que sempre iremos defender e fazer cumprir. ".

2. "Captação de som e imagem em desobediência à Lei e ao Direito
Senhoras e Senhores Vereadores,
Considerando que no uso da palavra, o senhor Vereador João Afonso, afirmou
que se encontra novamente a gravar som e imagem da presente reunião de

câmara, sem que tal esteja previsto pela lei e peto direito, e com essa conduta
esteja a prejudicar de forma detiberada, livre e consciente o regutar
funcionamento desta câmara, um órgão eteito democraticamente e

constitucionatmente consagrado.

Considerando que, em respeito peto princípio da tegatidade, peta [ei e pelo

direito, o Presidente da Câmara não pode autorizar nem autoriza a recotha de
som e de imagem das reuniões do órgão cotegial, determinando que a mesma

não pode ser efetuada, estando por esse facto o senhor Vereador João Afonso

impedido de divutgar dados legatmente não autorizados, bem sabendo que a
sua conduta é proibida e punida peta [ei.
Considerando que, uma vez mais, após inúmeras insistências para terminar com
a recotha de som e de imagem da reunião, o senhor Vereador João Afonso não
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acata a ordem tegítima que lhe foi dada anteriormente e, com essa conduta,
continuar a prejudicar o regutar funcionamento do órgão.
Assim, o Presidente da Câmara determina como é sua competência própria,
para assegurar o cumprimento da lei e a regutaridade das detiberações,
conforme o artigo 35.o, n.o 1, alínea p), da Lei n.o 7512013, de 12 setembro,
vottar a informar os membros da câmara que não autoriza a recolha de som e
imagem da reunião e ordena que o senhor Vereador João Afonso termine com
a filmagem da reunião, porque prejudica o regutar funcionamento do órgão
cotegial e porque está a ter uma conduta ilegat, proibida e punida pela Lei.". -

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
soticitou que doravante ficasse a constar em ata, a cada intervenção do Senhor
Vereador João Afonso e sempre que este gravar, a supracitada declaração sobre
a "Captação de som e imagem em desobediência à Lei e ao Direito". -----------

O Senhor Vereador Carlos Almeida, no uso da palavra, solicitou que constasse
em ata o seguinte: "Relativamente àquito que aqui ocorreu e que todos tivemos
a oportunidade de infelizmente presencÍar, queríamos tecer três ou quatro
comentários sobre esta inusitada questão. Em primeiro lugar, sobre a forma que
aquÍ assistimos de evidência de um problema. Face à circunstância de um
vereador dectarar publicamente que iria agir de uma determinada forma,
tornando púbtica e evidente essa sua intervenção, podia gerar, por parte da
gestão em exercício do Presidente, uma intervenção à posteriori que o Vereador
não respondeu aquito que iria fazer e a forma como iria atuar. Nós tivemos aqui
a chamada das autoridades. lsto leva-nos para um segundo aspeto desta
questão, que não é de menor importância, que é a banalização perigosa da
intervenção das forças de segurança, que são tão necessárias para garantir a

segurança dos cidadãos, num órgão institucional onde está a ser exercido o
municipatismo em democracia tocat. Vale até perguntar, a qualquer cidadão,
se um subcomissário e quatro agentes da autoridade se justificava que tivessem
passado tanto tempo num órgão democrático em funcionamento para resolver
uma questão relativamente à quat se poderia à posteriori e onde se entendesse
que vatia a pena e que era juridicamente adequado intervir. Depois, a questão

acessória, isto passa-se, desenrola-se a poucos meses antes de um ato eleitorat
e parece que aquilo que é fundamental é puxar para a agenda, puxar para o
dfa-a-dia, puxar para cima da mesa aquilo que é completamente acessório à

vida dos montijenses, ou dos lisboetas, ou dos portuenses, ou dos madeirenses
ou de quem quer que seja, esta questão é uma questão que não tem a ver
diretamente com os grandes problemas que noventa e nove porcento da
poputação etencaria como os probtemas que a preocupam. E depois aquela que
é a questão essencial. A questão essenciat que acaba por ficar aqui escondida
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é sempre a mesma, tudo isto se evitaria se esta gestão potítica municipat, à
semethança do que fazem por todo o país, dezenas e dezenas e dezenas de

