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REUNÉO ORDINÁRIA DE SETE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM

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

Presidente: Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Vereadores: Maria Clara de Oliveira da Sitva (PS)

Sara Cristina dos Santos Ferreira (PS)

José Manuet da Silva Santos (PS)

Carlos Jorge Antunes de Atmeida (CDU)

Ana lsabel Leonardo Baliza (CDU)

João Manuel Pereira Afonso (PSD)

Às quinze horas, com a presença da TécnÍca Superior, Dora Cristina Pinto
Carvatho, 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 dectarou
aberto o período de---------

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
duas declarações, e uma informação, cujo teor a seguir se transcrevem: ------
"DECLARAçÃO
Resposta ao agravamento da pandemia no Montijo
Senhoras e Senhores Vereadores,
O Montijo já enfrentou três vagas devastadoras de infeções pelo coronavírus. -

Uttrapassamos essas dificutdades com respostas eficazes e decisivas, e atuando
cotetivamente para conter a dispersão do vírus e protegermos a nossa própria
saúde, a das nossas famítias, a da nossa comunidade. -------
Agora, vottamos a enfrentar um novo desafio cotetivo, uma quarta vaga de
infeções.
Há quinze dias, informamos que estávamos a entrar numa nova vaga de
infeções, que começou na Região de Lisboa, e a situação tem vindo a piorar. -

Ta[ como nos outros municípios da Área Metropotitana de Lisboa, o Montijo está
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a assistir a um recrudescimento das infeções.
A Direção Gerat de Saúde refere que a quarta vaga da doença está a

desenvolver-se em Portugat.
A média de novas infeções diárias está a dupticar, as admissões hospitatares

estão a crescer, embora as mortes por COVID-19 não tenham aumentado em

todo o concetho.
Nesta data, vottamos a registar mais de 300 casos positivos de infeção por SARS-

CoV-2 e, apesar dessa situação, mantemos um registo de 93 mortes peta COVID'

19.
O coronavírus, que apareceu no nosso município em março do ano passado, tem
estado em mutação constante, criando novas variantes.
Os cientistas informam que o coronavírus tem várias variantes em circulação na

população. No ano passado, respondemos à variante Beta, agora estamos a
responder à variante Detta.
Esta úttima variante foi detetada iniciatmente na India no final de março deste

ano, e já se espathou a mais de 100 países no mundo.

A variante Delta é agora a variante dominante nas infeções registadas na Região

de Lisboa.

A evidência científica demonstra que a variante Delta está a substituir
rapidamente as outras variantes, que eram até agora dominantes.

A rápida dispersão desta variante representa uma grande preocupação. --------

Primeiro, porque é muito mais transmissível que as anteriores variantes, o que

significa que é muito mais fácit de apanhar o contacto pessoa a pessoa. Tem

sido avançado pelos cientistas que é duas vezes mais contagiosa que a variante
Beta

Segundo, como é muito mais contagiosa, pode infetar um maior número de
pessoas. Ta[ como as outras variantes, podemos transmiti-ta sem sequer

sabermos que estamos infetados.
Terceiro, está a surgir evidência científica que as pessoas previamente

infetadas com a variante Beta não têm proteção absoluta contra a variante
Detta, e que podem ser reinfectadas.

Quarto, como é mais contagiosa, as medidas que até agora adotamos para

conter a dispersão do vírus podem não ser suficientes para reduzir a taxa de

transmissão. ---------

Há ainda muito que não sabemos sobre esta nova variante.
Por exempto, não é claro se provoca sintomas mais severos. Os dados

pretiminares sugerem que eta não é mais severa.

Os relatórios de vários países, muito detes do continente europeu, também
sugerem que as infeções e as doenças ctínicas da variante Delta são mais
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comuns nas crianças e jovens, mesmo quando a taxa de infeção dos adultos seja
substancÍatmente baixa.
A expansão rápida desta variante é extremamente séria.
Mesmo sendo menos severa, a taxa a que as pessoas são infetadas pode levar a
mais doentes que necessitam de tratamento hospitatar.
Cada um de nós tem um amigo, um famitiar ou um cotega que foi infetado. ---

Muitos dos montijenses tiveram que se despedir de famitiares, de amigos ou de
conhecidos que infetizmente perderam a vida pela doença COVID-19.
Estamos agora no início de uma nova vaga de infeção.
Não sabemos quanto tempo esta nova vaga vai durar. Sabemos que essa é a
úttima coisa que muÍtos de nós quer ouvir
Tivemos todos que resistir às grandes dificutdades do úttimo ano e meio.
Pensávamos que a vida iria lentamente regressar ao normal, que podíamos
assumir uma abordagem mais despreocupada das medidas de saúde púbtica. -
Na verdade, não podemos ser complacentes com este vírus porque pagamos um
preço elevado em vidas humanas.
Temos de manter a guarda e continuar a ser cautetosos na nova vaga.
Temos de seguir as regulamentações de saúde púbtica que temos disponíveis
para proteger a nossa saúde e a saúde dos outros
Temos de ter como prioridade a satvaguarda da capacidade das infraestruturas
de saúde para lidar com o crescimento das infeções.
Na região de LÍsboa, as infraestruturas de saúde estão a atargar os seus timites
para responder à nova vaga de casos positivos.
Os hospitais estão a desenvolver novos esforços para acother os pacientes, e
alargar a disponibitidade em cuidados intensivos para lidar com o crescimento
das infeções.
A nossa prioridade deve ser quebrar as cadeias de transmissão reduzindo os
contactos entre as pessoas e aplanar a curva.
As medidas que estão no terreno foram desenhadas para permitir as atividades
económicas, a continuidade da vida social e, ao mesmo tempo, travar a
dispersão do coronavírus.
Paratetamente, estamos a acelerar o programa de vacinação em massa da nossa
população.

A vacinação em massa dos montijenses tem cumprido as metas traçadas, e em
atguns casos uttrapassado as mesmas com reconhecido sucesso.

No Montijo, já foram vacinadas com uma dose de vacina mais de 46 mit pessoas,

ou seja, mais de 80% da população.
Na úttima semana, a taxa de vacinação diária uttrapassou os 750 utentes. -----
Nos últimos dois dias, mithares de montijenses foram vacinados com a segunda
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dose da Astrazeneca. --------
O programa de vacinação em massa está a decorrer conforme as linhas

definidas. A primeira linha foi a vacinação da população mais vulnerável de

acordo com a faixa etária.
A segunda tinha foi finatizada esta semana com a conclusão do esquema vacinal
dos profissionais das escotas e do pessoal das forças de segurança e proteção

civit.
A partir da segunda semana de jutho, a faixa etária entre os 20 e 29 anos pode

iniciar o seu esquema vacinat pelo auto agendamento. ------

As pessoas com mais de 40 anos que ainda não possuem o esquema vacinal
compteto podem destocar-se ao Centro de Vacinação em Massa, a funcionar no

Pavithão do Esteval, para serem vacinadas

Vamos continuar a trabalhar com todos os nossos parceiros da rede social e com

o movimento associativo para vacinar rapidamente o maior número de pessoas

possível.

