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REUNÁO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE JUNHO DO ANO DOIS ffiL E VINTE
EUM

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

Presidente: Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Vereadores: Maria Ctara de Oliveira da Sitva (PS)

Sara Cristina dos Santos Ferreira (PS)

José Manuel da Silva Santos (PS)

Carlos Jorge Antunes de Almeida (CDU)

Ana lsabel Leonardo Baliza (CDU)

João Manuel Pereira Afonso (PSD)

As quinze horas e cinco 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

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 ORDEIA DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
uma declaração e três informações, cujo teor a seguir se transcrevem:
'DECLARAçÃO
Agravamento da situação da COVID-I9 no Montijo
Senhoras e Senhores Vereadores,
Passaram mais de 15 meses desde que foi dectarada pela Organização Mundiat
de Saúde a pandemia do coronavírus. ---------
Nunca tínhamos antes experimentado uma crise sanitária com esta severidade,
nem tão protongada. ---------
É compreensível que muitos montijenses se sintam cansados e desgastados. ---

Prestamos tributo à memória das muitas vidas que perdemos, e estamos a lutar
para tidar com os profundos efeitos negativos que a pandemia teve na vida

E
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quotidiana de muitas pessoas.

Sabemos que estamos impacientes com as limitações sanitárias que foram
Ímpostas nas nossas vidas.
Compreendemos perfeitamente que estamos preocupados com as limitações
sanitárias que restringem a nossa liberdade de circulação, de encontro, de
sociatização e, em certos casos, mesmo para trabalhar.
Sabemos também que estas restrições sanitárias têm sido eficazes na travagem
da disseminação do vírus.
Foi a nossa ação cotetiva que conseguiu baixar as infeções e satvar muitas vidas.
Sabemos das dificutdades dos úttimos 15 meses, e quando começamos a
recuperar e reconstruir a economia, vottamos a enfrentar uma nova vaga da
pandemia, agora entre a poputação mais jovem.
Embora tenha tido vários atrasos, a vacinação em massa está a ganhar terreno
e estamos certamente no caminho certo para controtar a doença.
Embora existam razões de esperança, ainda temos um caminho muito longo a
percorrer.
Uma quarta vaga de infeção parece estar à nossa frente. Temos de voltar a
currter e:La rruva vaga de ilríeções.
Desde a úttima dectaração sobre a pandemia, acerca de duas semanas atrás, o
número de casos positivos por 100 mit habitantes dupticou no Montijo,
acompanhando o recrudescimento da doença na Região de Lisboa.
Registamos ontem, no concelho de Montijo, cerca de 191casos positivos infeção
por 100 mil habÍtantes.
As admissões hospitatares devido à doença COVID-19 estão também a aumentar
diariamente. o número de óbitos não cresceu no concetho, mas começa
novamente a subir em Portugat. --------
Durante a pandemia procurámos sempre atuar decisivamente e rapidamente
para salvar o maior número de vidas. E para o fazermos agora, temos de
regressar ao básÍco.
Temos de relembrar como o vírus é transmitido por via aérea, e que os
comportamentos de cada um de nós podem reduzir imenso as oportunidades de
transmissão do coronavírus, e podem travar a pandemia.
Não podemos descurar as preocupações básicas que conhecemos como
essenciais. Os cientistas informam que é peto nosso comportamento que o vírus
se espalha.
Temos de lembrar que muitas pessoas são infetadas com a COVID-l9 são
assintomáticas.
A pessoa que se senta perto de nós num autocarro, que pode ser parceiro de
trabalho, ou um amigo ou mesmo um familiar num evento social pode estar
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infetado.
Podemos ser infetados quando viajamos num autocarro ou transporte público
que não tenha as janetas abertas.
Podemos apanhar o vírus do nosso parceiro de trabatho que não esteja a usar
uma máscara facial que cubra totatmente o seu nariz e boca.
O nosso amigo ou famitiar podem não ter lavado ou desinfetado as mãos antes
de nos passar um bebida ou um prato de comida, e podermos apanhar a infeção.
Podemos visitar os nossos avós ou pais, sem sabermos que estamos infetados e
infetá-tos
Podemos visitar um familiar que tenha diabetes, hipertensão, ou qualquer outra
doença crónica e infetá-lo, mesmo pensando que estamos saudáveis.
Podemos frequentar um restaurante, um café, uma superfície comercial e em
todos etes transmitir o vírus e cotocar a saúde e vida de outros em risco.

Quando estivemos em contacto com uma pessoa infetada com COVID-19, por
mais inconveniente que seja para a nossa vida, devemos seguir o protocolo de
quarentena da Direção Gerat de Saúde durante 10 dias.
A quarenta domicitiária continua a ser a melhor maneira para travar a infeção
pelo vírus e impedir a sua disseminação pela população.
É por tudo isso que algumas mudanças básicas no nosso comportamento podem
fazer uma grande diferença nesta pandemia.
Temos fatado muitas vezes deste facto, mas devemos insistir porque não raras
vezes temos muitos lapsos nos nossos comportamentos.
Temos de ser mais ditigentes, mais consistentes, e mais responsáveis petas

nossas ações.

5e tivermos cuidado e ditigência podemos travar a transmissão e controtar a

taxa de infeção do coronavírus.

Quanto menos pessoas são infetadas, menos pessoas ficam doentes, menos
pessoas precisam de ser hospitatízadas, menos pessoas necessitam de cuidados
intensivos, e menos pessoas necessitam de ventitadores.
O que conhecemos das vagas anteriores, e da experiência em todo o mundo, é
que quando o Serviço Nacionat de Saúde está sobrecarregado mais vidas são
perdidas.

O aumento de novas infeções significa que temos uma vez mais aumentar as

restrições sobre a venda de álcool, o movimento e agrupamento de pessoas. -
Ao tongo da nossa resposta contra a pandemia, fomos tomando medidas que

foram apropriadas e proporcionais ao risco de infeção.

Quando atuamos muito cedo, ou impomos medidas que são muito severas, a
economia vai sofrer
Por outro [ado, se atuarmos muito tarde, ou a nossa resposta é mais fraca,

ë
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arriscamos a perder o controto do vírus.
As medidas que estão hoje em vigor são as apropriadas ao nível de risco e são
necessárias para satvar vidas.
Continua a ser obrigatório o uso de máscara petas pessoas que cubra o nariz e
boca nos espaços púbticos.

Temos de nos assegurar em manter uma distância física com os outros.
O atual nívet de aterta votta a afetar diversos aspetos da nossa vida e pode levar
a atterações nas atividades ptaneadas. Como, por exempto, conter os festejos
e arraias no dia de 5ão Pedro e de 5ão Marçal.
Cada um de nós tem a responsabitidade de adotar as medidas necessárias para
proteger a si próprio e aos outros. Cumpre a cada um de nós limitar o risco para
nós próprios e para os outros.
Estamos esperançados que, apesar das novas variantes genéticas do vírus, o
programa de vacinação em massa consiga a desejada imunidade de grupo. -----
Aparentemente surgiram alguns probtemas com a vacina de AstraZeneca, os
cientistas descobriram que estas vacinas não conferem uma proteção suficiente
contra a variante detta, hoje predominante na região de Lisboa.
reuzÍrìeÍtre, aLe agora, o programa oe vactnaçao em ma55a no Íilontuo esta
baseado na vacina de Pfizer, que parece mais eficaz às variantes, mas requer
duas doses.

O ritmo de vacinação tem vindo a aumentar graduatmente, estamos
presentemente a vacinar cerca de 750 pessoas por dia, no Centro de Vacinação
em Massa do Pavithão do Esteval. --------
O número gtobat de pessoas com o esquema vacinal compteto cresce
diariamente, o número de montijenses com a primeira dose da vacina é agora
de aproximadamente 40 mil, ou seja, cerca de 2/3 da população, continuando
as pessoas vutneráveis a ter prioridade na vacinação.
Uttrapassados os atrasos na disponibitidade das vacinas, e as restrições
nacionais, a nossa tarefa imediata tem sido a vacinação rápida da população. -
Estamos a chamar todas as pessoas, respeitando a faixa etária, para serem
vacinadas sem demora. E apetamos para que as pessoas ainda não vacinadas se

apresentem no Centro de Vacinação em Massa

Com o aumento da taxa de infeção na Região de Lisboa, e mesmo no Montijo,
a nossa única esperança é a vacinação em massa.

Apesar do crescimento das infeções, nesta vaga o número de infeções graves
tem comparativamente uma redução significativa, situação que podemos
atribuir ao sucesso do programa de vacinação em massa da poputação. ---------
Estes resultados são a evidência de que as vacinas funcionam. E isso motiva-nos
a aceterar a vacinação para assegurar a imunidade de grupo, apelarmos a que

Ata n.o 15 de 23 de junho de2021



MUNICíP|O DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

Livro 30
Folha244

todas as pessoas se registem e recebam a vacina.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Desde o princípio da pandemia, que dissemos que eta vai passar. Mas, somos

nós que determinamos cotetivamente o tempo que ela vai durar, os prejuízos
que vai causar e como vamos recuperar a nossa economia. Só a nossa ação

coletiva pode vencer a pandemia. --------
Com a passagem do tempo, com a experiência adquirida com os desafios e os

problemas, com tudo o que conseguimos ultrapassar, as patavras anteriores são

cada vez mais verdadeiras.
Passámos muitas privações e permanecemos como povo. Não seremos

derrotados petas incertezas ou peto medo. Não seremos derrotados pela

magnitude ou comptexidade das tarefas que temos peta frente. Vemos agora
um caminho claro para vencer esta pandemia. Mas ainda temos um caminho
para percorrer.
Mostramos a cada dia que temos os meios e a coragem para travar o
coronavírus. E estamos mais confiantes cotetivamente que venceremos a
pandemia.
Juntos somos mais fortes.".

1. 'lNFORl,tAçÃO
Queixa crime por desobediência do Vereador João Afonso
Senhoras e Senhores Vereadores,
O dia 9 de junho de 2021, fica para a história como o dia da infâmia duma
oposição sem ética nem dignidade.
Foi o dia em que o Vereador da Câmara Municipal do Montijo, eteito pela

cotigação PSD e CDS-PP, entendeu adotar uma conduta de itegalidade,
insistindo em desobedecer a autoridade democrática dos órgãos autárquicos
eleitos petos cidadãos montijenses, violando sistematicamente o Direito, a Lei
e o Regimento da Câmara Municipat, com a gravação e divutgação nas redes
sociais das reuniões da câmara municipal
Esta situação itegítima determinou e conduziu ao único desfecho possível para
pôr cobro a uma situação ilegat, proibida e punívet pela lei, o recurso aos

Tribunais.
A denúncia ao Ministério Púbtico corresponde à via de aplicação da lei possível

neste caso e, aliás, a única admissível nesta situação.
O entendimento vertido no Parecer da CCDR do Centro, datado de 12 de agosto
de 2016, com o n.o 15812016 revela, atiás, todos os elementos de interpretação
necessários sobre esta matéria e sobre a intervenção itegat do Vereador. -------
Bem assim e no mesmo sentido, o parecer do Encarregado de Proteção de Dados

da Câmara Municipal de Montijo, datado de 21 de junho de 2021, devidamente

w
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homologado, conclui que, do facto de as reuniões serem púbticas, por natureza
ou por ser permitida a presença de púbtico, ou o regimento que a regula ser
omisso quanto à possibitidade de recolha de som e imagem para sua transmissão
em direto ou à posteriori, não resulta nem tat imptica necessariamente a
possibitidade de livre, incontrotada e, no limite, sistemática, gravação integral
ou parciat, dessas reuniões, peto púbtico presente ou petos etementos que
compõem o órgão, pois não é facuttado aos etementos que compõem o órgão a
facutdade (o direito) ao armazenamento sonoro e/ou visuat da reunião. --------
De iguat modo, a decisão proferida peto Tribunal da Relação de Coimbra no

Processo com o n." 106l16.4GCTND.Cl, que jutgou situação totatmente idêntica
e conctuÍu peta tegitimidade da ordem de proibição de gravação dos trabalhos,
contém os argumentos jurídicos que suportam a decisão de recurso aos
Tribunais.
O Presidente da Câmara, também ele órgão autárquÍco democraticamente
eleito, exerceu as suas competências no tempo e locais próprios sendo a sua
decisão, quer de proibição quer de advertência, totalmente adequadas e
respeitadoras da lei vigente
rì --^----- --:-- ---: ---J- -----^^---!-- - - , . .'!, PrvLç)rv Lt ilils vclt cl)5ril Pru))sguil u5 )gu5 Leliltus, teÍt(l(, Ja S€lguloo para o
Ministério Púbtico o auto de ocorrência etaborado pela autoridade policial.". -

2. '|NFOR MçÃO
Conqarwrrãn r{n rì.rr.ì r{r Vilr nr Dr:er ío da Mriauì'e . Ys rrtgav

Senhoras e Senhores Vereadores,
No âmbito do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueotógicos (PATA)
incluído na empreitada de requatificação da Praça 1o de Maio e do Largo do
Guitarrista, no Montijo, foÍ exposto e registado, na tarde do passado dia 3 de
junho, o contorno integral do antigo poço que abastecia a vila de Atdeia Gatega
até há cerca de 80 anos atrás.
A sua existência já era sobejamente conhecida a partir do registo fotográfico
disponível, ficando apenas por confirmar se a escavação de preparação do
enchimento para assentamento do novo pavimento iria ou não atingir o nível de
arrasamento da infraestrutura, factos que refutam a Ídeia de estarmos perante
um achado arqueotógico, com defendem alguns.
Este poço é tido peta generatidade dos autores das monografias locais como
datando da prÍmeira metade do sécuto xvl e como fonte primária do
abastecimento do núcleo urbano até à construção de uma moderna rede de
distribuição de água potável, o que apenas se efetivou em meados do sécuto
passado.