executivos do Partido Socialista e de outras forças políticas, permitisse a

gravação e a transmissão daquito que aqui fazemos. lsso é que é de mérito! lsso

é que pode tevar as pessoas a perceberem que nós passamos aqui horas a
discutir assuntos que são relevantes para a sua vida e a sentirem-se mais

próximas, com mais vontade de participação, diminuíndo a abstenção e o
afastamento retativamente aos eteitores e eleitos, isso é que é a questão

fundamental. Lamentamos profundamente. Fazemos votos para que uma

situação desta nunca mais se repita, mas de facto, todos ficamos a perder com

aquito que aqui se passou.".

DELIBEMçÃO: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do PS e um do PSD

e duas abstenções da CDU.

VI . DIUSÃO DE CULTURA. BI JUVENTUDE E DESPORTO

1. PROPOSTA N.O 118412021 . ADENDA AO CONTRATO-PROGRATAA DE

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CELEBRADO E OUTORGADO ENTRE O

l,ruNtcípto DE MoNTrJo E A AssocrAçÃo oespoRTrvA sEM FrNs LUcRATlvos
DESIGNADA POR JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE

Considerando que:

a) Em reunião de câmara realizada no dia 28 de outubro de 2020, foi aprovada

a Proposta n.o 98512020, intitutada "Aprovação do Contrato'Programa de

Desenvolvímento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o lÁunicípío de

lvlontíjo e a associação sem fíns lutativos desìgnada por Juventude Futebol
Clube Sarílhense, referente ao melhoramento de ínstalações desportivas",
outorgado a 30 de outubro, conforme documento n.o 1 que se anexa e que se

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos lega

b) Nos termos do aludido contrato-programa, o mesmo tem como objeto a
concessão por parte do Município de Montijo, de uma comparticipação
financeira, a qual se destina a apoiar a execução do programa de

desenvolvimento desportivo no âmbito de melhoramento das instalações

desportivas que o Juventude Futebot Ctube Sarithense se propôs a levar a efeito
no decurso da presente época desportiva, encontrando-se as intervenções em

curso, com uma previsão de conclusão de cerca de dois meses e com a apoio

financeiro atribuído aplicado, de acordo com a evidência documental que se

anexa;

c) Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse

municipat, detiberar sobre as formas de concessão de apoios nos termos das

alíneas o), p) e u) do n.o 1 do artigo 33.o, do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de 12
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de setembro, na sua redação atuat, e que os MunicípÍos dispõem de atribuições
nos domínios da educação, património, cultura e ciência, tempos livres e
desporto, saúde, ação social e promoção do desenvotvimento, nos termos do
n.o 2 do artigo 23.o, do mencionado diptoma tegal;
d) O disposto no n.o 3 do artigo 46." da Lei n.o 512007, de 16 de janeiro que
define as bases da atÍvidade física e do desporto, estabelecendo que "os apoios
ou comparticípações financeiras concedídas pelo Estado, pelas Regiões
Autónomas e pelas Autarquias Locais, na área do desporto, são tituladas por
contratos-programa de desenvolümento desportìvo, nos termos da Ieí" e por
contratos-programa de patrocínio desportivo, conforme o artigo 9.o do Decreto-
Lei n.o 27312009 de 1 de outubro, na sua atuat redação;
e) O reconhecimento, pela Câmara Municipat de Montijo, da importância da
prática de atividades desportivas para a saúde física, mental e social e bem-
estar dos indivíduos e comunidades, e que se tem traduzido na concretização
de uma sótida potítica de promoção do desporto em estreita articutação e
proximÍdade com os ctubes desportivos e com os praticantes das diversas
modatidades desportivas com especial incidência na população mais jovem; ---

fl Que a criação, methoria ou requalificação de instatações destinadas à prática
do desporto contribuirá fortemente para dignificar, motivar e aumentar o
interesse peta prática do desporto;
g) Que o Juventude Futebot Ctube Sarilhense, com sede na Praça da República,
n.o 27, na Freguesia de Sarilhos Grandes, é uma pessoa coletiva de direito
privado com natureza associativa e sem fins lucrativos, constituída em í953; --
h) Que a associação concethia, tem como objeto social a promoção da educação
física e de todos os desportos em gerat, e também, a promoção da cuttura,
conforme refere o artigo 2.o dos seus estatutos;
i) Que o Juventude Futebot Ctube Sarilhense se propõe cotocar à disposição
deste município bem como das instituições escotares, gratuitamente, as suas