Senhoras e Senhores Vereadores,
Lamentavelmente, continuamos a ser confrontados com a circulação de muita
desinformação sobre as vacinas contra a COVID'I9.
Estão as ser espalhadas notícias fatsas sobre as vacinas nas redes sociais, nos

meios, e entre as pessoas, afirmando que a vacina não é segura, que pode

adoecer as pessoas, ou que não tem quatquer efeito.
Todos nós somos responsáveis pelos efeitos negativos que tem a disseminação

das notícias fatsas sobre as vacinas.
Os autores pretendem apenas disseminar o pânico, o medo e a confusão num

momento em que não o podemos toterar.
Os trabathos científicos demonstram que as vacinas funcionam. Que etas são

seguras. Etas são eficazes e salvam vidas.
Caso existam dúvidas sobre as vacinas, ou se por quatquer razão existir
insegurança, devemos consultar a informação fornecida pela direção Geral de

Saúde ou consultar os profissionais médicos do Centro de Vacinação em Massa

de Montijo.
Existem trabathos científicos que demonstram que as vacinas administradas no

Centro de Vacinação em Massa no Montijo são eficazes contra a variante Delta.
lsso não quer dizer que não exista um número muito reduzido de pessoas

vacinadas com uma dose que sejam infetadas, independentemente da variante,
porque as duas doses da vacina é que dão quase 100% eficácÍa.
Mas quando as pessoas estão vacinadas com a primeira dose e são infetadas, os

sintomas tendem a ser muito tigeiros.
O mais importante a reter é que quatquer das vacinas aprovadas protegem-nos
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contra a doença severa, a hospitatização e, o mais importante, a morte
Devemos apetar para que os montijenses continuem a seguir as regras
profitáticas mesmo quando vacinados.
Ao longo desta pandemia, as nossas respostas têm sido lideradas por
profissionais médicos dedicados, enfermeiros empenhados e cientistas.
Como povo temos uma dívida de gratidão para com o seu profissionalismo e a
sua dedicação.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Desde o momento que registámos os primeiros casos deste vírus mortat, que
percebemos que só venceremos a doença quando envotvidos coletivamente. -

Por muito que tenhamos desejado que a pandemia passasse rapidamente,
apercebemo-nos todos que estamos perante uma coisa muito diferente.
Pode existir uma grande incerteza sobre a trajetória desta pandemia, mas uma
coisa é certa.
Temos de continuar a proteger a nossa saúde e as nossas vidas da methor
maneira que conhecemos.
As medidas profitáticas de saúde púbtica que temos utilizado diariamente
continuam a ser a nossa melhor opção para combater esta pandemia
Elas não são complicadas, difíceis ou onerosas. --------
Apesar das inconveniências pessoais, elas são certamente methores do que
adoecer gravemente e ser hospitatizado.
Temos de usar sempre uma máscara em púbtico.
Temos de lavar e desinfetar regularmente as nossas mãos.
Temos de manter sempre uma distância física de segurança com os outros. ----
5e nos sentirmos doentes, mesmo com sintomas ligeiros da COVID-í9, devemos
optar peto isotamento profilático
Se estivermos expostos a pessoas infetadas com o coronavírus ou com a doença
COVID-19 devemos reatizar uma quarentena de 10 dias. ------
5e testarmos positivo, devemos notificar imediatamente as pessoas que tivemos
em contacto, para que etas se possam proteger a si próprias e aos outros. -----
Somos todos responsáveis não só peta nossa saúde, mas também pela saúde
daqueles que estão à nossa volta.
Embora a pandemia seja avassatadora, continuamos empenhadamente a

combater o coronavírus. É através das escothas que fazemos, que podemos
ajudar a travar a pandemia.
No Montijo continuamos a resistir, porque somos um povo de coragem que
sempre ultrapassou os momentos adversos da nossa história.
Agora estamos a enfrentar uma nova vaga que ganha força.
Vamos continuar a travar o coronavírus, com empenho e coragem.
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Vamos continuar a recuperar Montijo.
Juntos somos mais fortes.".

'DECLARAçÃO
O processo de litigância de má-fé das oposições continua a ser derrotado
pelos tribunais
Senhoras e Senhores Vereadores,
No pretérito dia 30 de junho, fomos notificados de mais um despacho de

arquivamento, proferido peta Senhora Procuradora do Ministério Púbtico da

Procuradoria da Repúbtica da Comarca de Lisboa - Seção do Montijo, no
processo que corria termos em resultado de uma queixa-crime anónima da

oposição retativa ao não agendamento de uma proposta subscrita peto Vereador
do PSD, João Afonso, sobre a possibilidade de criação de um fundo de

emergência para apoio social habitacional.
Conctuiu o Tribunal que a matéria apurada não é suscetível de poder sustentar
a acusação dirigida ao Presidente da Câmara da prática de crimes da

responsabitidade de titulares de cargos políticos, nomeadamente, do crime de

denegação de justiça e do crime de abuso de poder.

A crónica de mais uma queixa'crime sustentada na má-fé da oposição contra os

autarcas sociatistas e contra o Presidente da Câmara foi derrotada nos seus

propósitos políticos, e constitui um conjunto de abusos e de preconceitos, uma

sucessão de cobardias e de violações da Lei.

Uma vez mais, a oposição apresentou uma queixa-crime anónima sustentada
em argumentos jurídicos fatsos e numa tentativa de uttrapassar os timites da
Lei. -------
A decisão do arquÍvamento dos autos pela Procuradora da Repúbtica constitui
mais uma derrota jurídica e potítica da oposição, a somar a tantas outras
derrotas, que marcam para sempre a História do poder [oca[ democrático em

Montijo.
Este é um padrão do comportamento irresponsável da oposição.
A oposição no Montijo, neste como em muitos outros casos, recorre ao abuso

moral e cobarde de levantar suspeições falsas contra os autarcas socialistas,
apresenta queixas-crime anónimas contra o Presidente da Câmara, com o
intuito úttimo de obstacutizar a reposição do bom nome dos ofendidos e
bloquear o investimento no desenvotvimento e progresso da cidade e no bem-
estar das popu[ações

A queixa-crime arquivada estava derrotada à partida, porque a oposição sabe

perfeitamente que está impedida de apresentar propostas para agendamento,
sem o devido, necessário e tegal enquadramento orçamental.
A oposição sabe que uma proposta destinada a produzir efeitos financeiros
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carece de suporte e sustentabitidade nos instrumentos financeiros vigentes no
ano económico em curso, caso contrário é itegat e suscetível de impticar
responsabitidades financeiras para quem a votar.
A oposição sabe de tudo isso, mas contínua a agir como se desconhecesse a Lei,
insistindo na litigância de má-fé, com queixas crime sem fundamento.
Os episódios que a oposição tem vindo a praticar sistemática e
intencionatmente, através de uma recorrente titigância de má-fé, com queixas

crime assentes em falsidades e no expediente da queixa anónima, são processos

indignos e íntoteráveis no poder [oca[ democrático. São a face evidente de um
processo de perseguição política injusta e cobarde, próprio dos regimes
fascistas, que procura fomentar o ódio e o ataque pessoal contra os autarcas
socialistas
Curiosamente, nem as sucessivas derrotas políticas da oposição, nem o
sucessivo arquivamento das queixas-crime intentadas peta titigância de má-fé,
trouxeram tições úteis e proveitosas aos autarcas da oposição. Ou seja, a
oposição no Montijo não aprende com os erros. E, dia após dia, atua como se

nada acontecesse, sem reconhecer e sem retÍrar consequências potíticas dos
seus erros, até porque pouco ou nada lhe interessa sobre a nobreza da política,
ou sequer sobre a efetiva resolução dos probtemas das pessoas.

Senhoras e Senhores Vereadores, a tuta potítico partidária não pode ser
justificação para a mentira, para a falsidade, a obscuridade e a titigância de
má-fé, como acontece na conduta das oposições no Montijo, porque elas são

contra os interesses do povo.
A conduta potítica de uma oposição que atua com queixas-crime anónimas e
cobardes é insustentávet perante as populações.
Os autarcas sociatistas esperam que os Vereadores da Oposição tenham a
coragem de virar esta página negra da vida potítica montijense, assumam a
grandeza dos cargos que ocupam, e contribuam, na medida das suas
possibilidades, para o progresso e o bem-estar das populações e, sobretudo para

o engrandecimento do poder [oca[ democrático, para o cumprimento da Lei e
para a transparência nas ações potíticas e no governo da causa púbtica.