Está registado em duas fotografias do úttimo sécuto, a mais antiga datada do
período compreendido entre meados e finais da segunda década e a mais
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recente da transição entre as décadas de 1930 e 1940, assinalando-se aqui,
Íguatmente, a presença do coreto da Banda Democrática 2 de Janeiro, demotido
em 1946.
O técnico arqueólogo que fazo acompanhamento da obra apresentou no dia 04
de junho de 2021 à Direção Gera[ do Património Culturat (DGPC) a devida Nota
Técnica da notícia da exumação do arrasamento daquela estrutura hidráutica,
que será, entretanto, limpa, registada e georreferenciada para inclusão nas

telas finais do projeto.
A mesma estrutura será devidamente preservada nas suas condições atuais, por
meio da construção de uma nova taje de betão sobre a referida estrutura e peta

evidência da sua locatização, que ficará representada por pedra basáltica no
pavimento do arruamento.
O perímetro do poço ficará inscrito no pavimento com uma moldura circutar em
cubo de basalto. Esta marcação cotocará em destaque a espessura aparente do
muro do poço, pela geometria e materiat usado. Prevê-se ainda a inclusão no
passeio de uma frase atusiva que fixe um registo, com data e uso, para uma
leitura factuat desta memória.
A Câmara Municipat do Montijo está a realizar todo o acompanhamento
arqueotógico desta obra, desde o primeiro momento, justamente por saber e
conhecer da existência no [oca[ desta estrutura. ---------
Foi elaborado um PATA e foi contratado um técnico da área da arqueologia que
acompanha todos os trabathos e que acompanha a execução de todas as

medidas imptementadas para a preservação daqueta estrutura. ---------
Numa tentativa ridícula de usurpação das medidas municipais de preservação

do património arqueológico, alguns eleitos dos partidos da oposição quiseram

"apoderar-se" de todo o trabalho desenvotvido pelos técnicos, arqueólogos e
projetistas municipais, elaborando uma queixa junto da DGPC de achado
arqueotógico. Os membros da oposição, certamente com o intuito de parar as

obras, chegaram mesmo a convocar as autoridades poticiais para o locat e, uma
vez mais, à semethança do que haviam feito para a obra do Passeio do Cais da
Rua Miguel Pais, utitizaram a DGPC como "arma de arremesso" político. -------
Chegaram tarde de mais, e deixaram para a história a conduta de uma oposição
sem projeto, arrogante e que se julga acima da tei e dos trabalhadores
municipais. Fica para a história uma conduta ridícula dos eteitos da oposição,
que repudiamos, porque estas tentativas potiticamente ridículas que só

prejudicam o Montijo e os montijenses. --------
A DGPC conhece e acompanha, desde o primeiro momento, o comprometimento
da Câmara Municipa[ do Montijo com a satvaguarda da memória daquele poço
e esclareceu ainda que no âmbito do acompanhamento arqueológico da obra
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em curso, foÍ remetida a essa Direção-Geral Património Cuttural uma Nota

Técnica que reporta a situação da importante estrutura exposta e apresenta
uma proposta de medidas de minimização a apticar subsequentemente, com

vista à sua adequada satvaguarda e memória futura.
A preservação do património municipal cria especiais responsabilidades, não só

em relação a esse bem, mas em retação ao restante património municipat.
lmporta, por outro [ado, ter em conta que a consagração do vator de uma peça

do legado cultura[ pressupõe um sistemático trabatho de inventariação, de

estudo e de preservação de todo o património disponívet.
Esse trabalho, que atiás é uma tarefa em permanente atualização, nunca foi
menosprezado na execução das obras púbticas da Praça ío de Maio.
Permitam-me, pois, aqui uma patavra de aptauso e incentivo a todos os técnicos
envotvidos na conservação do patrimónÍo edificado existente da Praça 1o de
Maio, numa orientação que privilegia o levantamento criterioso, não

discrimÍnatório, técnica e cientificamente apoiado, do património significativo
legado petas gerações anteriores. Trata-se de um exemplo na execução das
potíticas de defesa e vatorização do nosso património. ---------
Orguthamo-nos do nosso passado. Orgul,hemo-nos iguatmente do rigor e
persistência com que o estudamos, preservamos e damos a conhecer o
património histórÍco de Montijo. ".
- íaf-l---^--,a-J. rnrorfiraçao
lnauguração do novo Hotel do Parque
Senhoras e Senhores Vereadores,
Na passada semana, decorreu a cerimónia de inauguração do novo Hotel do
Parque, no Montijo
O Montijo faz do desenvotvimento turístico e hoteleiro a via para o seu

desenvotvimento. Tem por isso muito orgutho e enorme alegria em acolher um

moderno investimento, de dimensão nacional e internacional, que recebe o
sentido da sua história e o projeta no futuro.
A oferta de serviços é hoje um dos etementos mais importantes da base

económica do Montijo. É peto alojamento locat, peta hotelaria internacionat,
pelas grandes superfícies comerciais, petos servÍços de desporto, que temos
continuado a atrair investimento e a internacionalizar a economia com relativa
tranquitidade. ------

Muitas destas dinâmicas empresariais resultam da aposta plenamente
conseguida com a nossa preocupação em acolher, facilitar e incentivar o
investimento internacional no Montijo
Recordamos outros investimentos em prosseguimento nos serviços, para
desgosto das oposições, que sempre esteve mais interessada no btoqueio à

Ata n.o 15 de 23 de junho de 2021



MUN|CTP|O DO MONTilO
CÂMARA MUNICIPAL

Livro 30
Fotha 246

internacionalização da economia, como são os casos dos investimentos da

Mercadona, do Lid[, do Twetve lndoor Padet, do Ategro, da ftoricuttura e
agropecuária, em Pegões e Canha. Recordamos ainda em matéria de
investimentos, para memória futura, o voto contra da CDU ao grande

investimento novo Aeroporto do Montijo, o voto contra da oposição ao

investimento no novo campo de futebol do Afonsoeiro, o voto contra da

oposição contra o investimento no novo campo de futebol do Juventude
Sarilhense.
Ter vários grupos empresariais a investir no concetho é um exempto de
confiança e apeta para que tenhamos a consciência da importância do
desenvotvimento económico, da internacionalização da economia e da criação
do emprego, para recuperar a economia da pandemia, não nos pode fattar. ---
Ao abrir as suas portas, disponibitizando mais 112 quartos na cidade, o Hotel do
Parque transforma-se num lugar de produção de riqueza, num espaço de criação
de emprego, num polo de desenvotvimento turístico.
É assim um símboto do que queremos que seja o Montijo, uma terra dinâmica,
desenvolvida e de futuro.
Este novo hotet é um projeto de grande irradiação económica, de
internacionalização da economia, de desenvotvimento e de afirmação de
Montijo.
Expressamos aqui publicamente o reconhecimento a todos aquetes que, com
trabalho, empenho e ditigência, deram ao novo Hotel do Parque a grandeza que

ele tem.
Desejamos por fim, aos empresários, trabalhadores e clientes do novo Hotel do
Parque, no Montijo, os maiores sucessos.".

A Senhora Vereadora Maria Clara Silva, no uso da palavra, apresentou uma

declaração, cujo teor a seguir se transcreve: ------
"Em meados do sécuto XX (1945-19501um grupo de estadistas Europeus, iniciou
uma cruzada junto da população dos seus Países, para criarem novas estruturas,
assentes em tratados, e baseadas no interesse comum Europeu, a paz, o
primado da lei e a iguatdade das nações.

Robert Schuman, Konrad Adenauer, Gasperi e Churchilt, e os seus seguidores
são os responsáveis pelo mais longo período de paz que o "vetho continente"
vrveu.
A Pandemia da COVID-19, decretada pela OMS em março de 2020, veio
destabilizar a ordem Europeia e Mundial, tem sido devastadora para a saúde, o
emprego, os rendimentos das famítias e para a vivência coletiva das sociedades.
Ao longo destes tongos meses fomos inclusive confrontados com timitações à

d
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nossa vida cotetiva, só usados em tempos de guerra, como sejam o recother
obrigatório ou a impossibitidade de circutar tivremente entre vitas ou cidades.
O medo entrou nas nossas vidas de forma consciente, o medo do ser infetado,
o medo de perder um ente querido e não poder sequer se despedir, o medo de
abraçar, o medo de não ter rendimentos, o medo de ter medo.
se é certo que esta Pandemia abalou os sistemas de saúde, não podemos
esquecer que eta abatou também os aticerces da democracia, fez desaparecer
a confiança e prevatecer a incerteza.
Não é ainda possível, prever hoje a forma como este VIRUS afetou os sistemas
políticos e sociais.
Muitos questionam se, o coronavírus vai acelerar a crise do capitalismo ou, ao
contrário, será usado para uma restrição autoritária?
Não há democracia sem partidos potíticos, não há partidos políticos sem
democracia, o certo é que a conjuntura difícit que vivemos, tem atimentado o
monstro do poputismo, num sistema político mais fragmentado, como é hoje o
Português.

A discussão potítica, deixou de ser sobre quat o projeto potítico que cada
Particio, iem para o País, para a Região ou para o concetno, mas sim em torno
de casos, que vÍsam apenas denegrir a imagem do opositor. ---------
o concetho do Montijo, não é diferente do resto do País, aqui a oposição à
dÍreita, vive da espuma dos dias, do ataque ao homem. de meias verdades, de
frases sottas e descontextuatizadas, giram à votta do seu umbigo, a Lei é sempre
para os outros.
A esquerda acocora-se a um canto, apresenta o trabalho dos outros como seu,
sempre num silêncio cúmptice, na esperança de beneficiar, aqui ou atí.
Pensar o Concetho, é o que importa, se o pensador veste catças amaretas ou
azuis, se anda a pé ou de mercedes, se faz exercício físico ou fica sentado no
sofá, apenas interessa para fazer chicana potítica, para alimentar uma potítica
de ódio, de destruição do opositor, de gotpismo, do poder peto poder... ---------
Sofia de Melo Breyner, uma mulher à frente do seu tempo diria:
O demagogo diz da verdade a metade, porque pensa que o povo só pensa
metade.
Porque pensa que o povo não percebe nem sabe.
O Executivo do Partido Sociatista, liderado por Nuno Canta, tem uma proposta
potítica para o Concetho, que tem vindo a concretizar, de acordo com as verbas
disponíveis, por forma a não deixar o Concelho comprometido financeiramente,
uma proposta potítica de um Concelho educador, mutticultural, sotidário, que
convive com a diversidade e Íaz deta uma força de modernização.
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As políticas públicas seryem para resotver os problemas dos cidadãos, por isso

etas podem ser segmentadas ou fragmentadas, visando a idade, o género ou
grupos sociais, mas sempre com o objetivo do desenvolvimento humano integral
e ecológico, criando identidade e desenvolvendo sentimentos de pertença,
estes objetivos só se concretizam com seriedade e fatando verdade,
sensibilizando os cidadãos para os desafios do futuro, para os seus direitos e
para os seus deveres.
Não são estes protagonistas, de frases ocas, que surfam na espuma dos dias, ou
que se refugiam num silêncio cúmplice que abalarão a nossa resistência, a nossa

força, para com a poputação do Concetho continuamos na senda de um Concetho

moderno, mas que não deixa ninguém para trás.".

A Senhora Vereadora Sara Ferreira, no uso da palavra, leu um voto de
saudação, cujo teor a seguir se transcreve:
'Teve lugar nos passados dias 12 e 13 de junho, em Coimbra, a prova de triatto,
organizada entre diversos parceiros com o apoio da Federação de Triatlo de

Portuga[.
Estiveram presentes os atletas João Cruz, David Figueiredo e ltidia José, em

representação da associação concethia, Associação para a Formação e
Desenvotvimento Desportivo.
A atleta ltidia José participou na prova sprint: 750m natação, 20km de bicicleta,
15km corrida, tendo obtido o terceiro tugar na ctassificação gerat feminina. ---

Peto exposto, saudamos e felicitamos a Associação para a Formação e
Desenvotvimento Desportivo pela sua prestação e muito em particutar a atleta
Itidia José pelo tugar alcançado.
Saudamos os attetas, estrutura técnica e dÍrigentes da Assocíação para a
Formação e Desenvolvimento Desportivo formutando votos para que continue a

desenvolver um percurso repleto de sucessos desportivos, contribuindo dessa

forma para o engrandecimento do nome do Montijo.".

Admitido por unanimidade o supracitado voto de saudação, o Senhor

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, cotocou seguidamente
à discussão e votação, tendo o mesmo sido oprovado por unanimidade.

De seguÍda a Senhora Vereadora Sara Ferreira, ainda no uso da patavra, leu
três declarações, cujo teor a seguir se transcrevem:
l. "Declaração Política
Senhor Presidente,
Srs. Vereadores;
Ao tongo dos seus 21 anos, a Gateria Municipat do Montijo tem vindo a
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desenvotver um trabatho de excelência no âmbito da promoção cutturat, sendo
cada vez mais reconhecida no panorama nacionat. --------
A GalerÍa Municipal é um equipamento cuttural que tem como missão a
promoção do desenvotvimento e o crescimento sociocuttural através da difusão,
de forma crítica e quatitativa, das Artes Ptásticas como a pintura, fotografia,
escultura, cotagens, motdagem e outras formas de expressão artística. ---------
Num período tão atípico, como aquete que temos vindo a atravessar nos úttimos
tempos, apesar de todos os constrangimentos instatados, a Galeria Municipat do
Montijo, tem vindo a prestar uma oferta cuttural regular com a apresentação
de várias exposÍções e também com a promoção de diversas atividades que
pretendem levar a Gateria Municipat para fora dos seus limites físicos.
Em 9 janeiro de 202í encerrou a Exposição de Vatentim Quaresma, que esteve
patente desde 28 de novembro. Esta exposÍção contou com trabathos de
joalharia contemporânea, escuttura, moda e figurinação para teatro da autoria
do designer Vatentim Quaresma. É um autor internacional que tem apresentado
a sua obra em vários países europeus, Angota, Brasil e Senegal. A exposição
contou com a passagem de 767 visitantes, reftetindo assim, o interesse que
l^--^-r^.. -- -.1Lt:--vsJysr Lr!'tt ltv Puu(lLv.
Por circunstâncias decorrentes do pico pandémico a Galeria Municipat do
Montijo voltou a encerrar as portas no período compreendido entre 10 de
janeiroe4deabrit.
Reabrimos portas, com a inauguração da exposÍção, "Eppur si muove [o tempo],,
exposÍção antotógica de fotografia de Roberto Santandreu, que esteve patente
até o passado dÍa 12 de junho. Uma exposição que nos permitiu acompanhar o
percurso artístico de Roberto Santandreu, o "fotógrafo chiteno que viveu duas
revotuções e renasceu em Portugal". A sua cotaboração com a Gateria Municipat
remonta ao seu início, tendo participado numa exposição de fotografia em
2001, com um trabatho no nosso concetho que integrou a mostra. A exposição
abrÍu portas ao púbtico, togo que as condÍções sanitárias o permitiram, a 06 de
abril, recebeu um total de 577 visitantes
ReatÍzou-se iguatmente no dia 29 de maio, uma visita guiada com o autor, que
durante o período da tarde, esteve presente para receber os seus visitantes,
dando-thes a conhecer, as histórias por detrás das fotografias.
Inaugurámos no passado dia 19 de junho a exposição de pÍntura e escuttura,
"Menina muther", de Xana Abreu, que estará patente até ao próximo dia 7 de
agosto e que já registou a presença de 168 visitantes. -------
Organizado iguatmente peta Galeria Municipat do Montijo, iniciou-se no passado
dia 19 de junho, uma atividade que irá decorrer durante os meses de jutho e
agosto, designadamente "ltustrar Montijo", com a artista montijense Guida

Ata n.o 1 5 de 23 de junho de 2021



MUNTCTP|O DO MONTUO
CÂMÂRA MUNICIPAL

Livro 30
Fotha 248

Casella, que tem lugar aos sábados de manhã, de forma gratuita, mediante
inscrição na Galeria Municipal do Montijo e que essenciatmente se traduz na

criação de desenhos tendo por base o património cultural do concelho, aliando
a atividade cuttural ao conhecimento do território e à promoção de estilos de

vida saudáveis. ------

Uma atividade dirigida a todos aqueles que queiram participar, com um número
mínimo de participantes de 8 e máximo de 15.