instalações desportivas para a reatização de eventos de âmbito desportivo,
recreativo e cultural, com interesse municipal;
j) Que o Juventude Futebol Ctube Sarithense, em conformidade com os artigos
11.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 27312009 de I de outubro, na sua redação atuat,
requereu a esta autarquia a atribuição de um apoio financeiro para a seguinte
finatidade: "sistema de ituminação nos campos de futebol", nomeadamente a
instalação, nas torres de iluminação existentes a colocação de 24 projetores
LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Classe ll, assÍm como, a instatação de 4 postes

de ituminação com 8m de attura em aço gatvanizado com 8 projetores LED PRO

SPORT FLOODLIGHT, sendo que no decurso das intervenções reatizadas
verificou que o sistema de ituminação existente se encontrava obsoteto; -------

p
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k) O teor do pedido de apoio apresentado pelo Juventude Futebol Ctube

Sarilhense, para efeitos da aquisição e instatação do "sistema de ituminação
nos campos de futebol", nomeadamente a instatação, nas torres de ituminação
existentes a cotocação de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Ctasse

ll, assim como, a instatação de 4 postes de ituminação com 8m de altura em

aço gatvanizado com 8 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT

t) O Juventude Futebot Ctube Sarithense pretende promover e desenvotver a

partir da época desportiva 202112022 um conjunto de iniciativas pontuais e
regutares desportivas, sociais e culturais, designadamente através da criação
de um projeto de formação desportiva, com a prática da modatidade de

futebot, com equÍpas de formação a competir nos campeonatos da AssocÍação

de Futebot de Setúbal, assim como, proporcionar condições para a prática do
padel.
m) Nos termos do disposto da cláusuta 4.u do citado contrato-programa de
desenvolvimento desportivo outorgado em 30 de outubro de 2020 "à revisão ou

cessação do presente contrato aptica-se o regime aplicávet, designadamente o
disposto nos artigos2l.o e 26." do Decreto-Lei n." 273/2009, de í de outubro",
na sua atual redação;
n) De acordo com os factos e o direito acima expendido, o Município de Montijo
pela presente Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
outorgado em 30 de outubro de 2020 reforça o apoio financeiro das verbas
consignadas no contrato-programa em apreço, no montante total de 50.000,00€
(cinquenta mil euros), a transferir para o Juventude Futebot Ctube Sarilhense,
destinado a comparticipar a aquisição e instatação do sistema de iluminação
nos campos de futebot, com vista ao desenvolvimento do programa desportivo,
na modatidade de Futebot, através da participação das várias equipas dos

escatões de formação nas competições oficiais federadas na época desportiva
2021t2022.
PROPONHO: -----------
1. APROVAR a minuta da Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo outorgado no dia 30 de outubro de2021entre o Município de Montijo
e a associação sem fins lucrativos designada por Juventude Futebot Ctube

Sarilhense, tendo como fim apoiar financeiramente esta associação, ho

montante de 50.000,00€ (cinquenta mit euros), destinado a comparticipar a

aquisição e instatação do "sistema de ituminação nos campos de futebot",
nomeadamente a instalação, nas torres de ituminação existentes a colocação
de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Ctasse ll, assim como, a
instalação de 4 postes de ituminação com 8m de attura em aço galvanizado com
8 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT;
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2. Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorga da Adenda

ao Contrato-Programa de Desenvotvimento Desportivo outorgado no dia 30 de
outubro de 2020 entre o Município de Montijo e a associação sem fins lucrativos
designada por Juventude Futebot Ctube Sarithense;

3. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.o

06104070199, conforme informação de cabimento que se anexa como
documento n.o 3;