Os autarcas socialistas continuam empenhados em honrar a sua patavra perante
os montijenses, e com coragem continuam a dignificar a história desta terra, a
história do povo montijense.".

"|NFOR^ AçÃO
O registo informático do documento da Estraté$a Local de Habitação
contraria as afirmações da Oposição
Senhoras e Senhores Vereadores,
Na úttima reunião da Assembleia Municipat, os partidos da oposição tevantaram
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dúvidas sobre a distribuição aos Vereadores do documento retativo à Estratégia
Local de Habitação, colocando em causa os procedimentos adotados na regular
distribuição dos documentos que acompanham as propostas subscritas peto

Presidente da Câmara e pelos Vereadores com petouros.

O incidente alimentado primeiro peto PSD e depois peta CDU é a todos os títutos
lamentável e condenávet. Mas, o mais grave, foi a inusitada intervenção do

Senhor Vereador da CDU/PCP, Cartos Atmeida, que sem cuidar de confirmar a

veracidade das afirmações dos autarcas da Assembteia Municipal, confirmou
não ter recebido os documentos em causa, fattando à verdade
Os Vereadores da Oposição sabem que receberam o documento da Estratégia
Local de Habitação, o qual integrava e fazia parte da proposta n.o í183, sob a

epígrafe "Estratégia Locat de Habitação do Município do Montijo" que lhes foi
presente tempestivamente na área reservada dos membros do órgão. Acresce

ainda que, na reunião da Câmara Municipat reatizada em 09 de junho de 2021,
os Vereadores nunca manifestaram qualquer dúvida, sobre a distribuição dos

documentos, quer durante a discussão da proposta, quer no momento de
votação da proposta camarária que aprovou a Estratégia Locat de Habitação do
Município do Montijo
Ta[ como tivemos oportunidade de esctarecer durante a reunião da Assembleia
Municipa[, os registos informáticos confirmaram que os documentos necessários

a formação consciente do sentido de voto petos membros da câmara, foram
distribuídos a 07 de junho de2021, e na área reservada aos Vereadores podemos

confirmar toda a documentação disponibitizada e que fez parte da ordem do

dia da reunião da Câmara Municipal, de 09 de junho de 2021.
Para memória futura, deixamos, nos documentos anexos a esta ata, os registos
informáticos dos documentos apresentados pelos serviços responsáveis, os quais

comprovam a distribuição da Estratégia Local de habitação, tal como sempre
foi do conhecimento dos Vereadores. ---------
Lamentavelmente, este é mais um episódio que fica para a história duma
oposição sem rumo, sem palavra e sem credibilidade.".

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

informação e uma declaração, cujo teor a seguir se transcrevem:
lNFORr,rAçÃO

"Projeto lncluir+
Selo ÉS+ | Entidade Social+.
No dia 24 de junho úttimo decorreu no auditório da AFPDM/Escota Profissional
do Montijo, a Cerimónia de Apresentação do Seto ÉS+ | Entidade Sociat+. Trata-
se de uma iniciativa do Consórcio que integra a Associação para Formação
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Profissionat e Desenvolvimento do Montijo, a Câmara Municipal do Montijo e a
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.
O Consórcio visa distinguir e reconhecer as Empresas/Organizações Púbticas ou
Privadas que, no âmbito do cumprimento dos seus negócios, se destacam petas

suas condutas éticas e responsáveis em termos sociais e ambientais, para com

os seus diversos stakeholders internos e externos. ------
Esta ideia surgiu da implementação do projeto lnctuir+ que a AFPDM está a
desenvotver resultado de uma candidatura ao programa PIEAS. Neste são

trabathadas competências sociais e técnicas promotoras da empregabitidade
em várias áreas e, no finat, proporcionada uma experiência profissionat com a
duração de um mês.
O Seto ÉS* será atribuído às Entidades que, em cada ano civit, contribuírem
ativamente para a inctusão profissional e social dos cidadãos da nossa

comunidade.
O Projeto lncluir Mais, inclui beneficiários do rendimento social de lnserção
Mais e visa dotar os candidatos de competências que lhes permitam desenvolver
a sua atividade [abora[, em diferentes áreas, como sejam a jardinagem, a

eletricidade ou a cozinha, com o objetivo de os preparar para o mercado do
trabalho.
Atiam-se a este projeto de inctusão efetiva, as Empresas do Concetho que
revelam um compromisso com a sociedade e o meio em que se inserem
Entendemos, pois, ser um Projeto muito importante na inclusão, daqueles que
muitas vezes, apenas precisam que se despertem atgumas competências,
adormecidas pela dureza da vida e junto destas empresas que visam não só o
lucro, mas a responsabÍtidade sociat, encontrem um caminho de sucesso, para
si e para as suas famílias.

"DECLARAçÃO

O ano letivo 202012021 está a terminar, as aulas do 1.o e2.o ciclo do ensino
básico são as últimas a fechar um cicto letivo, atípico que exigiu de toda a
comunidade letiva, competências até então desconhecidas de todos.
5e o ano letivo anterior já tinha sido difícil, este veio a mostrar-se ainda mais

exigente e complexo. ---------
A pandemia da COVID 19 produziu e continua a produzir a maior crise das nossa

vidas, com repercussões demotidoras na economia, no emprego e na saúde. ---

Em momentos, como este de crise social a votubitidade do eteitorado é
inevitável, por isso é cada vez mais importante defender a cada dia a liberdade
e os vatores da democracia.
O conhecimento é a chave da evolução humana, o papel da escola é desperta a
vocação de cada uffi, isto porque só a aquisição de conhecimentos e
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competências, dá autonomia e permite progredir sociatmente é assim desde os

primórdios da história do homem. Ninguém pode ansiar o que não conhece ou

não entende.
À escola, à sociedade compete educar para o conhecimento e para a cidadania,
ser cidadão é intervir, é participar, é conhecer os seus direitos e deveres é
respeitar o outro.
A escota sozinha não pode fazer tudo só o diátogo franco e aberto entre a

escota, as famílias e os alunos permite encontro humano, capaz de educar para

o desenvolvimento humano e para o exercício da cidadania.
As novas tecnologias transportaram-nos para outro patamar, para outra
dimensão, permitiram-nos contactar com o mundo, no isolamento do nosso

quarto, mas não resotveram os problemas sociais, que nos assombram, muitas
vezes servem apenas para nos afastar dos outros e alimentar fragilidades e
ódios.
A banatidade, da meia verdade, da patavra oca, da irresponsabilidade, não nos

permite, saber o que se pretende para o concetho do Montijo, e só pelo
conhecimento nos é possível não ser enganados por sports vazios de quem

apenas otha para o seu umbigo.

Queremos um Concetho que respeite as diferenças? Potíticas, ideológicas,
retigiosas, de diversidade sexual e de género? O que pensamos sobre racismos?

xenofobÍa? homofobia?

Queremos uma sociedade Íntelectualmente rígida ou que aceite as diferenças?
As crianças e os jovens precisam de saber o que pensamos, gu€ cenário lhes

estamos a apresentar o da disseminação da intolerância e da viotência ou o de
um Concetho que educa para o desenvolvimento humano, para a toterância,
para o aceitar das diferenças?
Não tenhamos ilusões, só peta educação construiremos uma sociedade mais

oprimida e submissa ou mais livre e mais justa
Nós sabemos o que pretenderemos, continuar a construir um Concetho

educador, onde cada um encontre o seu lugar independentemente da sua raça,
credo ou retigião, só uma sociedade livre que aceita as diferenças e faça detas

forças de progresso, só uma sociedade que aceita o outro e reconhece as

diferenças é verdadeiramente [ivre e iguat.".