No passado dia 19 de junho a manhã foi dedicada ao centro histórico do Montijo,
estando previsto muitas outras zonas que integram as restantes freguesias do
Concelho do Montijo
Atém de garantir mais quatidade e diversidade aos eventos cutturais do
Município, a Gateria Municipal tem ainda por objetivo a captação, fidetização
e desenvotvimento de púbticos, através da definição de uma linha programática
que lhe confira a identidade cultural do Município e tendo presente como
principais valores da programação: a regutaridade, a contemporaneidade, a
qualidade e a coerência, com vista à promoção e ao desenvotvimento integrado
das artes no concetho do Montijo e na região em que se insere.
Aproveitamos assim a oportunidade para reatçar a excetência do trabalho
reatizado ao longo destes 21 anos, pelos trabathadores municipais, pelos eleitos
tocais e por todos os artistas que com empenho e dedicação permitiram
construir este espaço de excetência dedicado às artes e ao serviço da

comunidade, que é já uma referência, agradecendo e saudando a todos, peta

entrega, com a certeza de que continuaremos a trabalhar, para que Juntos, no

futuro próximo, seja possível reforçar ainda mais este percurso, que muito nos

honra.".

2. "Montijo Lugar de Encontros --------
lniciou-se no passado dia 28 de maio a 7." Edição do projeto municipat Montijo
Lugar de Encontros.
Fruto da situação pandémica por Covid-í9, este projeto municipal tem sido
apresentado num formato diferente, concentrando todas as atividades no

Jardim Municipal da Casa Mora e aos dias de fim de semana, tendo em vista a
aplicação de medidas preventivas dado o contexto atual.
Pese embora essa evidência, tem sido possível manter o propósito deste
projeto, que anualmente promove dezenas de iniciativas culturais, desportivas
e turísticas, nomeadamente nas áreas da dança, música, teatro, gastronomia e

vinhos, entre outros.
Como habitualmente o Montijo Lugar de Encontros iniciou-se com a
apresentação da Festa da Ftor, que contou com vários etementos decorativos
no centro histórico da cidade, com a instalação de uma estrutura área na Rua
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Atmirante Cândido dos Reis, o envolvimento dos comerciantes da cidade que
aderiram à atividade designada por Montras em Ftor, o mercado de ftores e
decoração ftoral que funcionou de sexta a domÍngo em que tiveram lugar
diversas atividades, como seja, o concerto Acústico com Fitipa Canhão
acompanhada à guitarra por Martin Mendonça, no dia 28 de maio pelas 21h00;

atuação do Grupo Travessia no dia 29 de maio petas 11h00; Cantigas da Carotina
petas 11h00 no dia 30 de maio, Workshop de decoração floral, hora do conto,
entre outros.
Para assinatar esta temática foi iguatmente inaugurado, no dia 28 de maio,
petas 11h30m, o Murat de Arte Urbana, a cargo da artista Tamara Alves, um
evento decorrente da programação intitutada por Mural 18.

No fim de semana de 4, 5 e 6 de junho as atividades foram dedicadas à temática
do Turismo, tendo sido apresentado no dia 4 de junho em sessão púbtica que
decorreu na Galeria Municipal do Montijo, a revisão do Plano Estratégico do
Turismo que contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do
Montijo, Eng. Nuno Canta, do Sr. Vice-Presidente do lnstituto Potitécnico de
Setúbat, Professor Carlos Mata e do Sr. Engenheiro Jorge Humberto da Entidade
Regionat de Turismo de Lisboa e Vate do Tejo, tendo estado presentes diversos
agentes económicos.
No âmbito do mercado do turismo que funcionou de sexta a domingo em que
tiveram [1rgar cliversas ativiclaeles, como seja, o espetá.cr-rlo mrlsica.l a- ca-rgo de
Teresa Ferreira acompanhada por Tiago Carrasqueira, a atuação do saxofonista
Ricardo Branco e ainda a atuação do Conservatório Regional de Artes do
Montijo; além de atividades para o púbtico infantil, atuação do grupo de
percussão Anau a Rufar e a reatização do Passeios do Tejo.
No fim de semana de 1 1, 12 e 13 de junho, as atividades foram dedicadas aos

Produtos Regionais e Artesanato, contando com a atuação de Patrícia Primavera
acompanhada por Nuno CC, de Tiago Correia e várias atividades para púbtico
infantit.
O fim de semana de 18, 19 e 20 de junho foi dedicado ao comércio local, com
o título "O Comércio Mora Aqui", em que tiveram [ugar diversas atividades ao
longo de todo o fim de semana, como seja a atuação do grupo Guitarras de
Amigos, do grupo UnÍted Dance Crew, contando com desfiles de moda
promovidos pelos lojistas e atividades para os mais novos.
O próximo fim de semana, 25, 26 e 27 de junho será dedicado a recordar as

Festas de São Pedro, sendo que peto segundo ano consecutivo não se irão
reatizar as tradicionais Festas em Honra de São Pedro, devido à situação
pandémica, no entanto durante o próximo fim de semana, iremos recordar as

nossas grandiosas festividades, assinalando atguns momentos da nossa História,
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das nossas tradições, da nossa cuttura e das nossas Gentes. Peto Jardim
Municipal da Casa Mora passaram diversas associações concelhias com várias
apresentações. É iguatmente apresentada uma exposição no Museu MunÍcipat
da Casa Mora, Festas Poputares de São Pedro / Percurso lconográfico 1951 -2019,

que reúne um conjunto de imagens que reftetem a história das celebrações das

Festas sem interrupções desde 1951 e que estará patente até ao próximo dia 9
de jutho.
Ainda para assinalar esta altura do ano e este particutar momento de grande

tigação a todos os montijenses e a muitos visitantes, a lgreja Matriz do Montijo
e o Coreto, estarão ituminados, assinalando-se dessa forma o tradiciona[ arraiat
que anuatmente ituminada as ruas da cidade
De referir aÍnda que no dia de São Pedro , dia29 de junho, a Paróquia do Divino
Espírito Santo além da realização de três Eucaristias durante o dia, irá organizar
e promover a Visitação da lmagem de São Pedro pelas ruas da Cidade, com

início pelas 20h30m com um percurso de aproximadamente duas horas,

apelando-se a todos os munícipes para que adotem um comportamento social
responsávet.
É, pois, com 5ão Pedro que terminará a programação do Montijo Lugar de

Encontros 2021, com a certeza de que em breve, certamente voltaremos a
viver, não só as Festas em Honra de 5ão Pedro, mas também todos os restantes
momentos que fazem de nós montijenses, com o mesmo entusiasmo,
proximidade e partitha de sempre!
A sétima edição do Montijo Lugar de Encontros, contou com diversas atividades
entre maio e junho e com o envotvimento de diversos parceiros e participação
de vários agentes locais.
Dadas as circunstâncias atuais, atém da implementação de diversas medidas de
prevenção como seja o controlo de entradas, a obrigatorÍedade do uso de

máscara, higienização das mãos, distanciamento sociat, grande parte da
programação foi iguatmente transmitida em streaming
A terminar, manifestamos o nosso agradecimento a todos os parceiros

envotvidos na edição do Montijo Lugar de Encontros202l que em conjunto com
a Câmara MunicÍpal do Montijo, uma vez mais permitiram o desenvotvimento
desta programação municipat, num formato mais reduzido e diferente, mas com
o mesmo objetivo e sentimento de sempre, vatorizar os nossos ativos, o nosso

património e as nossas Gentes.
Permitam-me ainda que deixe uma palavra, de reconhecimento púbtico a todos
os trabalhadores municipais envotvidos neste projeto e principatmente a todos
os montijenses que participaram nas atividades quer seja em formato
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presenciat, quer seja em formato on-tine e que contribuíram para o sucesso do
Montijo Lugar Encontros. ". --------

3. "Mural 18

Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Vereadores --------
O Mural í8 é um projeto desenvolvido à escata metropotitana que abarca um
conjunto muito diversificado de eventos em múttiptas áreas artísticas (música,
teatro, dança, artes de rua, etc.), prÍoritariamente ao ar livre, e em espaços
que valorizam o património cuttural e paisagístico do território, que conta com
a comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
no vator de 1,5 mithões de Euros e une agentes cutturais, municípios e cidadãos,
em defesa da comunidade artística e do nosso património cuttural, imaterial e
materia[.
Nessa sequência e após decisão unânime de todos os Município da AÀÂL, a
comparticipação financeira a atribuir a cada um dos Municípios seria de iguat
vator, numa percentagem de 5To do valor total sendo que 17Yo do valor totat
financiado coube à Área Metropotitana de Lisboa Dara o desenvotvimento da
plataforma digitat com georreferencÍação do património cuttural e natural dos
Concelhos da AÀ,ïL, com a disponibitização das agendas culturais locais, ptano
de comunicação, entre outros.
lf^ A-Li.^ )--L- *--:- - la.-,-i^?,-J^ -r- rr- -r.'l'lu cltllul!v us5Lcl prugldrrrcrçdu, u ínuilrLrPru u(J muÍìLuo organtza e oesenvotve
diversas intervenções em datas e locais dÍstintos, correspondente ao
envolvimento de 2í artistas individuais e estruturas artísticas e cutturais locais
e 15 espaços de referência, numa mostra de diversidade cuttural tendo em
conta as diferentes vertentes artísticas tais como a Dança, Teatro, Música,
Artes de Ruas, Literatura, Artes Plásticas, etc.
lnicÍamos a programação com a apresentação de um espetácuto de teatro,
"Nó", a cargo da Companhia Mascarenhas Martins, nos passados dias 7, 8 e 9 de
maio, no Cinema Teatro Joaquim de Atmeida. ---------
No dia 28 de maio teve tugar a inauguração do Mural a cargo de Tamara Atves,
intervenção desenvotvida na empena de um prédio localizado na Rua Jorge de
Sena, 227 - Bairro do Esteval - Montijo.
Nesse mesmo momento teve lugar um apontamento musical a cargo da cantora
Patricia PrÍmavera, acompanhada por Nuno CC à guitarra.
No dia 29 de maio, pelas 21h30m, teve lugar no Museu Agrícota da Atataia um
concerto com o artista Luis Sequeira.
No dia '12 de junho, em Sarithos Grandes, junto ao centro histórico decorreu um
concerto desta feita a cargo do Fado Leté. -----
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No passado dia 19 de junho, teve lugar a apresentação do espetácuto Águas do

Meu Cansaço, em Pegões, junto ao Monumento "Homenagem à Agricuttura" de
Artur Buat, a cargo da Companhia Mascarenhas Martins.
A programação do Mural 18 irá continuar a ser desenvotvida e apresentada nos

próximos meses de julho, agosto e setembro, com a certeza de que irá atcançar

os objetivos a que se propôs e contribuir de forma ativa para o apoio aos agentes
culturais da região e para a promoção dos territórios dando retevo à importância
das atividades cutturais no pitar desenvolvimento sustentávet.".