4. Que a atribuição do presente apoio financeiro conste da relação a pubticar
anualmente no site desta Autarquia, nos termos do disposto no n.o í do art.o 4
da Lei 6412013 de27 de agosto.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada com seis votos a fayor, quatro do PS e dois da CDU

e um voto contra do PSD. ------

2- PROPOSTA N.o 1185t202í - ATRTBUçÃO DE ApOrO FTNANCETRO AO GRUPO

DE FORCADOS AT ADORES DA TERTÚLh TAUROIúQUrcI DO 
'ytONTtJO 

PARA

o SEGURO DE ACTDENTES PESSOATS E DESLOCAçÕEs DOS FORCADOS

Considerando que:
a) O Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo, pessoa

cotetiva com o número de identificação fiscal 501 404 287, dirigiu à Câmara

Municipal um pedido de apoio financeiro destinado a comparticipar as despesas

com o seguro dos forcados e com as destocações que permita a concretização
do ptano de atividades da respetiva associação concelhia, sedeada na União das

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro;
b) O Grupo de Forcados Amadores da Tertútia Tauromáquica do Montijo é
representante e desempenha um papel de difusão de uma das mais

características tradições da região de Portugal onde o concetho de Montijo se

insere, a tradição tauromáquÍca.
c) Existe a necessidade de proceder à concretização do Plano de Atividades do
Grupo de Forcados da Tertútia Tauromáquica do Montijo, bem como assegurar

o seu normal funcionamento.
d) Este grupo de forcados, a comemorar os 62 anos de existência, vê posta em
causa a sua permanência em atividade pelo facto dos seus recursos serem

insuficientes para fazer face às obrigações anuais, nomeadamente o pagamento

do seguro obrigatório e as deslocações dos forcados;
e) A redação da atínea e) do número 2 do artigo 23.o da Lei n." 7512013 de 12

de setembro, estabetece que a Câmara Municipat dispõe de atribuições no

domínio do "património, cultura e ciência" e o estiputado na atínea u) do
número 1 do artigo 33.o da citada Lei, que refere que é da competência da

z
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Câmara Municipat "apoiar atividades de natureza social, cultural, educatÍva,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (...)";
f) Os Municípios, enquanto pessoas cotetivas de direito púbtico, devem
cotaborar com os detentores de bens cutturais, para que estes possam conjugar
os seus interesses e iniciativas com atuação pública, à luz dos objetivos de
proteção e valorização do património cultural
g) O Grupo de Forcados Amadores da Tertútia Tauromáquica do Montijo
manifestou ao Município de Montijo a imprescindibitidade de garantir o seguro
e as destocações a todos os forcados, de modo a permitir a promoção e
desenvotvimento do seu ptano de atividades. ------
PROPONHO:

1. Que a Câmara Municipal detibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro
ao Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo no
montante totat de 3.í00,00€ (três mit e cem euros), transferindo a verba
financeira para a conta com o IBAN: PT50 0045 5461 40248325929 45 titutada
peto Grupo de Forcados Amadores da TertútÍa Tauromáquica do Montijo,
destinado a comparticipar o seguro e as destocações dos forcados da respetiva
associação;
2. Que o valor referido no ponto I seja concedido através da rubrica orçamental
n." 06104.07.01.99, conforme informação de cabimento que se anexa;
3. Que a atribuição do referido valor conste da relação a publicar anuatmente
no site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no n.o 1 do
artigo 4.o da Lei n.o 6412013 de 27 de agosto
4. Notificar o Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do
Montijo da detiberação tomada.

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3- PROPOSTA N.o 1186t202í - ATR|BU|çÃO DE ApOrO FTNANCETRO AO GRUPO

DE FORCADOS AI,iADORES DO MONTIJO PARA O SEGURO DE ACIDENTES

PESSOATS E DESLOCAçÕES DOS FORCADOS

Considerando que:

a) O Grupo de Forcados Amadores do Montfjo, pessoa coletiva com o número de
identificação fiscal 503 356 964, dirigiu à Câmara Municipat um pedido de apoio
financeiro destinado a comparticipar as despesas com o seguro dos forcados e
com as destocações que permita a concretização do plano de atividades da
respetiva associação concelhia, sedeada na União das Freguesias de Montijo e
Afonsoeiro; ----------
b) O Grupo de Forcados Amadores do Montijo é representante e desempenha
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um papel de difusão de uma das mais características tradições da região de