A Senhora Vereadora Sara Ferreira, no uso da patavra, leu um voto de
saudação, cujo teor a seguir se transcreve: ------

"Voto de saudação
Os attetas Danilo Digori e Gustavo Lebre participaram recentemente no

Campeonato Nacional de Karaté, nas Categorias de Kumite de -70k9 e - 61 Kg,
respetivamente.
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A participação da delegação do Montijo, traduziu-se na conquista do 1.o lugar
na categoria de - 70Kg, consagrando assim o atleta Danilo Digori Campeão
Nacional e na obtenção da classificação de 3o tugar na categoria de -61k9, por
parte do atleta Gustavo Lebre.
Os resultados obtidos prestigiam o Município do Montijo e a Sociedade
Filarmónica 1.o Dezembro, associação concelhia com í66 anos de existência na
nossa comunidade, que muito tem contribuído para a formação de homens e
mulheres montijenses ao longo dos tempos.
Face aos brilhantes resuttados obtidos pelos attetas Danito Digori e Gustavo
Lebre, a Câmara Municipal de Montijo, saúda e felicita os atletas pelas
excetentes classificações obtidas no Campeonato Nacionat de Karaté.
A obtenção destes resultados comprova o excetente trabalho realizado por
atletas, equipa técnica e direção da Sociedade Filarmónica 1." de Dezembro,
pautado peto empenho, dedicação, que muito nos orgutha e que comprova uma
vez mais que a Sociedade Filarmónica 1.o de Dezembro continua a ser nos dias
de hoje, uma referência de quatidade, de sucesso no distrito, na região e no
pars.

Peto exposto, felicitamos a Sociedade Filarmónica 1.o Dezembro, formutando
votos para que continue a desenvotver um percurso repteto de conquistas
desportivas.
Após a aprovação do presente voto de saudação, deve ser dado conhecimento
à Sociedade Filarmónica 1.o Dezembro.".

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 aprovado por unanímídade. --------

O Senhor Vereador José Manuel Santos, no uso da patavra, apresentou
informações, cujo teor a seguir se transcrevem:
'O CLAIM VAI A ESCOLA

Foi no passado dia 24 de junho, que a equipa técnica do Cl-AlM - Centro Local
de Apoio à lntegração de Migrantes, da Câmara Municipal do Montijo, regressou
à Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, a convite de uma docente do curso
PFOL - Português para Falantes de Outras Línguas, para mais uma iniciativa "O
CLAIM vai à Escola".
Nesta sessão, deu-se a conhecer o CLAIM enquanto recurso disponívet à

comunidade imigrante no seu processo de integração e de acolhimento, a sua

estrutura e papel, os seus objetivos, os principais motivos de procura, o perfil
de quem recorre ao serviço e atgumas estratégias locais de integração que têm
sido adotadas pelo Município ao longo dos anos.
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Participaram nesta sessão, 15 cidadãs/ãos migrantes, nacionais de países

terceiros, que agora conctuem o Curso de Português para Falantes de Outras

Línguas (PFOL) do Nívet A1 + M.
Houve ainda oportunidade de conversar com os/as presentes e distribuir
fothetos em várias línguas, criados no âmbito do Plano Municipal para a
Integração de Migrantes com cofinanciamento do FAÀÂl - Fundo Asilo, Migração

e lntegração, com vista a proporcionar informação sobre direitos e deveres no

acesso ao arrendamento habitacional e sobre os recursos existentes através de

uma planta da cidade.
Concurso para atribuição de habitação social
O concurso para atribuição de fogos de habitação socia[ da Câmara Municipal
de Montijo, decorreu entre os dias 24 de maio e 22 de junho de 2021.
Está a decorrer a fase de apreciação das candidaturas de acordo com o
Regutamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das Habitações Sociais do
municípÍo
Os fogos a atribuir serão objeto de remodelação, que resuttará de empreitada
para esta intervenção e posteriormente serão entregues às famítias mais

carenciadas do nosso concetho, resuttantes do concurso suprarreferido."

A Senhora Vereadora Ana Baliza, no uso da patavra, teu um documento, cujo
teor a seguir se transcreve: ------

"Tivemos a informação que a população de Pegões e Canha deve dirigir-se em
massa ao Centro de Vacinação de Montijo. Atendendo ao nome que indica que

a vacinação deve, ou pode ali a ser feita em massa, que vivemos num território
descontinuo onde existem dificutdades na deslocação e existem, ao mesmo

tempo nestas Freguesias, outras possibitidades, nomeadamente ao nível das

IPSS, Misericórdia ou, até mesmo nos Bombeiros, onde existem condições para

a criação de postos de vacinação que poderão ser uma resposta que facilite e
até que incentive os munícipes a ser vacinados.

Questionamos se esta situação está sinatizada e pedimos a melhor atenção para

a resotução do problema, uma vez que é do interesse de todos e deve ser uma

preocupação nossa, enquanto autarcas, que toda a população esteja vacinada
o mais rapidamente possívet, para methor controlarmos a propagação da doença

Covid-19. ---------
A munícipe lnês Moura Martins enviou-nos um email, no qual Íaz uma

contextualÍzação da sua visão retativa ao crescimento do concetho e das novas

famítias que aqui se encontram. ------

Depois exptica a sua preocupação e anseios no que diz respeito às férias
escotares, mais propriamente à forma como o tempo é gasto pelas crianças,
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num contexto em que as escolas estão a sofrer timpezas profundas no final do
ano letivo, em julho, e, que se encontram encerradas em agosto
A munícÍpe propõe que sejam criadas dinâmicas de acompanhamento e
preenchimento do ócio, tais como: visitas temáticas, piqueniques, idas à praia,
piscina, entre outras atividades que sejam um prolongamento dos serviços de
AAAF e CAF, onde a munícipe elogia o trabalho desenvotvido petos técnicos
afetos a estes serviços.

Questionamos se existirão atividades que possam servir as famílias neste verão
e quais são essas atividades, para que possamos informar a munícipe,
atendendo a que sabemos as dificutdades em que estas poderão decorrer este
ano, apesar de, se planeadas devidamente, poderem acontecer
No entanto, a munícipe refere que há 12 anos que vive no nosso Concetho, que
já noutras atturas demonstrou esta preocupação e que votta novamente a

apelar que haja esta atenção pelas famílias e, principatmente, pelas nossas

crianças.".

O Senhor Vereador João Afonso, no uso da palavra, disse estar a gravar a sua

intervenção, a qual não soticÍtou que constasse em ata. ------

O Senhor Presidente da Câmara lúunicipal de lúontijo, Nuno Ribeiro Canta,
soticitou o registo em ata da declaração apresentada na pretérita reunião de
nove junho 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 patavra, o senhor Vereador João Afonso, afirmou
que se encontra novamente a gravar som e imagem da presente reunião de
câmara, sem que tal esteja previsto pela tei e pelo direito, e com essa conduta
esteja a prejudicar de forma detiberada, livre e consciente o regutar
funcionamento desta câmara, um órgão eleito democraticamente e
constitucionatmente consagrado. ------
Considerando que, em respeito pelo princípio da tegatidade, pela lei e pelo
direito, o Presidente da Câmara não pode autorizar nem autoriza a recotha de
som e de imagem das reuniões do órgão colegial, determinando que a mesma
não pode ser efetuada, estando por esse facto o senhor Vereador João Afonso
impedido de divutgar dados legalmente não autorizados, bem sabendo que a
sua conduta é proibida e punida peta tei.
Considerando que, uma vez mais, após inúmeras insistências para terminar com
a recotha de som e de imagem da reunião, o senhor Vereador João Afonso não
acata a ordem tegítima que lhe foi dada anteriormente e, com essa conduta,
continuar a prejudicar o regutar funcionamento do órgão.
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Assim, o Presidente da Câmara determina como é sua competência própria,
para assegurar o cumprimento da tei e a regularidade das detiberações,
conforme o artigo 35.o, n.o 1, atínea p), da Lei n.o 7512013, de 12 setembro,
vottar a informar os membros da câmara que não autoriza a recolha de som e

imagem da reunião e ordena que o senhor Vereador João Afonso termine com

a filmagem da reunião, porque prejudica o regutar funcionamento do órgão

cotegial e porque está a ter uma conduta itegat, proibida e punida peta Lei.". -

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

conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo das competências que lhe

foram delegadas, relativamente ao pelouro de que é titular, no período

compreendido entre 21 de junho e 02 de jutho de 2021: Licenças

Administrativas: 2; lnformações Prévias: í; Loteamentos: í. ---------
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,

deu conhecimento dos Despachos proferidos em 30 de junho de 2021
respeitantes a requerimentos de assuntos de cemitérios da Divisão de Obras,