O Senhor Vereador José Manuel Santos, no uso da patavra, apresentou uma

informação, cujo teor a seguir se transcreve:
"Processo de acompanhamento Senhora Alda Marques
O Senhor Presidente do Juventude Sarithense, Tiago Fernandes, foi no passado

dia 1ó de junho de 2021 contactado pelo irmão da Senhora Atda Marques, que

disse querer de novo estabetecer acordo com o clube e ficar com a casa que o
Juventude Sarilhense reabilitou para a famítia.
No passado dia 17 dejunho de2021, os serviços da Divisão de Desenvolvimento
Social e Promoção da Saúde, através da Dra. lsabel Gonçalves, gu€ desde 2008

tem acompanhado esta família, deslocou-se a Sarithos para avaliar mais uma
vez a atteração de posição da Senhora Atda Marques, que peta primeira vez
mostrou alguma "agressividade" no seu diálogo, e reiterou a sua confiança na

advogada que a representa, querendo a indemnização petos "trabalhos
prestados" e que apenas se limita a cumprir o que a Senhora advogada lhe
transmite.
Foi novamente informada a Senhora Atda Marques, peta Dra. lsabet Gonçalves,
que está a decorrer o concurso para habitação social da Câmara Municipat de
Montijo e que o agregado famitiar deveria candidatar-se, cuja resposta foi que
já estava a tratar dos papéis

Após o que, foi informado o Senhor Tiago Fernandes, guê a Senhora Atda

Marques não pretende nenhum acordo com o Ctube sem o acordo da sua

advogada.".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
questionou o Senhor Vereador João Afonso, aquando do uso da patavra, sobre
se o mesmo estaria a gravar, o qual confirmou estar a fazê-[o, tendo solicitado
que ficasse a constar em ata a declaração apresentada na pretérita reunião de
nove julho do ano de dois mil e vinte e um, cujo teor a seguir se transcreve: --

"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

@
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câmara, sem que tal esteja prevÍsto peta teÍ e peto direito, e com essa conduta
esteja a prejudÍcar de forma deliberada, livre e consciente o regutar
funcionamento desta câmara, um órgão eteito democraticamente e
constitucionalmente consagrado. ---------
considerando que, em respeito peto princípio da tegatidade, pela tei e peto
direito, o Presidente da Câmara não pode autorizar nem autoriza a recotha de
som e de imagem das reuniões do órgão cotegiat, 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 tei.
Considerando que, uma vez mais, após inúmeras insistêncÍas para terminar com
a recotha de som e de imagem da reunião, o senhor Vereador João Afonso não
acata a ordem legítima que lhe foi dada anteriormente e, com essa conduta,
contÍnuar 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 regularidade das detiberações,
conforme o artigo 35.o, n.o 1, alínea p), da Lei n.o lslzo13, de 12 setembro,
voflar a informar os membros cia câmara que nao autoriza a recotha 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
colegial e porque está a ter uma conduta itegat. proibida e punida pela Lei.,,. -

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, considerando
que o Senhor vereador João Afonso, no uso da palavra, fez declarações
contendo acusações graves e as quais não soticitou para constar em ata,
soticitou o registo da intervenção do Senhor Vereador João Afonso, cujo teor
a seguir se reproduzi ---------
"Senhor Presidente, como disse, estou consciente da posição que o Senhor
PresÍdente da Câmara tem. É uma posição, aliás, que é sobre esta questão das
transmissões das minhas dectarações, que é do conhecimento púbtico nacionat.
Portanto, isto não é uma coisa neste momento que seja circunscrito ao Montijo.
E, gostaria de dizer ao Senhor Presidente da Câmara que lamento que a sua
posição tenha sido de avançar com uma queixa-crime contra um vereador
democraticamente eteito, que a única coisa que pretende fazer é prestar contas
aos munícÍpes que o etegeram. É a única coisa que se pretende. Aqui não se
pretende afrontar ninguém, não se pretende desobedecer a ninguém, o que se
pretende é, no âmbito de uma retação transparente com os nossos eteitores,
estabelecer uma retação saudávet, democrática e livre, e é disso que se trata.
Eu faço parte daquetas pessoas que, daquetes autarcas e cidadãos que, acha
que a liberdade é um bem muito precioso e nesse sentido estou no atinhamento
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de muitos acórdãos das retações deste país que já se pronunciaram sobre isso e
sobre essa matéria eu gostaria de ler aqui um pequeno excerto que é
importante para que as pessoas percebam quat é o enquadramento de uma
jurisprudência portuguesa moderna e progressiva, porque o direito tem que

acompanhar a evotução da sociedade e tem que interpretar o sentimento atual
da sociedade. O direito não pode estar enquistado, tem que evoluir nesse

sentido e, portanto, numa sociedade moderna como esta as decisões dos

tribunais têm que fazer sentido. Eu estou confiante nas decisões dos tribunais
portugueses sobre esta matéria, acredito na justiça portuguesa e portanto,
estou disponívet para ser constituído arguido, para responder em tribunat, para

defender a minha tese e a tese que eu defendo é a tese que muitos juízes em
Portugal defendem, passo a citar um acórdão da Retação de Coimbra, um
pequeno excerto 'Não faz sentido que numa sociedade aberta como a do século
XXI em que a comunicação entre as pessoas e a divutgação de notícias através
de imagem, quer através dos meios de comunicação tradicionais, quer por meio
de redes sociais é um dado adquirido, os membros de tat órgão queiram
permanecer distantes de quem os etegeu a coberto de um mero registo em ata
daquilo que aconteceu numa determinada reunião, sendo certo que a miúde o
teor das mesmas é colocado em causa por haver alegadas divergências entre o
que está transcrito e o que reatmente foi dectarado'. Ora! lsto é exatamente o
que se passa no Montijo, as atas são votadas sistematicamente contra por parte
dos membros da oposição, porque as atas não refletem as intervenções, não

reftetem a verdade que se passa nesta sessão de câmara. Esta minha
intervenção só é conhecida publicamente porque eu estou a fazê-ta
pubticamente nas redes sociais, na ata zero sobre esta intervenção. Portanto,
é isto que nós pretendemos. E, aquilo que nós pretendemos Senhor Presidente
da Câmara é a transparência. E porque é que o senhor Presidente da Câmara

não quer que se divulgue o que se passa nestas sessões de câmara? Othe! Vou-

lhe dar um bom exemplo porque é que o Senhor Presidente não quer isto,
porque eu vou-lhe dar aqui uns factos muito relevantes que se passam nesta
autarquia que já vai no seguimento de outras intervenções que eu faço aqui
nesta sessão de câmara, que reveta o estado da arte. Estado da arte que o
Senhor Presidente da Câmara não quer que se saibam. Senhor Presidente da

Câmara é do meu conhecimento, posso dizer, meses após a minha tomada de
posse enquanto vereador há quatro anos a esta parte, guê se passa atgo de
muito estranho num determinado serviço de Higiene e Limpeza Urbana no nosso

município. E, o que é que se passa, alegadamente, o que é que se passa neste
serviço? O que se passa neste serviço é que eu consulto todos os documentos
oficiais e não vejo um anúncio de venda de ferro velho, vejo sim anúncio de
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venda de ferro vetho retativamente a viaturas, isso vejo. Mas, o ferro vetho que
é produzido peta Câmara Municipal, tem oficinas, tem uma série de serviços,
não aparece em lado nenhum a venda desse ferro velho, em lado nenhum, pode
ser fatha minha, eu já andei à procura, nunca vi nada aqui aparecer em sessão
de câmara, nunca apareceu nada, portanto, o que é que acontece ao ferro
vetho? O que é que me dizem a mim, enquanto vereador, que acontece ao ferro
velho, é que o ferro velho desaparece por obra e graça do Espírito Santo das
instalações da Câmara Municipat. Mais, dÍzem-me que esse ferro vetho é
transportado para um sucateiro com viaturas da Câmara Municipat, dizem-me
isto, ategadamente com funcionários da Câmara Municipat, e esse ferro velho,
para além de tudo o mais, é faturado a uma empresa privada. Dizem-me isto!
dizem-me isto, alegadamente. ora bem! Eu, quando cheguei aqui à câmara
disse: 'Ó, meus senhores, os senhores dizem isto, dÍzem isto, mas convém
termos alguma prova sobre esta matéria, convém termos alguma prova'. E não
é que me entregaram prova, entregaram prova sobre esta matéria e dizem:
'othe senhor vereador tá aqui, temos aqui faturas e tal com matrícutas de
viaturas da Câmara Municipal a transportar de A para B ategadamente material
que sai cia Câmara rvtuntctpai'. L, perante isto, 5enhor Presidente, naturalmente
que o Senhor Presidente, perante estas situações de pouca transparência, que
revela o estado da arte desta Câmara Municipal, gu€ reveta o que se passa de
efetivamente nestes serviços da Câmara Municipal, o Senhor Presielente não
quer que estas dectarações passem para a opinião públÍca, não quer isso! E eu
pergunto, deixe-me desenvotver, eu sei que o senhor fica muito irritado com as
minhas intervenções, mas eu pergunto Senhor presidente, diga-me lá uma
coisa, como é que eu chego à Câmara Municipal, sou um vereador sem pelouro,
da oposição, que não tenho os meios que o Senhor Presidente da Câmara tem,
que tem um orçamento de quarenta milhões e o meu orçamento é zero, que
tenho um funcionário e o Senhor Presidente tem novecentos e noventa e oÍto
funcionários ao seu serviço, ao serviço da maioria, eu ao fim de uns meses sei
disto que se passa, ategadamente, na Câmara Municipal e o senhor passado
vinte e quatro anos não sabe nada disto. É naturat que o Senhor Presidente da
Câmara não queira que se saibam estas discussões que se têm aqui na Câmara
Municipat, é natural que o Senhor Presidente não queira que se saiba, mas isto
é de uma enorme gravidade. Por isso é que é importante a transparência dos
atos púbticos, é importante transmitir estas sessões de câmara. Lamento que o
Senhor Presidente de Câmara não queira que se saiba estas coÍsas, porque estas
intervenções não ficam em ata, não ficam em ata, são omissas este tipo de
intervenção e o Senhor Presidente da Câmara o que quer é esconder a
realidade, uma reatidade opaca, de uma ctienteta que governa este município
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de uma forma despótica e com laivos de situações muito preocupantes e muito
graves e é por isso é que o Senhor Presidente da Câmara deveria chamar a

polícia e os órgãos de investigação criminat, não era para deter ou para deter
o equipamento do vereador. Senhor Presidente da Câmara, lamento a sua

posição, mais uma vez intervindo. A luta que nós temos é a luta pela liberdade
contra o ctientelismo oligárquico do Partido SocÍatista do Montijo. Muito
obrigado Senhor Presidente, muito obrigado.".

O Senhor Presidente da Câmara lÂunicipal, Nuno Ribeiro Canta, em resposta
ao Senhor Vereador João Afonso, referiu que as suas intervenções são cada vez
mais sensacionatistas e poputistas, recorrendo ao velho método da acusação

sumária sem provas, como o fez noutros casos, por isso, soticitou que fosse

entregue de imediato as provas que diz ter contra os serviços de Higiene
Urbana, por forma a desenvolver os correspondentes processos disciptinares.
Acrescentou que a intervenção do Vereador é uma infâmia sobre todos os

eteitos desta câmara e também contra os trabalhadores da câmara, gu€ acusa
de furto de bens municipais, e que isso é extremamente grave. Referiu ainda
que desconhece em absoluto qualquer situação como aqueta descrita pelo

vereador João Afonso, e que essas acusações carecem de documentos de prova,
questionando se tem consigo os documentos que comprovem as acusações que

faz aos funcionários, deve de imediato, a bem da transparência e da ética,
apresentar os mesmos. Quanto à ategada fatta de transparência dos atos da

câmara municipat, QU€ infelizmente a oposição continua a atimentar, disse que

são alegações sem fundamento ou justificação. Primeiro, todas as reuniões de

câmara são púbticas tornando transparentes todas as decisões municipais, e não

é toterávet dizer que só gravando as reuniões é possível atos transparentes, Ísso

é uma fatsidade que apenas atimenta a destruição da democracia. Em segundo

tugar, as atas são fidedignas e relatam sumariamente os acontecimentos
ocorridos nas reuniões da câmara municipat, porque caso não o fossem

certamente os Vereadores da Oposição já tinham atuado judicialmente, como
o fizeram em tantas outras situações. Em terceiro lugar, esta mania da oposição
com a ategada fatta de transparência serve como descutpa para a esconder uma

oposição incapaz e que não trabalha, pois no período antes da ordem do dia, é
apresentado aos Vereadores o rascunho da ata a aprovar, e cada membro do
órgão pode alterar ou corrigir eventuais fathas ou omissões das atas. Esctareceu
que, na verdade, as atas são rigorosas e fiéis aos documentos apresentados
pelos membros do órgão colegiat, e que caso existisse qualquer diferendo entre
a atas e os textos apresentados, certamente que os vereadores da oposição
apresentariam correções aos mesmos, no momento de discussão da proposta de

ata. Ora, é do conhecimento dos cidadãos montijenses, que os Vereadores da
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Oposição se limitam acriticamente a votar contra as atas, e furtam-se à
discussão das propostas de ata do órgáo, perpetuando uma ategada ideia de
fatta de rigor. Nada mais cobarde do ponto de vista potítÍco e administrativo, e
que esconde a vontade de btoquear o funcionamento do órgão, uma
irresponsabitidade que fica para a história. Referiu que não se entende a razão
do voto contra as atas do órgão, uma vez que os vereadores da oposição, em
momento atgum, apresentaram qualquer atteração ao texto das mesmas, e
jamais o Presidente da Câmara deixou de acolher as alterações propostas pelos
Vereadores. Na verdade, o que está em causa por parte dos Vereadores da
Oposição, disse, é a tentativa de btoquear o funcionamento da câmara e criar
a perceção na opinião púbtica de que as atas não correspondem ao ocorrido na
respetiva reunião, o que como todos sabemos é uma fatsidade potítica. Desafiou
o Vereador João Afonso a trabathar e a apresentar as atterações que considera
fidedignas em cada uma das atas, e a abandonar a conduta de suspeição sobre
tudo e sobre todos. Em resposta às acusações infundadas do Vereador,
acrescentou que os episódios ocorridos na úttima reunião de câmara não podem
ser misturados com transparência, com tiberdade ou sequer com diferendos
- -l!L! - - -
PetrLrLUs, Purque u que esteve em causa Tot uma tflpta uotaçao da Lel, do
Regime JurídÍco das Autarquias Locais, do Regimento da Câmara Municipat do
MontÍjo e da autoridade do Presidente da Câmara enquanto responsávet peta
legatidade de funcionamento do órgão. Afirmou que em democracia ninguém
timÍta a liberdade de ninguém, e como democrata convicto sempre permitiu
tiberdade de palavra aos membros da câmara, atiás o Vereador João Afonso
nunca se coibiu de falar o que queria, não raramente como muitas asneiras e
fatsidades. Na verdade, disse que, mesmo em viotação da Lei, o Vereador João
Afonso tem captado imagem e som das reuniões. Acrescentou que a prova disso
mesmo' como é do conhecimento púbtico e das autoridades judiciais, está no
facto da captação de imagem e de som da reunião de câmara, apesar de itegais,
terem sido transmitidas nas redes sociais sem impedÍmentos. Atiás, disse que
não compreende do que se queixa o Vereador do PSD, pois é púbtico e notório
que continua a captar som e imagem das reuniões de câmara, bem sabendo que
está a violar a Lei e a praticar um crime. considerou, por fim, que quando um
Vereador duma câmara que viota reiteradamente a Lei não tem condições para
desempenhar as funções que jurou cumprir com lealdade, e deve optar peta
única via digna, a sua demissão. Deu também com exemplo acabado da
liberdade e da transparência do órgão, as patavras do Vereador sobre os serviços
de Higiene e Limpeza Municipais, onde teve a tiberdade de fazer acusações
graves sobre os trabalhadores, sem as comprovar por documentos, levantando
suspeitas sem provas. A bem do apuramento da verdade, reiterou o pedido para
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que o Vereador João Afonso apresente, na presente reunião, as provas do que