Portugal onde o concelho de Montijo se insere, a tradição tauromáquica. ------

c) Existe a necessidade de proceder à concretizaçâo do Plano de Atividades do

Grupo de Forcados Amadores do Montijo, bem como assegurar o seu normal
funcionamento.
d) Este grupo de forcados, a comemorar os 57 anos de existência, vê posta em

causa a sua permanência em atividade peto facto dos seus recursos serem

insuficientes para fazer face às obrigações anuais, nomeadamente o pagamento

do seguro obrigatório e as deslocações dos forcados;
e) A redação da alínea e) do número 2 do artigo 23." da Lei n.o 7512013 de 12

de setembro, estabetece que a Câmara Municipal dispõe de atribuições no

domínio do "património, cuttura e ciência" e o estipulado na alínea u) do

número 1 do artigo 33.o da citada Lei, que refere que é da competência da

Câmara Municipal "apoiar atividades de natureza social, culturat, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (...)";
f) Os Municípios, enquanto pessoas cotetivas de direito público, devem
cotaborar com os detentores de bens cutturais, para que estes possam conjugar
os seus interesses e iniciativas com atuação púbtica, à luz dos objetivos de
proteção e valorização do património cul
g) O Grupo de Forcados Amadores do Montijo manifestou ao Município de

Montijo a imprescÍndibitidade de garantir o seguro e as deslocações a todos os

forcados, de modo a permitir a promoção e desenvotvimento do seu plano de
atividades.
PROPONHO: --------
1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro
ao Grupo de Forcados Amadores do Montijo no montante total de 3.100,00€
(três mit e cem euros), transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN:

PT50 0079 0000 18362821101 94 titulada pelo Grupo de Forcados Amadores do
Montijo, destinado a comparticipar o seguro e as deslocações dos forcados da

respetiva associação;
2. Que o valor referido no ponto 1 seja concedido através da rubrica orçamental
n.o 06104.07.01.99, conforme informação de cabimento que se anexa;
3. Que a atribuição do referido vator conste da retação a publicar anualmente
no site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no n.o 1 do
artigo 4.o da LeÍ n.o 6412013 de 27 de agosto.
4. Notificar o Grupo de Forcados Amadores do Montijo da deliberação tomada.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAÇAO: Aprovada por unanimidade.

z
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4- PROPOSTA N.o 1187t202í - CELEBRAçÃO DE ACORDO DE PRODUçÃO PARA

A APRESENTAçÃO DO ESPETÁCULO DE FINAL DE ANO LETTVO DA ACADET,I|A

DE ARTES "SINFONIAS & EVENTOS" NO CINEÀ A-TEATRO JOAQUTM D',ALME|DA

Considerando o pedido da escota de artes Sinfonias & Eventos referente à

reatização no Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida da apresentação do

"Espetácuto de final de ano letivo da Sinfonias & Eventos", para o dia 3 de julho
pelas í6h30;
Considerando que, de acordo com o modelo da estrutura orgânica do Município
de Montijo, incumbe à Divisão de Cuttura, Biblioteca, Juventude e Desporto,
entre outras, as funções de "assegurar a gestão dos equipamentos cutturais
municipais, designadamente o Cinema-Teatro Joaquim d' Atmeida", de

"promover e coordenar as ações culturais municipais e estabetecer 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 cuttural e desportiva, visando a dinamização das diferentes
estruturas culturais e desportivas existentes no Município", ao abrigo das

atíneas c), d) e j), constantes do art.o 9.o, do Regutamento das Estruturas
Ftexíveis do Município de Montijo, pubticado no Diário da Repúbtica, 2." série,
n.o 94, de íó de maio;
Considerando que, de acordo com a redação da alínea e) do número 2 do artigo
23.o, da Lei n.o 75/2013, 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 o estipulado no ponto 2 do artigo 5.o, do Regulamento
Administrativo Municipat de Tarifas em vigor, segundo o qual "por deliberação
da Câmara Municipat de Montijo, devidamente fundamentada, podem

beneficiar de isenção de taxas as pretensões de manifesto e retevante interesse
púbtico municipat"; ---------
PROPONHO:

Que a Câmara Municipal detibere aprovar a cetebração do Acordo de Produção

nos termos em anexo, a cetebrar e outorgar entre o Município de Montijo e a
Sinfonia e Eventos, Lda., para a apresentação do "Espetácuto de final de ano

letivo da Sinfonias & Eventos", previsto para o dia 3 de jutho de 2021.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

5- PROPOSTA N.o 1188t202í - CELEBRAçÃO DE ACORDO DE PRODUçÃO PARA

A APRESENTAçÃo Do EsPETÁcULo "uNrDos PELA CULTURA" No crNE,r,rA-

TEATRO JOAQUTM D'ALME|DA
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Considerando o pedido da Academia Dance Fusion referente à reatização no

Cinema-Teatro Joaquim d'Atmeida do espetáculo "Unidos pela Cultura", para
os dias 9 de jutho pelas 20h30, 10 de jutho pelas 16h00 e 20h30 e 1í de jutho
petas íóh00;
Considerando que, de acordo com o modelo da estrutura orgânica do Município
de Montijo, incumbe à Divisão de Cultura, Bibtioteca, Juventude e Desporto,
entre outras, as funções de "assegurar a gestão dos equipamentos culturais
municipais, designadamente o Cinema-Teatro Joaquim d' Atmeida", de

"promover e coordenar as ações culturais municipais e estabetecer 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 culturais e desportivas existentes no MunicípÍo", ao abrigo das

alíneas c), d) e j), constantes do art.o 9.o, do Regulamento das Estruturas
Flexíveis do Município de Montijo, pubticado no Diário da Repúbtica,2.^ série,
n." 94, de 16 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 alínea u), do D.o 1, do art.o 33.o, da citada Lei; ----
Considerando o estipulado no ponto 2 do artigo 5.o, do Regulamento
Administrativo Municipal de Tarifas em vigor, segundo o qual "por detiberação
da Câmara Municipal de Montijo, devidamente fundamentada, podem

beneficiar de isenção de taxas as pretensões de manifesto e retevante interesse
púbtico municipat" ; ---------
PROPONHO:

Que a Câmara Municipal detibere aprovar a celebração do Acordo de Produção
nos termos em anexo, a celebrar e outorgar entre o Município de Montijo e a
Dance Fusion - Academia de Dança, para a apresentação do espetácuto "Unidos
pela Cultura" previsto para os dias 9, 10 e 1 I de jutho de 2021

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

TNTERVENçÃO DO PÚBLTCO-

O senhor munícipe Mário Baliza, interveio para questionar sobre o ponto de
situação da sede do Grupo de Amigos "Os Comilões". Disse que a [impeza na

rua onde reside devia ser reatizada com mais profissionatismo, que é utilizado
o soprador e o lixo entra pelo portão para dentro do seu quintal. Por fim,

@
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questíonou sobre se o Senhor Presidente já tem o "papel", porque quer seguir
com o processo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a interuenção do senhor munícipe e referiu, relativamente à sede do
Grupo de Amigos "Os Comitões", guê o assunto continua a ser tratado e não

está esquecido. Referiu ainda, relativamente à [impeza e às dificuldades que o
senhor munícipe identificou, que iria ser avatiada a situação. Quanto à questão

do "pape[" referiu que, o que foi dito é que havia esse registo na participação
da queixa-crime sobre racismo contra o Presidente, que o processo já foi
arquivado e que os serviços estão a diligenciar para o obter os documentos
necessários aos esclarecÍmentos soticitados, comprometendo-se a entregar uma

cópia ao senhor munícipe Mário BatÍza, por forma ao mesmo retirar as

conctusões que entender, e que da sua parte nunca iria abdicar da dignidade e
da justiça

Não tendo existido mais intervenções do púbtico presente, deu-se por

terminado o período de intervenção do público e retomou-se o período da

Ordem do Dia.

O texto das detiberações (propostas) foram aprovadas em minuta, nos termos
da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipat de 25 de
outubro de 2017, titutada peta Proposta n.o 0212017, tendo para o efeito sido
assinadas peto Senhor Presidente da Câmara e por quem as tavrou.

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

E eu, =ìf, o?, 6-]nG dúel 196,récnica Superior da Divisão

de Administração Organizacionat, a escrevi e assino.

o da Câmara Municipal,

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