Serviços Urbanos, Ambiente e Quatidade 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 conhecimento que não foi possível, por motivos justificados, elaborar a ata
da úttima reunião de Câmara, prevendo que a mesma será apresentada para

discussão e aprovação dos Senhores Vereadores na próxima reunião de Câmara

Municipat de Montijo

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

ORDEÍìA DO DIA

I . ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.o 1198t2021 - ATRTBUTçÃO DE APOIO FTNANCEIRO À
DELEGAçÃO DE FOZ DO TEJO DA CRUZ VER r^ELHA PARA TESTAGEM DE

COLABORADORES

Considerando:
1. As orientações da Direção Geral de Saúde, sobre a necessidade de manter a

reatização de um etevado número de testes para doentes com suspeita de COVID

19 e assintomáticos que permita manter a etevada capacÍdade de identificação
dos portadores da doença, prevenindo novos contági
2. A determinação da autoridade de saúde, para a realização de testes a
trabalhadores que, independentemente do víncuto laborat, da modalidade ou

da natureza da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabatho com
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í 50 ou mais trabathadores, nomeadamente trabalhadores que desempenham
funções em serviços púbticos, cf. disposto na alínea e) do Anexo da Resotução
do Consetho de Ministros n." 74-A12021de 09 de junho, Cap.o ll, Secção 1; -----
3. O desenvolvimento de um quadro de cooperação entre o Município do Montijo
e a Detegação de Foz do Tejo (Margem Sut) da Cruz Vermetha que regula o apoio
prestado da primeira na imptementação e funcionamento de um Posto Fixo de
Testagem COVlDl9 - Teste Antigénio de Leitura Rápida (Proposta n.'1060/2020
de 23 de dezembro);
4. A preocupação da Câmara Municipat do Montijo pela promoção da saúde
púbtica e pela adoção de medidas que permitam mitigar os efeitos nefastos da
doença COVlDlg na saúde da poputação e as demais consequências sociais e

económicas, constando das suas atribuições deliberar sobre formas de apoio a
entidades e organismos legalmente existentes nos termos do disposto na alínea
g) do art.o 23.o do Anexo I da Lei n." 7512013; ---------
5. Ainda, no âmbito das suas competências materiais, conforme o disposto na

alínea u), r.o 1, art.o 33 do Anexo I da Lei n.o 75120í3 de 12 de setembro,
compete à Câmara Municipal apoiar ativÍdades que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças.
PROPONHO:
. Que a Câmara Municipat do Montijo detibere a atribuição de um apoio
financeiro no valor de 50.000€ (cinquenta mit euros) relativo a testagem
semestral, à Detegação de Foz do Tejo da Cruz Vermelha Po

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade com a seguinte correção na
epígrafe, onde se lê: "(...) TESTAGEil DE COLABORADORES" deve ler-se: "(...)
TESTAGE^ DE TRABALHADORES MUNTCTPATS E DE TNSTTTUTçÕES DO

CONCELHO'.

II . DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUÍì,TANOS

í- PROPOSTA N.O 11991202í - ABERTURA DE PROCEDIAAENTO CONCURSAL

co^^u^ PARA CONSTTTUçÃO DE RELAçÃO .lUníOrCA DE EMPREGO PÚBLTCO

POR TE,vTPO DETERAAINADO - TERAAO RESOLUTIVO CERTO PARA A
CARRETRA/CATEGORTA DE ASSTSTENTE OPERACTONAL (mOTORTSTA DE

PESADOS)

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

serviços municipais e constante adaptação às mudanças, fruto da instabitidade
vivida em todos os setores da sociedade;
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. Esta situação obrigou também a um reforço na higienização dos espaços
púbticos, nomeadamente no que diz respeito à recotha de lixo grosso e motok's;
. Nos últimos anos houve uma redução do número de motoristas a desempenhar
funções no sector de higiene urbana;
. Será necessário proceder à contratação de meios humanos para fazer face a
este aumento temporário de trabatho no Setor de Higiene Urba
. De acordo com a atínea h) do n.o 1 do artigo 57.o da Lei Geral do Trabatho em
Funções Púbticas (LTFP), aprovada peta Lei n.o 35/2014, de 20106, na redação
atuat, prevê como motivo de cetebração de contrato a termo resotutivo certo
"fazer face ao aumento excecÍonal e temporário da atividade do órgão ou

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

recrutamento esteja nos limites contemptados no Plano de Recrutamento; ----
. O posto de trabatho a ocupar está previsto no Orçamento, Mapa de Pessoal e
Ptano de Recrutamento para o ano 2021.

PROPONHO: Que nos termos previstos no n.o 1 do art.o 4.o do Decreto-Lei n.o

20912009, de 03 de setembro, na redação atuat, seja concedida autorização
para abertura de procedimento concursal comum, para constituição de relação
jurídica de emprego púbtico por tempo determinado - termo resotutivo certo,
para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho na carreira/categoria de
Assistente Operaciona[ (motorista de pesados), de acordo com o estabetecido
nos n.os 3 e 4 do artigo 30.o da Lei Geral do Trabatho em Funções Púbticas
(LTFP), aprovada pela Lei n." 3512014, de 20106.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.O 12OOI2O21 - ABERTURA DE PROCEDITúENTO CONCURSAL

coMUM PARA CONSilTUçÃO DE RELAçÃO .lUníOrCA DE EMPREGO PÚBLTCO

POR TEMPO INDETERI |NADO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE

oPERACTONAL (MOTORTSTA PESADOS)

Considerando que:
. Nos úttimos anos o Setor de Parque Auto defrontou-se com um conjunto de

novas condicionantes a nível de recursos humanos, fruto de diversas
vicissitudes, até à data sem substituição e simultaneamente um aumento de
tarefas inerentes ao processo de aceitação de transferência de competências;
. Este processo de aceitação de transferência de competências exige um

reforço de meios físicos e humanos em diversas áreas, nomeadamente na área
dos trans
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. O Município vai proceder à aquisição de novas viaturas, o que implica a

contratação de meios humanos para as manobrar; ----------
. Nos termos do n.o 4 do artigo 30 da LTFP o órgão ou serviço pode recrutar
trabalhadores com e sem víncuto de emprego público, desde que esse

recrutamento esteja nos limites contemplados no Ptano de Recrutamento; ----
. Os lugares a ocupar estão previstos no Mapa de Pessoal e Ptano de
Recrutamento para o ano 2021;
. Os encargos inerentes à ocupação dos postos de trabalho em causa estão
contemplados no orçamento para o ano 2021.
PROPONHO: Que nos termos previstos no n.o 1 do art.o 4.o do Decreto-Lei n.o