disse, por forma a serem feitos os necessários apuramentos de responsabilidade
dos funcionários em causa. Acrescentou que as oposÍções estão empenhadas em
passar a imagem de autoritarismo do Presidente da Câmara, para esconderem
o recurso sistemático a processos autoritários para combater os autarcas
sociatistas, como a mentira e a fatsidade, mecanismos próprios dos regimes
fascistas, dos quais muitos democratas foram e continuam a ser vítimas. Disse

não temer os ataques pessoais e imorais, patrocinados pelas oposições, porque

os montijenses conhecem bem o seu Presidente. Lamentou, contudo, a baixa
política baixa, as infâmias e os ataques pessoais, que de nada importam para a
luta democrática, considerando as acusações falsas contra rigor das atas uma

infâmia grave, e que mereciam um pedido de descutpas das oposições. Afirmou
que tem esperança que os montijenses percebam o que está em causa,
penalizando nas próximas eleições os protagonistas da oposição, porque muitos
deles não merecem a nobreza dos cargos que desempenham em nome do Povo

montijense. ---------

A Senhora Vereadora ÀÂaria Clara Silva, no uso da palavra, soticitou o registo
da sua intervenção em ata, cujo o teor se reproduz: ---------
"O Senhor Vereador João Afonso já não me espanta nas suas posturas, mas

mesmo assim nunca penso que consegue ir tão tonge. É o segundo ataque que

íazao setor da Limpeza Urbana. Jâfez uma vez ao próprio encarregado, criando
graves probtemas e depois veio muito incomodado que se tinha trazÍdo o nome

do senhor para a praça púbtica. Se o senhor vereador quer ser um homem na
potítica, um homem em pé e não de joelhos, devia, quando teve essa

informação, ter pedido ao Senhor Presidente para agendar uma reunião privada

de câmara, apresentar as suas provas e fazer chegar por forma a que os

mecanismos competentes pudessem desenvotver o procedimento que o senhor
acusa os trabathadores do Setor da Higiene Urbana. Lamento que os sindicatos
com uma acusação destas não tomem uma defesa a favor dos trabathadores,
duma posição, que já não é a primeira vez. Como o senhor presidente diz,
também já vai ao nível dos técnicos, e irá sempre ao nível de quem quer que

seja dentro da câmara para conseguir responder aos seus objetivos. Porque o
senhor quando faz a gravação que faz, de meias verdades, como eu há pouco

referi, o senhor diz para quem quer ouvir que o Senhor Presidente tem medo.
Tem medo porquê? A matrícuta do carro era do Senhor Presidente? Foi o Senhor

Presidente que tá estava? É isso que o senhor quer dizer? Mas depois diz que é
matrícutas da câmara, então porque é que o Senhor Presidente tem medo?

Vamos saber o que é que se passa, se lhe deram essa informação privitegiada o
senhor usa-a no estrito cumprimento da lei para que os mecanismos funcionem.

w
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Os senhores defendem muito a proteção de dados, mas é quando os dados são
vossos, porque quando os dados são dos outros não há defesa possívet. A tei é
só para os outros, é assim que o senhor pensa, o senhor e aquetes que pensam
como o senhor. Eu própria irei junto do Setor de Higiene Urbana levantar estas
questões, suscitar o que é que se passa e junto dos sindicatos incitá-los a que
o senhor vereador prove aquito que disse hoje aqui. Porque o probtema é que o
senhor vereador disse aqui, gravou e vai continuar a dizer alegadamente que
tem provas. Tem provas, siga-se os processos e os infratores serão punidos, é
para isso que aqui estamos. A tei existe para isso, para todos iguat. Senhor
vereador se não apresentar as provas que disse que tinha, eu própria e o Senhor
Presidente iremos junto do Setor de Higiene Urbana dizer o que é que se passou
e suscitar para que esta situação seja devidamente tratada, anatisada e
avatiada. ". ----------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, sotÍcitou que
todas as intervenções sobre esta matéria ficassem registadas em ata. -----------

o senhor vereador João Afonso, no uso da palavra, disse que: "gostaria
rcl,ativamcntc à questão que irouxe sobi-e a exis^r.êrrcia ,ie ategado> alu>
criminosos na Câmara Municipal de Montijo perpetrados por alguns funcionários
dizer que naturatmente que eu tenho de dizer alegadamente, porque só os
órgãos de potícia criminal é que poderão consubstanciar a existência das provas.
Portanto, não sou órgão de potícia crimÍnal sou apenas um advogado e estou
aqui na quatidade de vereador, portanto, é nessa condição que eu tenho que
me cingir às provas que me foram dadas. Mas eu acrescento mais ao Senhor
Presidente da Câmara. O meu ponto aqui é o seguinte: eu acho absolutamente
impressionante como é que o Senhor Presidente da Câmara ao fim de vinte e
quatro anos que está aqui na Câmara Municipal não sabe nada do que se passa
e o vereador diz'the isto, passa-se isto, agora dê-me cá as provas. lsto é preciso
ter uma falta de vergonha impressionante, o senhor anda aqui há vÍnte e quatro
anos, a assobiar ao cochicho, a fazer de conta que está tudo bem, a enganar os
montijenses e agora vem-me dizer dê-me cá as provas. Senhor Presidente da
Câmara, eu a si, provas, do quê, zero, não the vou dar nada, porque o senhor
não tem credibitidade nenhuma. O senhor está aqui há vinte e quatro anos e
não tem credibilidade nenhuma, porque o senhor está aqui há vinte e quatro
anos e não descobriu nada, não sabe nada. Mas, eu digo-the mais, ainda the
acrescento mais. Foi criada uma empresa comercial, uma entidade comercial
que é de um famitiar de um membro da Câmara Municipal, de um funcionárÍo
da Câmara Municipal deste serviço. Esse familiar exerce atividade nesta área
do ferro vetho e da sucata. É esse famitiar que emite faturas com matrícutas da
Câmara Municipat, gu€ são viaturas que constam nas faturas como sendo
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viaturas que transportam material da Câmara Municipat. Eu pergunto, como é
que é possível aparecerem nas faturas de uma empresa privada, matrícutas de
uma viatura da Câmara MunÍcipat? Pergunto eu. Como é que o Senhor Presidente
da Câmara não sabe nada disto? Como eu que eu sei, e o Senhor Presidente não

sabe nada disto? E o senhor agora vem dizer, deixe-me cá disfarçar, vou fazer
de conta que eu estou a fazer alguma coisa, dê-me cá as provas. A si, Senhor

Presidente da Câmara? O senhor está a dormir, está aqui há vinte e quatro anos

a dormir e eu é que lhe vou dar as provas. Posso dizer que esse assunto há de
seguir a tramitação normal nos termos judiciais, há de seguir a tramitação
normal e, portanto, eu estou comptetamente tranquilo. Senhor Presidente,
tenho aqui, tenho aqui os documentos, tenho aqui comigo, não é para si. Sabe

porquê? Porque o senhor não tem credibitidade, não tem credibitidade para as

receber, porque se o senhor tivesse credibilidade para as receber, eu há muito
já tinha entregue esta prova, porque o senhor não quer isto, o senhor quer é
disfarçar. E sim, nós temos que combater estas teias de corrupção que existem
nas câmaras municipais e não sou só eu que digo, basta citar a senhora
procuradora adjunta, a Maria José Morgado entende que existe um cenário
negro em termos de corrupção nas autarquias portuguesas, não sou eu que digo,
é a procuradora adjunta Maria José Morgado, jubitada. E, portanto, a ausência
de fiscalização, a ausência de mecanismos de controlo, o fazer de conta que

não se passa nada, o desviar para o tado, prejudica os bons funcionários em

detrimento dos maus funcionários. lsso sim! Há maus funcionários, isso sim!
Esses funcionários têm de ser combatidos e expurgados das organizações, isso

sem margem para dúvida. Coisa que os senhores não são capazes de fazer, não

tem autoridade morat para o fazer, não são capazes, nem querem fazer, já não
querem Íazer. Muito obrigado.".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, referiu que o
Vereador João Afonso junta a esmo um conjunto de elementos acusatórios
totalmente fatsos, conforme comprovam os documentos e as atas, é um tratado
indignidade que apenas merece o repúdio dos autarcas sérios e responsáveis.

Contudo, disse que o Vereador acusa os trabathadores municipais sem

apresentar qualquer documento de prova. Acrescentou que é obrigação de
qualquer cidadão responsável apresentar as provas das acusações que faz, náo
pode recusar entregar as mesmas, porque isso mancha a sua credibilidade
pessoal e política. Acrescentou que não vale fazer a fuga em frente, e acusar o

Presidente da Câmara de falta de credibilidade, nada mais errado, pois quem

demonstra ausência de credibitidade e de ética da responsabitidade é o

Vereador João Afonso, que acusa sem nada provar. Informou que
independentemente dos documentos apresentados ou não peto Vereador, irá
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determinar, em abono da transparência, a abertura de um inquérito interno
para apurar as acusações proferidas peta Oposição sobre os trabathadores
municipais. Ao contrário do que afirma o Vereador da oposição, disse que
quando existem factos ou dúvidas sobre o funcionamento dos serviços
municipais, nunca deixou de determinar o respetivo inquérito para apuramento
dos factos. A esse respeito recordou um caso recente, apresentado peto mesmo
Vereador, retacionado com uma informação sobre um loteamento urbano, e que

deu origem a um processo disciptinar, gu€ decorre termos nos serviços.
Recordou ainda que sobre esse procedimento disciptinar, originado peta

intervenção do Vereador João Afonso, a mesma Oposição que participou a
informação do funcionário foi aquela que se precipitou a tecer comentários
negativos, com acusações sobre a perseguição de funcionários e de
autoritarismo. Disse que estamos perante uma oposição que navega ao sabor
dos ventos do poputismo, gu€ demonstra em cada caso desteixo,
irresponsabitidade, imprudência, e acusações sem nunca apresentar provas.

Lamentou que a Oposição continue a atuar, como sempre fez ao longo do
mandato, com enorme irresponsabilidade, sem olhar a meios para atingir os

fins, nada nem ninguém fica de fora, tudo serve para atacar pessoatmente os

autarcas socialistas, agora chegou avez dos trabathadores operários da Higiene
Urbana.

R Senhora Vereaciora Ana Baiiza, no uso cia paiavra, apresentou uma saudação,
cujo teor a seguir se transcreve:
"Sr. Presidente,
Srs. Vereadores,
Considerando qu
- a Assembleia da Repúbtica aprovou por unanimidade, em Ptenário, há escassos

dias, a proposta do PCP, consubstanciada no Projeto de Resotução n.o 1165lXlV,
peta ReconstituÍção da NUTS 3 Península de Setúba
- Tendo em conta que com esta aprovação a Assembleia da República assumiu
com particutar clareza uma posição que dá mais força às reivindicações da
Região, desde sempre assumidas pela Associação dos Municípios da Região de
Setúbal, bem como pelos diversos agentes regionais de desenvolvimento e que
vem permitir, particularmente, o acesso da Península de Setúbat aos fundos
estruturais,
- Sublinhando que a reposição da NUTS 3 Penínsuta de Setúbat constitui uma
resposta urgente para acabar com uma injustiça que penatiza a Região, que
urge seja comptementada com outras intervenções que devem ser
concretizadas, nomeadamente com uma revisão mais ampta e aprofundada dos
instrumentos estatísticos para informação regional, contemptando
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designadamente a criação de um novo desenho de NUTS 2 (que no quadro atuat
corresponde à AÀ,tL), evitando que não seja mais prejudicada a Região no acesso

aos fundos estruturais, mediante a tomada de medidas que assegurem a não

diminuição do financiamento a toda a AÀ4L e propiciem recursos acrescentados,
que compensem a Penínsuta de Setúbat através de todos instrumentos de
financiamento disponíveis, designadamente do PRR - Programa de Recuperação

e Resiliência, e de outras eventuais operações
A Vereação da CDU, nesta reunião ordinária de 23 dias de junho de2021, saúda

o Partido Comunista Português que interpretando o sentir da região, do seu

povo e dos agentes económícos, sociais e culturais, sempre assumiu a luta
potítica por esta bandeira da Região, materializando-a no Projeto de Resotução

n.o 11651X,V, e exorta a população e todos os agentes da Península a

continuarem a acompanhar e a colocar na ordem do dia a sua execução prática
até à sua efetiva concretizaçáo t,

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecimento do Despacho proferido em 23 de junho de 2021, intitutado "6"
ALTERAçÃO I ORçA,ìâENTO MUNICIPAL | 2021", cujo reor a seguir se

transcreve:
"Considerando a necessidade de efetuar a 6.' alteração ao Orçamento da

despesa, conforme sustentado no documento anexo, que aqui se dá por
integralmente reproduzido.
Considerando o disposto na atínea d) do n.o I do artigo 33.o do anexo I da Lei
n.o 7512013, de 12 de setembro.
Considerando que foi delegada no Presidente da Câmara a competência
materiat da Câmara Municipal prevista na atínea d) do n.o í do artigo 33.o do
Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro.
No exercício de competência detegada pela Câmara Municipal conforme
detiberação aprovada na reunião de 25 de outubro de 2017, titutada peta
proposta n." 0612017, APROVO a 6." alteração ao Orçamento da despesa ao

abrigo do disposto no subponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.o 54-A199, de 22 de
fevereiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.o 31512000, de 2 de dezembro,
nos termos do documento que se anexa e faz parte integrante do presente

despacho.
Dê-se conhecimento à Câmara Municipat e à Assembteia Municipal ,,

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo das competências que lhe
foram detegadas, relativamente ao petouro de que é titular, no período

compreendido entre 07 de junho e 18 de junho de 2021: Licenças
Administrativas: 3; Alterações: í; lnformações Prévias: 2; Loteamentos: 5. -
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
deu conhecimento dos Despachos proferidos em 07 de junho de zo21
respeitantes a requerimentos de assuntos particulares da Divisão de Obras,
Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida, cuja relação se encontra no
maço dos documentos respeitante a esta reunião.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
deu conhecÍmento dos Despachos proferidos em 09 de junho de zozl
respeitantes a requerimentos de assuntos de cemitérios da Divisão de Obras,
Serviços Urbanos, Ambiente e Quatidade de Vida, cuja retação se encontra no
maço dos documentos respeitante a esta reunião.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.o 1412021, referente à reunião ordinária
desta câmara Municipal de nove de junho do ano de dois mil e vinte e um,
com dispensa da sua leitura em voz atta, em virtude de ter sido previamente
distribuído o seu texto a todos os membros do Executivo e por todos tida e
vatÍdada e, não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a
vvLCll t cr ilre5ilrcl >tuu uprovqcra com quavo vocos a Iavor oo P5 e tres
votos contra, doís da CDU e um do PSD. ------

o senhor Presidente da câmara lrtunicipal, Nuno Ribeiro canta, propôs a
adnnissãc de uma p:"cpcsta não constante da oi'dem do dia refei-enie a
"ATRIBUIçÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE CANHA PARA
PAVIIAENTAçÃO NA ENVOLVENTE DO PAVILHÃO DE APOIO AOS
TRABALHADORES DA FREGUESIA" da Unidade orgânica: Administração
AutárquÍca, ao abrigo do disposto no n.o 7 do artigo 20.o do Regimento da
Câmara Municipal de Montijo. O órgão executivo reconheceu a urgência, tendo
sido detiberado por unanimidade a inctusão da proposta e a atribuÍção do n.o
1197 t2021

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

ORDEM DO DIA

I . ADMINISTRAçÃO AUTÁRQUICA

1. PROPOSTA N.O 118912021 . ATRIBUçÃO DE APOIO FINANCEIRO À
ASSOCTAçÃO nUmANlTÁRlA DOS BOÍI^BEIROS VOLUNTÁruOS DO MONTTJO
PARA SUPORTAR OS ENCARGOS COM A AQUISçÃO DE EQUIPAAAENTO PARA AS
CAMARATAS ----------
Considerando que:
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A) A Associação Humanitária dos Bombeiros Votuntários de Montijo, dirigiu à
Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro para fazer face aos encargos

com a aquisição de vários equipamentos - aparethos de ar condicionado, camas

e colchões -, destinados a methorar as condições existentes nas camaratas do

seu quartet;
B) O pedido visa assegurar que todos os ativos têm ao seu dispor, as condições
de comodidade e conforto necessárias para o desempenho das suas funções e
para garantir o adequado descanso de cada um dos membros da corporação; --

C) A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Montijo durante todo
este período excecional de combate à pandemia tem tido, desde a primeira
hora, um papel determinante, insubstituível e iniguatávet, na prossecução de

uma potítica de prevenção do risco e também no socorro e assistência às

populações;

D) A Associação Humanitária dos Bombeiros Votuntários de Montijo, tem
enfrentado este desafio com total disponibitidade e entendendo que se trata
de uma importante ação de responsabitidade social, no âmbito da saúde e do

socorro às populações que serve, peto que se encontra mais do que justificado
o reconhecimento e o apoio municipal a essa ação e disponibitidade

E

t

E) Considerando que, 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 deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos

tegalmente existentes;
PROPONHO, que a Câmara Municipat detibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 13 004,48€ (treze mit e
quatro euros e quarenta e oito cêntimos) à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Montijo, destinado a Íazer face aos encargos

suportados com a aquisição de 7 aparelhos de ar condicionado, 25 camas e 25

colchões para equipamento das camaratas do seu quartel de bombeiros;
2) Que o apoio financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municipat;
3) 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 Municipat)

DELIBEMçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 1190t202í - EXTTNçÃO DA CEDÊNC|A EM DTREITO DE

SUPERFíCIE CONSTFUíDA A FAVOR DO CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DO

AFONSOETRO PARA CONSTRUçÃO DE Urvr LAR PARA TDOSOS
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Considerando que:
A) Por cedência para equipamento do loteamento titulado peto alvará n.o
28312001, de 30 de março, o Município do Montijo adquiriu uma parceta de
terreno destinada a equipamento, com a área total de 5 484 m2, que se
encontra integrada no domínio privado municipal, descrita na Conservatória do
RegÍsto prediat de Montijo sob o número 673120010611, inscrita atuatmente na
matriz predial urbana sob os artigos 3515 e 3519, ambos da união de freguesias
do Montijo e Afonsoeiro, com o vator patrimoniat de 306 276,23€e de 4 gB1,62€,
que totatiza o valor patrimoniat de 311 257,85€, locatizada na Quinta do
Afonsoeiro, tudo conforme documentos com os n.os 1, 2 e 3 que se anexam à
presente proposta dela fazendo parte integrante para todos os efeitos legais. -
B) Por escritura lavrada em 21 de novembro de 2006, perante o notário privativo
da Câmara Municipal de Montijo, a referida parcela de terreno foi cedida em
direito de superfície, gratuitamente e pelo prazo de 30 anos, ao Centro SocÍat
de São Pedro do Afonsoeiro, instituição particular de sotidariedade social de
utilidade pública, com o número de identificação fiscat 502 393 920, com sede
na Rua Cidade da Beira, 79, no Afonsoeiro, na atual união de freguesias do
Montijo e Atonsoeiro, com o objetivo de nela vir a construir um centro de apoio
ao desenvotvimento comunitário/construção de um lar de idosos, centro de dia
e apoio domicitiário - conforme ctáusuta primeira da escritura de cedência que
se anexa como documento n-o 4-

C) Ainda nos termos da cedência, o superficiário ficou obrigado a proceder à
construção do edifício em causa, no prazo de 5 anos consecutivos, contados da
data da escritura - conforme cláusula quarta do documento que se junta com o
n." 4.
D) Decorridos que se encontram 14 anos sobre a data da formalização da
cedência em direito de superfície, o superficiário dirigiu à Câmara Municipat
do Montijo um ofício nos termos no qual reconhece que não cumpriu as
condições da cedência, designadamente que não concretizou nenhuma
construção na parcela cedida e formutou o pedido de extinção do direito de
superfície e consequente reversão do mesmo para a esfera jurídica do
Município, uma vez que, por razões várias, não mantém sequer a intenção de
vir a concretizar a construção de uma estrutura residencial para idosos naquele
locat - cfr. documento que se anexa com o n.o 5.
E) Compete à Câmara Municipal onerar bens imóveis de vator até 1000 vezes a
R 

^i\^G, 
cfr. o disposto no artigo 33.o, n.o I atínea g) do Anexo I da Lei n.o

7512013, de 12 de setembro.
Propõe-se que o Executivo Municipal delibere:
1) Aprovar a extinção da cedência gratuita em dÍreito de superfície da parceta
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de terreno descrita na Conservatória do Registo Prediat de Montijo sob o n.o

673120010611 e inscrita atualmente na matriz predial urbana sob os artigos
3515 e 3519, ambos da união de freguesias do Montijo e Afonsoeiro, com a área

de 5 484 m2, constituída por escritura celebrada 21 de novembro de 2006
perante o Notário Privativo da Câmara Municipat do Montijo, a favor do Centro
Sociat de 5ão Pedro do Afonsoeiro.
2) Conferir ao Senhor Presidente da Câmara os necessários poderes para

outorgar a escritura a celebrar.
3) Notificar o superficiário da detiberação tomada. -------

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

II - DIVISÃO DE EDUCAçÃO

1- PROPOSTA N.o 1191t2021 - ATRTBUçÃO DE APO|O FINANCEIRO À
ASSOCTAçÃO pmn AS ARTES, DESPORTO E EDUCAçÃO - APADE

Considerando que:

A Organização Mundiat de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de
2020, a emergência de saúde púbtica ocasionada pela doença COVID-l9 como
uma pandemia internacional, constituindo uma catamidade púbtica. -----;------
Face ao surgimento de cidadãos portugueses infetados peto COVID-19, o
Decreto-Lei n.o 10-A12020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.o 1-412020,

de 19 de março, estabelece medidas excecionais e temporárias tendentes à
prevenção, contenção, mitigação da infeção epidemiológica por COVID-19, bem
como a reposição da normatidade em sequência da mesma, sendo aquetas

medidas aplÍcáveis, com as necessárias adaptações, às autarquias tocais.
No n.o 1 do artigo 9.o da referida Lei pode ler-se Ficam suspensas as atividades
Ietívas e não letivas e formatívas com presença de estudantes em

estabelecimentos de ensino públicos, partículares e cooperativos e do setor
socíal e solídórío de educação pré-escolar, básica, secundáría e superíor e em
equípamentos sociaís de apoio à prímeíra ínfâncía ou deficiêncía, bem como
nos centros de formação de gestão direta ou particípada da rede do lnstítuto
do Emprego e Formação Profíssional, l. P. 2 - Fícom ígualmente suspensas as

ativídades de apoío socíal desenvolvidas em Centro de Atividades
Ocupacíonais, Centro de Día e Centro de Atívidades de Tempos Lívres.
Neste contexto e, porque a situação no terreno tem sido, de emergência, com
impactos severos na vida sociat e na economia do nosso Concetho, a Câmara

Municipal de Montijo no âmbito das atribuições e competências que se lhes
encontram legatmente acometidas, tem vindo a adotar medidas para, em cada
momento e, face às circunstâncias de exceção que todos estamos a viver, dar
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o seu contributo para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, dos
munícipes, das famílias, assegurar a continuidade do funcionamento dos
serviços púbticos e responder de forma cétere e adequada, quer aos munícipes
e famítias mais afetados, quer às lnstÍtuÍções do setor social e sotidário, gu€
operam no terreno
Assim, o apoio que se apresenta nesta proposta segue o tritho de outras já
adotadas, às famítias com crianças, que frequentam o ensino Pré-Escotar e 1o.
Cicto do Ensino Básico, como seja a não cobrança às famítias das refeições e da
mensalidade do apoio à famítia no Ensino Pré-Escolar, a isenção de juros de
mora, de faturas em atraso, destes serviços, durante o Estado de Emergência.
A Câmara Municipal de Montijo, tem com diferentes Associações de Pais e
Encarregados de Educação e os Agrupamentos de Escotas do Concetho,
protocolos que permitem que as referidas Associações desenvotvam, ou no
Estabetecimento de EnsÍno, ou noutro espaço, a componente de Apoio à
Famítia, permitindo assim, uma escota a tempo inteiro e a concitiação da vida
famitiar e profissÍonat, dos PaÍs e Encarregados de Educação, veio a APADE
soticitar um apoio monetárÍo que lhe permita continuar a desenvolver a CAF,
sob pena de encerrar este serviço de grande importância para as famílias. -----
O desenvotvimento destas atividades, obriga a que as Associações de Pais e
Encarregados de Educação, contratem animadores, para desenvolver atividades
com as criancas, e nos câsos em que a.s cA-F, se desenvolvenn em espaços
exterÍores à escota, acresce as despesas de funcionamento, o que é o caso. ---
As diferentes interrupções letivas que ocorreram ao longo do ano letivo
202012021, obrigou ao encerramento destes espaços, acrescendo as
dificutdades económicas que as famílias atravessam, gu€ não thes permite fazer
face ao pagamento de um serviço, do qual não beneficiam. Assim e na defesa
de uma escola púbtica de quatidade para todos, importa, pois, assegurar as
despesas de funcionamento, face à perda de receitas decorrentes do
cancelamento de atividade regular.
PROPONHO: -----------

Que a Câmara Municipal de Montijo detibere:
A atrÍbuição de um apoio financeiro no vator de 2.000 mi[ euros à Associação
para as Artes, Desporto e Educação - APADE- para Íazer face aos encargos de
funcionamento, na componente de Apoio à Famítia dos 1.o e 2.o Ciclo do Ensino
BásÍco do Agrupamento de Escotas Poeta Joaquim Serra.
Projeto de Ação: 20211A156
Código Orçamentat: 05/040802

(Proposta subscrita pela Senhora vereadora Maria crara sitva)

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade.
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2- PROPOSTA N.o 1192t2021 - ATRIBU|çÃO DE APOIO FINANCEIRO À
ASSOCTAçÃO Oe PA|S E ENCARREGADOS DE EDUCAçÃO 0l EB DO AREIAS -----

Considerando que:

A Organização Mundiat de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de

2020, a emergência de saúde púbtica ocasionada pela doença COVID-19 como
uma pandemia internacionat, constituindo uma calamidade púbtica.