20912009, de 03 de setembro, na redação atual, seja concedida autorização
para abertura de procedimento concursat comum, para constituição de relação
jurídica de emprego púbtico por tempo indeterminado para ocupação de 2
(dois) postos de trabatho na carreira/categoria de Assistente Operacional
(Motorista de Pesados), de acordo com o estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo
30.o da Lei Geral do Trabalho em Funções Púbticas (LTFP), aprovada peta Lei
n." 3512014, de 20106.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3. PROPOSTA N.O 120112021 - SUPLEMENTO DA PENOSIDADE E

INSALUBRIDADE

Considerando que:
. O artigo 24.o da Lei de Orçamento de Estado para 2021, aprovado peta Lei n.o

75-812020, de 31 de dezembro, veio disciptinar a matéria referente ao
suptemento remuneratório de penosidade e insatubridade;
. Este suplemento é apticável aos trabathadores integrados na carreira geral de
assistente operacional ou que exerçam funções por referência ao conteúdo
funcional daqueta carreira, independentemente da modalidade de vínculo, cuja
caracterização imptica o exercício de funções em condições de penosidade e
insatubridade no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e
tratamento de eftuentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos
de Ínumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que
resutte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da
probabitidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de
degradação do estado de saúde e é atribuído por cada dia de trabatho
efetivamente prestado nessas
. O suptemento aplica-se, portanto, às seguintes áreas de intervenção da
Câmara Municipal do Montijo:
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- Higiene e Limpeza Urbana;
- Procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de

seputturas
E tem como critério a observar a sujeição a condições de penosidade e

insalubridade,
"1 - (...) de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencìe o
aumento da probabilídade de ocorrêncía de lesão ou um rísco potencial
agravado de degradação do estado de saúde, (...)" (artigo 24.o, n.o I da Lei n.o

75-812020, de 31 de dezembro);
. O critério de atribuição é o de sujeição por cada dia aos seguintes níveis de
penosidade e insalubridade:
Baixo - 3,36 €
Médio - 4,09 €
Atto - 15% da remuneração base diária, o que relativamente à maioria dos

trabathadores (porque posicionados em níveis remuneratórios mais baixos)

corresponde a um montante inferior ao previsto para os níveis médio e baixo; -

. A DGAEP através da Circular n.o 01/DGAEP|2021 e a DGAL, através de

lnformação de 1510212021 emitiram orientações no sentido de que o valor
diário do suplemento a atribuir ao nível alto de penosidade e insalubridade seja
de € 4,99 salvo se o valor correspondente aos 15% da remuneração base diária
for superior. Fundamentam esse valor em face da "(...) necessidade de garantir
que o valor do suplemento previsto para o nível alto não seja, em nenhuma
circunstância, inferior ao valor previsto para o nível médio, bem como manter
a proporção de variação entre níveis.";
. Foi iniciado o procedimento tendente à atribuição do suptemento de
penosidade e insatubridade previsto no artigo 24." da Lei do Orçamento do
Estado para 2021; -----------
. Assim, dando cumprimento ao n.o 3 do já citado artigo 24.", foi recolhido o
parecer fundamentado do Gabinete de Segurança e Saúde no Trabatho da

Divisão de Gestão de Recursos Humanos (GSST-DGRH), que define as funções

suscetíveis de atribuição do suplemento de penosidade e de insatubridade bem

como o nível de risco inerente às mesmas, conforme documento que se junta,
identificado como anexo l;
. Foram consultadas as seguintes estruturas sindicais:
- SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Púbtica e de Entidades
com Fins Púbticos;
- STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regionat, Empresas Púbticas, Concessionárias e Afins;
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- STFP - Sindicato dos Trabalhadores em Funções Púbticas e Sociais do 5u[ e
Regiões Autónomas. ---------
Das estruturas sindicais consultadas, apenas o SINTAP emitiu parecer sobre o
assunto. As propostas apresentadas peto SINTAP no referido parecer foram
parcialmente consideradas na presente proposta;
. Para a operacionalização desta norma, foram consideradas as orientações
produzidas pela Direção Gerat da Administração e do Emprego Púbtico (DGAEP)

na Circutar n." 01 |DGAEP12021, de 01 de fevereiro e peta Direção Geral das

Autarquias Locais (DGAL) através de Informação de 15 de fevereiro de2021; --
. I carreira geral de assistente operacional integra as categorias de
encarregado geral operacional (não prevista no Mapa de Pessoal do Município),
encarregado geral e assistente operacionat. No que concerne à categoria de
encarregado operacional e não obstante a caracterização das respetivas
funções previstas na Lei Geral do Trabalho em Funções Púbticas (LTFP) e a

descrição dos postos de trabalho inerentes a essa categoria constante no Mapa
de Pessoal da autarquia, verifica-se na prática (conforme parecer dos serviços)
que na área da higiene urbana os trabathadores que exercem funções de
encarregado operacional exercem regularmente funções sujeitas a comprovada
sobrecarga funcionaI em termos de penosidade/insatubridade, que se

enquadram nas funções identificadas no parecer do Gabinete de Segurança e
Saúde no Trabatho da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (GSST-DGRH) em
anexo;
. Para apuramento dos encargos resuttantes da apticação do suptemento de
penosidade e insatubridade em2021aos trabathadores do Município de Montijo,
foram considerados os valores desde 1 de janeiro de 2021, propondo-se a

apticação do suptemento com eficácia retroativa a 01 de janeiro 2021, de
acordo com o disposto no artigo 156.o do Código do Procedimento
Administrativo, uma vez que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia
do ato já existiam os pressupostos justificativos dos efeitos a produzir" (cfr. a
alínea a) do n.o 2 do art.o 156.o do CPA), e esta retroatividade é favorável aos

interessados, não tesando direitos ou interesses legalmente protegidos de
terceiros;
. De acordo com as funções identificadas no parecer do Gabinete de Segurança

e Saúde no Trabalho da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (GSST-DGRH)

em anexo, exercem atuatmente funções em condições de atribuição do

suptemento de penosidade e insalubrÍdade cerca de 85 assistentes operacionais
(independentemente da modatidade de víncuto) e 2 encarregados operacionais,
estes úttimos quando exercerem funções enquadráveis na caracterização
constante no parecer referido;
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. Para 2021, o vator previsível do encargo com o pagamento do suptemento será

de cerca € 92.450 (noventa e dois mi[, quatrocentos e cinquenta euros), a que

acresce o valor referente às contribuições para os regimes de proteção social
dos trabathadores, verba essa prevista no Orçamento para 2021, pelo que a sua

atribuição encontra-se financeiramente sustentada.
PROPONHO: Que nos termos do n.o 3 do artigo 24.o, da Lei n.o 75-812020, de
31 de dezembro, a Câmara MunicÍpat deti
1. Definir que as funções que preenchem os requisitos de penosidade e
insatubridade, suscetíveis de atribuição do Suplemento de Penosidade e
Insalubridade (SPl) aos trabathadores deste Município, integrados na carreira de

assistente operacionat, nas áreas de intervenção discriminadas por lei, são as

descritas no parecer do Gabinete de Segurança e Saúde no Trabalho da Divisão

de Gestão de Recursos Humanos (GSST-DGRH), que se anexa e se dá por

integralmente reproduzido (anexo l), peto facto de Ímplicar o exercício efetivo
de funções penosas e insalubres;
2. Que o suplemento de penosidade e insatubridade seja apticado nos níveis
respetivos, sustentado pelo já referido parecer do GSST-DGRH (anexo l); -------
3. Que o valor diário do suptemento a atribuir ao nível atto de penosidade e
insalubridade seja de € 4,99 salvo se o vator correspondente aos 15% da
remuneração base diária do trabalhador for superior, por dia de prestação

efetiva daquelas funções, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 24.o da
Lei n.o 75-812020, de 3í de dezembro, acolhendo as orientações da DGAEP