Face ao surgimento de cidadãos portugueses infetados pelo COVID-19, o
Decreto-Lei n.o 10-A12020, de 13 de março, ratificado peta Lei n.o 1-412020,
de í9 de março, estabelece medidas excecionais e temporárias tendentes à
prevenção, contenção, mitigação da infeção epidemiológica por COVID-19, bem

como a reposição da normatidade em sequência da mesma, sendo aquetas

medidas apticáveis, com as necessárias adaptações, às autarquias tocais. ------
No n.o í do artigo 9.o da referida Lei pode ler-se Fícam suspensas as ativídades
letivas e não letivas e formativas com presença de estudantes em
estabelecimentos de ensino públicos, partículores e cooperativos e do setor
socíal e solídário de educação pré-escolar, básíca, secundária e superior e em
equípamentos socíais de apoío à primeíra ínfância ou deficíêncía, bem como
nos centros de formação de gestão díreta ou particípada da rede do lnstítuto
do Emprego e Formoção Profissional, l. P. 2 - Ficam ígualmente suspensas as

ativídades de apoío social desenvolvidas em Centro de Ativídades
Ocupacíonais, Centro de Dia e Centro de Ativídades de Tempos Lívres.
Neste contexto, e porque a situação no terreno, tem sido, de emergência, com
impactos severos na vida sociat e na economia do nosso Concelho a Câmara

Municipal de Montijo no âmbito das atribuições e competências que se [hes

encontram legatmente acometidas, tem vindo a adotar medidas para, em cada
momento e, face às circunstâncias de exceção que todos estamos a viver, dar
o seu contributo para garantir a segurança e a saúde dos trabathadores, dos

munícipes, das famítias, assegurar a continuidade do funcionamento dos

serviços púbticos e responder de forma célere e adequada, quer aos munícipes
e famílias mais afetados, quer às lnstituições do setor sociat e sotidário, QU€

operam no terreno.
Assim, o apoio que se apresenta nesta proposta segue o trilho de outras já
adotadas, às famílias com crianças, que frequentam o ensino Pré-Escolar e ío.
Cicto do Ensino Básico, como seja a não cobrança às famítias das refeições e da

mensalidade do apoio à famítia no Ensino Pré'Escolar, a isenção de juros de
mora, de faturas em atraso, destes serviços, durante o Estado de Emergência.
A Câmara Municipal de Montijo, tem com diferentes Associações de Pais e
Encarregados de Educação e os Agrupamentos de Escolas do Concetho,
protocolos que permitem que as referidas Associações desenvotvam, ou no

@
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estabetecimento de Ensino, ou noutro espaço, a Componente de Apoio à
Família, permitindo assim, uma escota a tempo inteiro e a conciliação da vida
famitÍar e profissionat, dos Pais e Encarregados de Educação, veio a Associação
de Pais e Encarregados de Educação da EB do Areias, soticitar um apoio
monetário que lhe permita continuar a desenvotver a CAF, sob pena de encerrar
este serviço de grande importância para as famítias. ---------
O desenvolvÍmento destas atividades, obriga a que as Associações de Pais e
Encarregados de Educação, contratem anÍmadores, para desenvolver atividades
com as crianças, e nos casos em que as cAF, se desenvotvem em espaços
exteriores à escola, acresce despesas de funcionamento, o que é o caso.
As diferentes interrupções letivas que ocorreram ao longo do ano letivo
202012021, obrigou ao encerramento destes espaços, acrescendo às
dificutdades económicas que as famílias atravessam, o que não lhes permite
fazer face ao pagamento de um serviço, do qual não beneficiam. AssÍm e na
defesa de uma escota púbtica de quatidade para todos, importa, pois, assegurar
as despesas de funcionamento, face à perda de receitas decorrentes do
cancelamento de atividade regular.
PROPONHO:

Que a Câmara Municipal de Montijo detibere:
A atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.000 mÍt euros à Associação
de Pa.is e Fncarregados de Educação da EB do.^.reias n.o cont:'ibuÍnte: 506328422
- para fazer face aos encargos de funcionamento, na Componente de Apoio à
família aos atunos do 1.o Cicto do Ensino Básico da EB do Areias.
Projeto de Ação: 20211A156
Código Orçamentat: 05/040802

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

tII . DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

í. PROPOSTA N.O 11931202í . ISENçÃO OE PAGAAAENTO DO VALOR DE
LOCAçÃO DA ptSCtNA 

^ 
UNtCtpAL COBERTA DO MONTIJO, A FAVOR DO

CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DO AFONSOEIRO

Considerando que:

a) O Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, com sede social na Rua Cidade
da Beira n.o 79, na União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, Concetho de
Montijo, soticitou à Câmara Municipal a cedência e disponibitização da Piscina
Municipat Coberta de Montijo, de julho de 2021a junho de 2022, às segundas e
sextas-feiras, das 10h30 às 11h00, com vista à iniciação da natação, assim
como, contribuir para uma resposta social e de qualidade de vida e de formação
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pessoat, desportiva e educativa a todas as crianças inseridas no Centro de

Acothimento Temporário (CAT) - "Sol dos Meninos" da instituição sem fins
lucrativos;
b) O Centro de Acothimento Temporário (CAT) - "So[ dos Meninos", iniciou o seu

funcionamento em junho de 1996, e que, é uma estrutura de acothimento
transitório para onze crianças dos 0 aos 12 anos, onde, para além de lhes ser
proporcionado todos os cuidados básicos essenciais, é reatizado peta equipa
técnica, o estudo e o diagnóstico das suas situações e é definida a solução
tendenciatmente mais adequada sempre em articulação com os serviços
envolvidos, num período que não deve uttrapassar os seis

c) O Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro solicitou a cedência da Piscina

Municipal Coberta do Montijo e a respetiva isenção de pagamento das tarifas
devidas à Câmara Municipal, emergentes da locação do supra indicado espaço

desportivo, as quais se previstas no artigo 11.o da Tabela Municipat de Tarifas,
com esteio e fundamento no disposto no artigo 3.o do Regutamento Municipat
de Tarifas e, que totalizam o valor de €980,80 (novecentos e oitenta euros e
oitenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa tegat;
d) A redação da atínea e) do número 2 do artigo 23.o da Lei n.o 7512013 de 12

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

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

Câmara Municipal "apoiar atividades de natureza social, cutturat, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (...)";
e) A Câmara Municipal do Montijo dispõe de instatações adequadas à prática da

natação e outras atividades aquáticas em interior, nomeadamente a sua Piscina

Municipat, com capacidade de complementar e promover um salutar convívio a

todas as crianças;
Considerando ainda, o estipulado no número 2 do artigo 4.o do Regulamento
Administrativo Municipal de Tarifas em vigor, segundo o qual "por deliberação
da Câmara Municipal de Montijo, devidamente fundamentada, podem ser

criadas novas isenções".

PROPONHO:

Que a Câmara Municipal delibere aprovar o pedido de isenção de pagamento de

tarifas de utilização apresentado peto Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro,
relativo à locação da Piscina Municipal Coberta do Montijo, no período

compreendido entre jutho de 2021 e junho do ano de 2022, com exceção do
mês de agosto, para as atividades aquáticas das crianças inseridas no Centro de

Acothimento Temporário (CAT) - "So[ dos Meninos" da instituição sem fins
lucrativos.

E
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(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELTBERAçÃO: Aprovada por unanimidade. ------

2- PROPOSTA N.o 1194t2O21 - ATRTBUçÃO DE pRtMEtROS pRÉryilOS NO

Âmgro Do 'v coNcuRso CTDADE DE MoNTrJo DE vrolrNo, vrolA DE ARco
E GUITARRA CúSS'CA" 2021
O CRAI - Conservatório Regional de Artes do Montijo pertencente à AFPDM -

Associação para Formação Profissionat e Desenvotvimento do Montijo, pessoa

cotetiva de direito privado com o n.o 504 514 547 e sede na Rua José de Atmada
Negreiros, n.o 217 Montijo, 2870-42, na União das Freguesias do Montijo e
Afonsoeiro irá reatizar o "V Concurso Cidade de Montijo de Violino, Viola de
Arco e Guitarra Clássica" 2021.
Considerando que o CMÀÂ, como escola de ensino especiatizado de música,
propõe-se formar músicos, criadores, professores e também ouvintes;
Considerando que o Município do Montijo íntegra, como principal associado, a
Associação para a Formação Profissional e Desenvotvimento do Montijo e que,
nessa medida, o CMÀ,ï é uma escola com participação pública que importa
aporar;
Considerando que a realização do Concurso Nacional de Viotino e Guitarra
Ctássica e Viota de Arco contribuirá para uma troca de experiência e de
enriquecimento cutturat que torna oossível uma maior sensibitização dos
púbticos para a riqueza do património da música clássica.
Considerando que são atribuições do Município "a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações (...), designadamente no que diz
respeito ao património, cultura e ciência, conforme previsto no n.o I do art.o
23.o e na atínea e) do número 2 do artigo23.o, do Anexo I à Lei n.o 7512013 de
12 de setembro;
Considerando que é da competência da Câmara Municipat, nos termos da atínea
u) do número 1 do artigo 33.o da citada Lei "apoiar atividades de natureza
sociat, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município (...)";
Considerando ainda que, de acordo com o modelo da estrutura orgânica do
Município do Montijo, incumbe à Divisão de Cultura, Bibtioteca, Juventude e
Desporto, entre outras, as funções de "colaborar (...) com outras entidades na

organização de eventos de natureza cutturat e desportiva, visando a
dinamização das diferentes estruturas cutturais e desportivas existentes no
Município", ao abriga das atíneas c), d) e j), contantes do artigo 9.o do
Regulamento das Estruturas Ftexíveis do Município do Montijo, publicado no
Diário da República,2.^ série n.o 94 de 16 de maio;
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í. Que a Câmara Municipal delibere atribuir três primeiros prémios no valor de
800,00€ (oitocentos euros) por cada prémio, acrescidos de impostos à taxa legal
em vÍgor, para Prémios do V Concurso Nacionat Cidade do Montijo de Violino,
Viola de Arco e Guitarra Clássica' 2021, equivalente ao "Prémio Câmara

Municipal do Montijo";
2. Que o vator do citado prémio seja concedido através da informação de
cabimento que se anexa;
3. Que a atribuição dos presentes prémios conste da retação a publicar
anuatmente no site desta Autarquia, nos termos do disposto no n.o 1 do art.o
4.o da Lei 6412013 de 27 de agosto.

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3- PROPOSTA N.o 1195t2O2í - ATRTBUçÃO DE APOIO FINANCEIRO AO

GTNASTO CLUBE DE ÍvrONTrJO COM V|STA À COMPARTICIPAçÃO DA

PART|C|PAçÃO DOS ATLETAS TOtlAS PTNTO E BRUNO CATARINO, NO

CAÀ PEONATO DA EUROPA, NA MODALIDADE DE TRAI,IPOLINS, Er$ SOCHI,

RÚSSlA

Considerando que:

a) O Ginásio Ctube de Montijo, pessoa coletiva de direito privado e tipo
associativo com o número de identificação fiscal 503 312 428, com sede social
na Praceta Atdegatega S/N.o, 2870-239, na União das Freguesia de Montijo e
Afonsoeiro, Concelho de Montijo, dirigiu à Câmara Municipat um pedido de
apoio financeiro destinado a comparticipar as despesas com a participação dos

atletas Tomás Pinto e Bruno Catarino, no Campeonato da Europa de Trampolins;
b) O Ginásio Ctube do Montijo, é uma associação desportiva sem fins lucrativos,
fitiada na Federação Portuguesa de Ginástica e na Associação de Ginástica do
Distrito de Setúbal que, fruto do excetente trabalho reatizado no domínio da
modalidade de Trampolins, conseguiu com que dois dos seus atletas, Tomás

Pinto e Bruno Catarino, representassem a seteção Portuguesa no Campeonato
da Europa, na modatidade de Trampotins, que se realizou em Sochi, na Rússia,

entre os dias 29 de abril e 1 de maio, do corrente ano;
c) A relevância da iniciativa e da respetiva participação em apreço, assim como,
a importância da formação desportiva dos jovens atletas e da representação e
difusão a nível europeu da instituição desportiva sediada no Concetho de
Montijo;
d) A atribuição do Município prevista na alínea f) do número 2, do artigo 23.o

do Anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro;

È

Ata n.o 15 de 23 de junho de2021



MUNICíPIO DO MONTIIO
CAMAR^ MUNICIPAL

Livro 30

e) O disposto do artigo 14." do programa de apoio ao rendimento desportivo do
Regutamento de Apoio ao Desenvotvimento Desportivo Associativo;
Considerando ainda que é da competência da Câmara Municipal nos termos da
atínea u) do número 1, do artigo 33.o do Anexo I à LeÍ n.o 75/2013, de 12 de
setembro "apoiar atividades de natureza sociat, educativa, desportiva,
recreatíva ou outra de interesse para o município, inctuindo aquelas que
contribuem para a promoção da saúde e prevenção das doenças".
PROPONHO

1. Que a Câmara Municipat detibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro
ao Ginásio Clube do Montijo no montante totat de 1.030,00€ (mit e trinta euros)
transferíndo a verba financeira para a conta com o IBAN: PT50 OO4S 5461 4OZs
3961 70414 tÍtutada peto Ginásio Clube de Montijo destinado à comparticÍpação
das despesas com a estadia, a atimentação e a inscrição dos atletas no
Campeonato da Europa, na modatidade de Trampolins, que se realizou em Sochi
- Rússia, entre os dias 29 de abrit e í de maio, do corrente ano.
2. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamentat n.o
06104.07.01.99, conforme informação de cabimento que se
. que a atribuição do referido apoio financeiro conste da retação a publicar
nuatmente no site da Câmara Municipat do Montijo, nos termos do disposto no
.o 1 do artigo 4.o da Lei n.o 6412013 de 27 de agosto.
. NotÍficar o Ginásio clube de Montijo da deliberação tonnada.

(Proposta subscrÍta pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

lv - Dtvt DE PLANEAAAENTO DO TERRITORIO E URBANISMO

í. PROPOSTA N.O 11961202í - CONTRATO DE URBANIZAçÃO PARA EXECUçÃO
DE OBRAS EM TROçO DA AVENIDA DE OLIVENçA, NO ESPAçO PÚBLICO
MARGINAL NORTE ENTRE A DENOMINADA ROTUNDA DO IZIDORO E A
ROTUNDA DA FORçA AÉREA

Considerando que:
1) O ticenciamento da operação urbanística para construção de um edifício
comercial destÍnado a supermercado, cuja tramitação ocorre no âmbito do
processo camarário A-47121, requerido peta firma MONTE D'ALVA
ALIMENTAçÃO 5.4., caracteriza a edificação de uma unidade comercial
destinada a supermercado, que configura nos termos do Regime Jurídico da
urbanização e Edificação, conjugado com o Regutamento Municipat de
urbanÍzação e Edificação em vigor, uma operação urbanística de impacte
semethante a loteamento, por dispor de uma área bruta de construção superior
a í800m2.

s
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2) A nova edificação proposta incide sobre uma parceta de terreno locatizada
no gaveto formado pela Avenida de Olivença a sut e a ex-EN119 a poente,
verificando-se a necessidade de infraestruturação e arranjos exteriores dos

espaços púbticos locatizados na área envolvente próxima, para melhoria do
acesso publico pedonat ao futuro estabelecimento comercial e a consequente
consotidação do espaço publico de proximidade em condições de segurança,
para acesso pedonal regulamentar ao estabelecimento.
3) lnctui o conjunto de obras de urbanização a reatizar e o arranjo exterior do
espaço púbtico de modo a assegurar as condições de segurança regulamentares
para a fruição/acesso e utitização do espaço púbtico, visando a tigação do
futuro estabelecimento comercial aos núcleos residenciais mais próximos
(Bairro da Caixa, a su[, Urbanização do Moinho, a nascente e Urbanização junto
à Atameda dos Moinhos, a norte), mediante o reperfilamento do passeio, a
construção de um troço de ciclovia e a consequente consotidação do espaço
publico que constitui a área envolvente da parcela de terreno objeto da

operação urbanístÍca. ---------
4) Perante a caracterização do espaço púbtico locatizado na área envolvente
próxima à parceta de terreno objeto de intervenção, é necessário que a
concretização desta operação urbanística de impacte semelhante a

loteamento, seja mais ampla do que a mera edificação destinada a

supermercado, e seja assente em pressupostos construtivos mais objetivos,
como sucede com a realização das obras de urbanização necessárias à
consolidação de todas as infraestruturas e arranjos exteriores que suportam o
funcionamento da atividade comercial que a firma requerente pretende
instalar.
5) A exigência de realização do conjunto de obras de urbanização e dos arranjos
exteriores no âmbito da operação urbanística com impacte semelhante a
loteamento em referência, resulta da necessidade de promover um adequado
ambiente urbano, assegurando-the o necessário suporte físico.
6) O enquadramento [ega[ estiputado no n.o 3, artigo 25.o do Decreto-Lei n.o

555199, de 16 de Dezembro, na sua redação mais atuatizada, ao prever a
possibitidade de cetebração com a Câmara Municipal de contrato relatÍvo ao

cumprimento das obrigações assumidas, coloca em evidência a necessidade de
ajustar e conciliar interesses púbticos na articutação da ação urbanística pubtica

e a participação privada na concretização do modeto territoria[ e cumprimento
das regras de uso do soto definidos pelo Município do Montijo, razáo peta qual
a contratuatização para a execução de obras de urbanizaçáo, apresenta-se no

caso vertente como um instrumento adequado ao ajustamento e definição desta
operação urbanística com impacte semelhante a loteamento.