(Circutar n.o 01 |DGAEP12021) e da DGAL (lnformação de 15102120211;
4. Que o suplemento de penosidade e insatubridade seja atribuído desde 1 de
janeiro de 2021.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

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

O Senhor Vereador Carlos Almeida, no uso da palavra, leu uma declaração de
voto, cujo teor a seguir se transcreve:

"Em primeiro lugar, cumpre dizer que este Suplemento não é uma reivindicação
e uma situação que resutte só da situação epÍdémica que o nosso país viveu. --
É uma tuta que tem 30 anos de existência, justíssima tendo em conta as

condições de trabatho destes trabalhadores, no ptano da insalubridade e da
penosidade, agravada, agora, naturatmente, num quadro em que a epidemia
atastrou, criando uma situação muito difícit para quem tem de lidar com os

resíduos sótidos, para quem tem de trabalhar em condições difíceis e que
justificou a luta a nível sindicat e no ptano politico, que o PCP apresentasse a

proposta de suptemento que incluía, como se sabe, a questão do risco.
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Recordamos que o governo considerou parte dessa proposta, mas deixou muito
trabathadores para trás, não abrangidos por este suplemento, ficando de fora
as situações de risco e permitindo concluir que também por aqui a luta vai
continuar.
Em segundo tugar subtinhamos aqui que é um facto que de todas as Câmaras da
CDU apticaram já o suptemento e que isso tem um significado profundo, e que
agora colocam a necessidade conseguir o objetivo de poder vir a considerar-se
todo o universo de trabathadores que estão sujeitos à penosidade e à

insatubridade de modo que também a esses seja reconhecido tal direito
Numa matéria em que o PS disse não, muitas vezes, às iniciativas do PCP,

cutminando nesta mitigada sotução legat, face ao que seria verdadeiramente
adequado, proporcional e justo para os trabathadores, vem agora esta Câmara
de Montijo, de gestão PS, apresentar-nos o que é, sem dúvida, uma proposta
que fica além daquilo que seria espetável:
1- porque não se aplica o SPl pelo vator mais alto, como se devia, a todos os

trabalhadores, dada a impossibitidade prática de distinção de níveis nas funções
tidas em consideração, ficando-se a presente proposta pelo vator médio; ------
2- porque defendemos o nível atto para todos os que estão abrangidos pelo
suplemento, com o pagamento de retroativos a janeiro e considerado para
todos os dias, porque tat é a função do trabalhador e ele está no local de
trabalho todos os dias;
3- Porque devem ser contemplados todos os trabathadores adstritos à recotha
de RSUs (Motoristas e Cantoneiros), à Recolha de Monos (Motoristas e
Cantoneiros), à Varredura (Motoristas e Cantoneiros), ao tratamento dos
Espaços Verdes (Motoristas e Cantoneiros), no Canil e Gatil, nos Cemitérios, nos

Mercados, inctuindo, naturatmente, os encarregados operaciona
4- Porque não está na proposta a quem vai ser atribuído o valor, ou seja, só

refere os vatores, mas não enumera a quem se atribuirá, vide o exemplo dos
RSU, o valor atto ou o vator médio e essa ctarificação era necessária, ficando à

discricionariedade do Presidente.
Razões mais que suficientes para, reiterando o apoio total da CDU às justas
reÍvindicações dos trabathadores, justificar aqui o voto favorável à presente
proposta, apesar do seu caráter limitado, com a convicção plena de que só a
luta dos trabathadores garantirá a consagração plena dos seus legítimos
direitos.".

III - DIVISÃO DE EDUCAçÃO
í- PROPOSTA N.o 12O2t2O21 - APROVAçÃO DA TRANSFERÊNCA, PARA O
AGRUPA 

^ENTO 
DE ESCOLAS (AE) DE MONTIJO, DO MONTANTE NECESSÁnIO

PARA O PAGA 
^ENTO 

DO SERVTçO CONTRATADO PARA A REALTZAçÃO DE
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CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE OU DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO

DE ALUNOS ABRANGIDOS POR MEDIDAS ESPECIALIZADAS DE APOIO À
APRENDIZAGEM E A INCLUSÃO, ITÉ AO FINAL DO ANO LETIVO 2O2OI21 .....-
Como é do conhecimento de V. Exas., a Lei n." 5012018, de 16 de agosto veio
estabelecer o quadro de transferência de competências para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais.
Na área da educação, a concretização da transferência de competências

efetuou-se através de diptoma setorial, o Decreto-Lei n.o 2112019, de 30 de
janeiro, retificado peta Declaração de Retificação n.o 1012019, de 25 de março,

atterado pelo Decreto-Lei n." 8412019, de 28 de junho e peta Lei n.o 212020,
de 31 de março.
Em reunião realizada em 15 de maio de 2019, esta Câmara Municipat detiberou
ratificar o ato administrativo de pronúncia sobre a concretização da

transferência de competências no domínio da educação, praticado peto 5r.
Presidente da Câmara, no âmbito do exercício do direito previsto nos artigos
50.o, n.o 4, e 69.o, fr.o 2, do Decreto-lei n.o 2112019, na sua atual versão. ------
Relativamente a esta matéria, a Câmara Municipal pronunciou'se
favoravelmente sobre a aceitação, entre outras, da competência de
contratação de circuitos especiais de transporte ou de transporte
individualizado para alunos abrangidos por medidas especiatizadas de apoio à
aprendizagem e à inclusão, nos termos do artigo 25.o, n.o 3, do Decreto-tei n.o

5512009, mediante a transferência financeira anuat, através do Orçamento de
Estado / Fundo de Financiamento da Descentratização (OE/FFD), do montante
estimado para o efeito, com base no histórico de despesa realizada no ano 2018.

O n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 21 12019, na sua redação atuat, consagra

expressamente a faculdade de delegação tegat das competências nos Diretores
dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas.

A detegação de competências configura um instrumento privitegiado de gestão

que propicia a redução de circuitos e uma gestão mais cétere e
desburocratizada.
Assim, nos termos do Decreto-Lei n.o 21 12019, de 30 de janeiro, na sua redação

atual, especificamente do n.o 3 do artigo32.o, da alínea d) do artigo 36.o, dos

n.os 1 e 3 do artigo 44.o e do artigo 46.o, ao abrigo do disposto nos artigos 44.o

e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e na atínea a) do n.o 2

do artigo 27.o do anexo à Lei n.o 3512014, de 20 de junho, na sua redação atual,
que aprova a Lei Geral de Trabatho em Funções Púbticas (LTFP), o 5r. Presidente
da Câmara determinou que fossem delegadas algumas competências próprias

em matéria de gestão de recursos humanos e subdetegadas atgumas

competências da Câmara Municipat, em matéria de gestão de instatações
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integradas no património municipal ou colocadas, por [ei, sob administração
municipal e em matéria de transporte escolar, na Diretora do Agrupamento de
Escotas (AE) do Montijo, Dr." Atexandra lsabet Sitva Santana Caeiro, através de
Despacho Detegatório e Subdetegatório, assinado no dia 19 de outubro/2020. -

O referido Despacho produziu efeitos imediatos e, pelo mesmo, nos termos do
artigo 164.o do Código do Procedimento Administrativo, procedeu-se à

ratificação-sanação de todos os atos administrativos detegados e subdetegados
praticados desde a data de início do ano letivo 202012021pela Diretora daquete
AE, que estivessem em conformidade com a detegação e subdelegação de
competências. ------ ----:-------
Uma das competências subdelegadas na Diretora do AE de Montijo refere-se à

contratação de circuitos especiais de transporte ou de transporte
individualizado para atunos abrangidos por medidas especiatizadas de apoio à
aprendizagem e à inclusão, nos termos do artigo 25.o, n.o 3, do Decreto-lei n.o