È
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7) A MONTE D'ALVA - ALIMENTAçÃO s.A, pretende edificar uma unidade
comercial de supermercado, conforme projeto de arquitetura aprovado por
despacho exarado em 18.06.2021, no âmbito do processo A-47121
8) Porque o pedido de licenciamento, configura uma operação urbanística de
impacte semethante a loteamento nos termos do estiputado na atínea e), n.o l,
artigo 5.o do Regutamento Municipat de Urbanização e EdÍficação, pubticado no
Diário da Repubtica n.o 43 - 2.'Série - de 1 de Março de 2018, foi a requerente
informada que deve assegurar a cedência de áreas destinadas à imptantação de
espaços verdes e de utilização cotetiva e de espaços de equipamentos de
utitização cotetiva, ou atternativamente, proceder ao pagamento da referida
compensação por não cedência das áreas anteriormente referidas, conforme as
disposÍções conjugadas do artigo 57 .o e artÍgos 43.o e 44.o do RJUE.
9) Um dos condÍcionantes da aprovação do projeto de arquitetura da edifÍcação
da unidade comerciat identificada corresponde à obrÍgação do promotor da
operação urbanística em reatizar o conjunto de obras de urbanização e de
arranjos exteriores, no troço da Avenida de Otivença, compreendido entre a
denominada rotunda da Fábrica do lzidoro e a rotunda da Força Aérea, com a
execução de um troço de ciclovia e consotidação do passeio marginal norte e
passadeiras para travessia de peões, conforme projeto que consta do processo
camarário L-2121. Para o efeito foi a firma requerente informada para
apresentar os projetos ele obras de ulbanização e/ou estudos de caraterização
necessários ao licenciamento e execução do conjunto de obras de urbanização,
anteriormente referidos, instruídos de acordo com a Portaria n.o 113/20í5 de
22 de abrit.
PROPONHO: -----------
í. A aprovação da minuta de contrato de urbanização a cetebrar entre o
MUNICíP|O DE MONTTJO e a MONTE D',ALVA - ALTMENTAçÃO S.A., nos termos da
minuta que se anexa a esta proposta e que dela faz parte integrante.
2. conferir poderes ao sr. Presidente da Câmara para, em representação do
Município de Montijo, outorgar o referido contrato de urbanização.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

O Senhor Vereador João Afonso não participou na votação da presente
proposta em virtude de se encontrar ausente da sala de reuniões. --------

| - AD^4|N AUTÁROUICA
3- PROPOSTA N.o 1197t2021 - ATR|BU|çÃO DE ApOtO FTNANCETRO À
FREGUESIA DE CANHA PARA PAVIMENTAçÃo ttl ENvoLvENTE Do pAvtLHÃo
DE APOIO AOS TRABALHADORES DA FREGUESIA
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Considerando que:

Por deliberação tomada na reunião de câmara reatizada em í I de novembro de

2020, foi atribuído à Freguesia de Canha um apoio financeiro destinado a

comparticipar a construção de um pavithão, equipamento esse destinado a ser

utilizado no apoio aos trabalhadores da freguesia, essenciatmente aos

assistentes operacionais e ainda na recotha de várias máquinas e equipamentos,
propriedade da Junta e também propriedade municipal, mas que se encontra
ao serviço da Junta e dos munícipes de Canha

A proposta foi iguatmente aprovada na reunião da Assembteia Municipal
reatizada em 13 de dezembro de 2020;
Na sequência do desenvotvimento da obra, a mesma Junta identificou a

necessidade de colmatar a mesma com a adequada envotvente, ou seja, foi
identificada a necessidade de realização de obras de pavimentação no espaço

exterior do mencionado pavithão, tendo a junta dirigido à Câmara Municipal um
pedido de apoio financeiro nesse sentido.
A Freguesia de Canha, através da respetiva Junta propõe-se a reatizar um

investimento considerável para proporcionar aos seus trabathadores instalações
adequadas e capazes de cumprir com todos os requisitos de segurança e
satubridade, requerendo à Câmara Municipal apoio nesse esforço;
De acordo com o disposto na atínea j), do r.o 1, do artigo 25.o, do Anexo I da

Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal sob

proposta da Câmara Municipal "deliberar sobre formas de apoio às freguesias

no quadro da promoção e satvaguarda articulada dos interesses próprios das

populações".
PROPONHO, que a Câmara Municipal delibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 20 000€ (vinte mil euros) à

Freguesia de Canha para comparticipação nas obras de pavimentação da

envolvente ao pavilhão de apoio para os trabathadores;
2) A remessa da presente proposta à Assembteia Municipat, conforme previsto

na atínea 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 í, do artigo 25.o do mesmo dÍploma tegat;
3) Após detiberação da Assembleia Municipal, notificar a União de Freguesias

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

acompanhar tecnicamente os trabathos, devendo, para o efeito, ser informada
da data do seu início e da respetiva conclusão.
4) Que o apoio financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municipat, conforme informação de cabimento que se anexa à
presente proposta e que dela faz parte integrante;

d
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5) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a pubticar anuatmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o i, do art.o 4, da Lei n.o
64/2013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita peto senhor Presidente da câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

Pelas dezassete horas e vÍnte e cinco minutos, terminou o período da ordem do
dia

Pelas dezoito horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro
canta, em cumprimento do disposto no n.o í do artigo2l.o do Regimento da
Câmara Municipal de Montijo, declarou aberto o período de

TNTERVENçÃO OO PúBL|CO-

O senhor munícipe Mário Baliza, interveio para dizer que na base da denúncia
anónima sobre a imputação de atitude racista, o senhor presidente afirmou que
havia sido a sua pessoa aíazer essa denúncia, pelo que queria saber se o Senhor
Presidente já tem o documento que comprove isso, Doroue orecisa desse
documento. ---------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de lúontijo, Nuno Ribeiro Canta,
referiu que falou do senhor munícipe Mário Baliza, mas que não havia imputado
a denúncia total à sua pessoa, mas sim a sua participação nessa mesma
denúncia. lnformou que assim que tiver o documento do processo de queixa-
crime contra o Presidente da Câmara por atitudes racistas, fará chegar ao
senhor munícipe uma cópia.

O senhor munícipe Miguel Dias, interveio para dizer que esteve presente na
primeÍra reunião deste mandato a felicitar todos os eleitos e a solicitar que as
reuniões se mantivessem às dezanove horas em vez de transitar para as í 5h00,
contudo, constatou com atguma perplexidade que a sua intervenção não consta
na ata da reunião de vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e dezassete,
acrescentando que faria chegar a intervenção ao Senhor Presidente e aos
restantes vereadores. Disse ainda que não sabendo precisar a data de outra
reunião de câmara onde esteve presente, mas que havia sido há cerca de três
anos atrás, fez uma intervenção onde fatou sobre o problema de recolha do lixo
onde reside, na Praça da Paz - Afonsoeiro. Disse que havia colocado a hipótese
de cotocação de motoks em vez dos tradicionais contentores, que o senhor
Presidente havia dito que sim e que até há data ainda não houve quatquer
intervenção nesse sentido, pelo que gostaria de saber se está previsto e para
quando. Disse ainda que no dia oito de maio enviou dois emaits para o gabinete
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do Senhor Presidente e para os gabinetes dos vereadores do PSD e da CDU e que

o PSD foi a única bancada que acusou a receção dos mesmos. Disse que num

detes fatava do sistema de rega da Praça da Paz, que está deficitário e tem
erros constantes, e que, atém de gostar de ter uma resposta ao emait, que
gostava de ouvir sobre o ponto de situação da questão. Disse ainda que o
segundo emait tinha a ver com a nova cictovia do caminho de ferro, tendo
congratutado peta mesma, a informar que na passagem depois da ponte de

madeira junto à passadeira houve uma parte que abateu, considerando que está
na attura de ativar a garantia da obra para resolver o probtema quanto antes.
Acrescentou que no primeiro troço da cictovia, entre a primeira estação e a
primeira passadeira que existe uma situação de insegurança com uns sobreiros
ou azinheiras que estão num talude altamente erodido. Por fim, questionou

sobre qual o local da realização das reuniões de câmara durante o mês de jutho
e disse que não podia deixar de reparar, que num concetho onde dizem que a
quatidade da água é tão boa, todos têm água engarrafada em cima da mesa. --

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
relativamente à questão sobre a intervenção do senhor munícipe na reunião de

vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e dezassete referiu que se a
íntervenção do senhor munícipe não consta ou se houve atgum tapso na ata,
que não é intencional nem da parte dos serviços nem do Presidente da Câmara,

e que acreditando na palavra do senhor munícipe apresenta as suas desculpas.
Afirmou ainda que as atas são rigorosas e verdadeiras, são fiéis aos documentos
apresentados e às declarações dos membros da câmara, considera lamentávet
que a oposição continue a atimentar uma especutação sobre as atas.
Retativamente à questão dos motoks referiu que é uma questão conhecida e

uma situação que não pode prever, em virtude da dificutdade no fornecimento
dos equipamentos. Acrescentou que os bio-resíduos vão passar a ser recolhidos
separativamente e nesse sentido existe um plano para a aquisição de

contentorização especiatizada, contudo o concurso continua a decorrer. Quanto
aos emails enviados peto senhor munícipe, referiu que relativamente à melhoria
do sistema de rega na Praça da Paz, as obras já foram adjudicadas. Acrescentou
que a resotução demorou algum tempo em virtude dos problemas naquele
sistema, primeiro a antiguidade das condutas de abastecimento de água, que
já foi resotvido e segundo os atos de vandalismo sobre o sistema de rega, gu€

infetizmente estão a ocorrer massivamente nos relvados do Montijo. Soticitou a
todos os munícipes, no caso de observarem situações de vandatismo, para

comunicarem à câmara ou às autoridades poticiais. Quanto às questões da nova

cictovia, referiu que o abatimento está identificado e que será reparado através
de uma empreitada de trabalhos diversos porque, como é do conhecimento do
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senhor munícipe, essa parte da cictovia foi construída no mandato de 2001 a
2005, não podendo ser reclamada na presente empreitada. Relativamente à

segunda questão sobre a insegurança das árvores num dos troços da cictovia,
referiu que essa situação já foi avaliada petos serviços municipais, não tendo
sido detetado perigo iminente, todavia ficou decidido reduzir a copa do sobreiro
em causa.

O senhor munícipe Rui Aleixo, interveio para questionar sobre qual a estratégia
da Câmara Municipa[ relativamente aos achados arqueotógicos que foram
descobertos na Rua Miguel Pais e na Praça 1.o de Maio.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de fitontijo, Nuno Ribeiro Canta,
referiu que as obras na Rua Miguet Pais e na Praça í.o de Maio expuseram duas
infraestruturas arrasadas, no primeiro caso uma muratha provavetmente do
século XlX, no segundo caso um poço de abastecimento de água da Vita.
lnformou que a muratha era constÍtuída por pedra aparethada do lado do mar e
cabouco amassado, gu€ se revetou ser a muratha antiga registada nas

fotografias do sécuto XX. Esclareceu que o poço da Vita foi exposto através de
urna iaje de cubertura, debaixo do pavinrenlo cio arruamento, reveiancio que
não foi entuthado, mantendo as paredes em pedra intactas. lnformou que
ambas as estruturas construídas, arrasadas na primeira metade do sécuto XX,

são conhecidas e encontram-se registadas em fotografias dos lugares, e que não
são consideradas achados arqueológicos. Informou que em ambos os casos, as

infraestruturas foram acompanhadas e avatiadas por arqueótogo especializado,
bem como foram reportadas aos serviços da Direção Geral do Património
Cutturat. Disse que a estratégia municipal para ambas as infraestruturas
expostas é o seu registo nas tetas finais da obra e georreferenciação, bem como
a sua preservação tal como foram encontradas, tal como ficou delineado numa
visita ao locat pelos responsáveis da Direção Geral do Património Cutturat.
lnformou que as obras previstas nas duas praças não afetam quatquer parte das

estruturas expostas, que serão preservadas tal como foram encontradas e
assinatar a sua tocatização.

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

O texto das detiberações (propostas) foram aprovadas em minuta, nos termos
da detiberação 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 pelo Senhor Presidente da Câmara e por quem as tavrou.
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E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara lrtunicipal
declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e vinte e oito minutos, da
quat se lavrou presente

Eeu úro ,Técnica Superior da Divisão

de Administração Organizacionat, a escrevi e assino.--

o da ara nicipal,

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