5512009, mediante a transferência financeira, pela Câmara Municipal, €ffi
duodécimos, do montante recebido pela Autarquia, para este efeito, através
do OE/FFD.
Considerando que o número de alunos que necessitam do referido transporte
no presente ano é superior ao que se registou em 20í8 (ano que serviu de
referência para a estimativa do montante a receber peta Câmara Municipal para
o exercício desta competência) e que as atuais restrições de totação das
viaturas, decorrentes da situação de pandemia da covid-19, tevaram a um
aumento significativo da despesa com a contratação dos referidos circuitos
especiais, esta Autarquia transferiu, para o Agrupamento de Escotas (AE) de
Montijo, a totatidade do vator anual recebido / a receber do OE/FFD para este
efeito (24.925,0W), na sequência da aprovação, por este Executivo Municipal,
em 28lí012020, da Proposta n.o 97212020.
A transferência daquele vator para o AE teve por objetivo viabitizar que o
mesmo procedesse, em tempo útit, ao pagamento das faturas de transporte
retativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020.
Posteriormente, em Reunião de Câmara de 2010112021, este Executivo
Camarário aprovou a Proposta n.o 107312021, referente à transferência
adÍcionat, para aquete AE, do montante total de 24.924,00€, para viabilizar o
pagamento das faturas relativas aos meses compreendidos entre dezembro de
2020 e março de 2021 (inctusive).
Considerando que, devido à situação pandémica, as atividades tetivas e não
letivas foram suspensas a partir do dia 22 de janeiro e retomadas no dia 1ó de
março, para os atunos do 1.o cicto do ensino básico, e no dia 5 de abrit, para os

alunos dos 2.o e 3.o ciclos, a despesa realizada com o transporte em análise, no

z
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período compreendido entre dezembro de 2020 e março de 2021, foi inferior à
prevista.
Face ao exposto, e CONSIDEMNDO o seguinte: -----------
- O batanço efetuado entre a totatidade das verbas transferidas, para o efeito,
para o AE Montijo (49.849,00€) e a despesa já reatizada pelo mesmo com a
contratação de circuitos especiais de transporte desde o início do ano letivo até
ao dia 31 de maio (47.616,00€);
- A estimativa de despesa a reatizar peto referido AE com o transporte em
questão nos meses de junho e jutho (tendo em conta a atteração do catendário
escolar aprovada através do Despacho n.o 1689-A12021 de 12 de fevereiro); ---
PROPONHO a V. Exas. a aprovação da transferência imediata, para o AE de
Montijo, do montante de 7.811,00€, o qual se destina a suportar os encargos
com a contratação do transporte em questão até ao final do presente ano
letivo.
A Diretora do AE de Montijo deverá justificar os montantes fÍnanceiros
recebidos da Câmara Municipat, para efeitos de exercício da referida
competência detegada, através da remessa mensat, para a Autarquia, de cópÍas

das faturas relativas à execução da correspondente despesa e de cópias dos

respetivos comprovativos de tiquidação.
coDrco AÇÃo: o5o3 t2o21 t A46

CODIGO ORçAMENTAL: 05/04050í 03

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Clara Sitva)

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

2- PROPOSTA N.o 12O3t2O2í - APROVAçÃO DAS TRANSFERÊXCnS Â ENSATS,

PARA OS AGRUPAAAENTOS DE ESCOLAS E ESCOLA NÃO AGRUPADA DO

MUNICíPIO DE MONTIJO, DOS MONTANTES FINANCEIROS DESTINADOS A
ASSEGURAR OS ENCARGOS COM SERV|çOS EXTERNOS ESSENCTATS AO

FUNCIONAAAENTO DAS ESCOLAS DE 2O E 3O CICLOS DO ENSINO BASICO E DO

ENSINO SECUNDÁilO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL

O Decreto-Lei n.o 2112019, de 30 de janeiro, retificado peta Dectaração de
Retificação n.o 1012019, de 25 de março, e atterado pela Lei n." 8412019, de
28 de junho, veio proceder ao reforço das áreas que anteriormente foram
descentratizadas para os municípios, conferindo-lhes novas competências e
organizando-as nas vertentes de ptaneamento, investimento e gestão no

domínio da educação, e ainda regutar o funcionamento dos conselhos
municipais de educação.
Como é do conhecimento de V. Exas., em reunião reatizada em 15 de maio de
2019, esta Câmara Municipal detiberou ratificar o ato admÍnistrativo de
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pronúncia sobre a concretização da transferência de competências no domínio
da educação, praticado pelo Presidente da Câmara, no âmbito do exercício do

direito previsto nos artigos 50.o, o.o 4, e 69.o, fr.o 2, do Decreto-lei n.o 2112019,
na sua atual versão.
Sobre a matéria, esta Câmara Municipal pronunciou-se favoravetmente sobre a
aceitação, entre outras, da competência de assegurar os encargos com os

serviços externos essenciais ao normal funcionamento das instalações (encargos

com água, etetricidade, gás, combustíveis, comunicações, limpeza, higiene e
material de escritório) em todas as escolas com 2.o e 3.o ciclos do ensino básico
e ensino secundário do município, nomeadamente as seguintes: EB D. Pedro

Vareta, EB Pegões, Canha e Santo lsidro, EB Esteval, ES com 3.o cicto Poeta

Joaquim Serra e ES com 3.o cicto Jorge Peixinho.
De acordo com o ponto 1. do artigo 52.o do Decreto-Lei n.o 21 12019, de 30 de
janeiro, o financiamento das competências de investimento e gestão das

autarquias locais e entidades intermunicipais em matéria de educação, é
assegurado pelos mecanismos previstos no respetivo regime financeiro e no

Orçamento do Estado. ---------
Os pontos 2. e 3. do mesmo artigo estabelecem que o financiamento anual das

despesas em que os municípios incorram no exercício das competências de
contratação de fornecimentos e de serviços externos essenciais ao normal
funcionamento dos estabelecimentos educativos é calcutado, para cada ano,

com base na despesa efetiva correspondente no ano anterior, e atualizado
tendo em conta a úttima taxa de inflação anual apurada e pubticada pelo
lnstituto Nacional de Estatística, l. P.

A Câmara Municipal de Montijo é assim responsávet, desde o dia 1 de janeiro
de 2020, pelos encargos com os referidos serviços externos essenciais ao normal
funcionamento dos supra elencados estabelecimentos de ensino, cuja
transferência da titutaridade ainda não se operou na totatidade, nos termos do
Decreto-Lei n.o 2112019, de 30 de janeiro, respeitando os valores definidos peto

Ministério da Educação para as diferentes tipologias de despesa.

Neste sentido, esta Câmara Municipal aprovou, respetivamente em2210112020,
1910212020, 1310512020 e 1411012020, as Propostas n.o 747, n.o 768, n.o 839 e
n.o 962, referentes à transferência, para os Agrupamentos de Escolas e Escola

não agrupada do município de Montijo, dos montantes referentes aos meses

compreendidos entre janeiro e outubro de 2020, destinados a assegurar os

encargos com os referidos serviços externos essenciais
No dia 19 de outubro de 2020, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 44.o, do n.o 3

do artigo 32.o, da atínea d) do artigo 36.o e do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o

2112019 e ao abrigo do disposto nos artigos 44.o e seguintes do Código do

z_
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Procedimento Administrativo, o Sr. Presidente da Câmara assinou Despachos

Delegatórios e Subdelegatórios de algumas competências na área da educação
nos Diretores dos Agrupamentos de Escotas e Escota não Agrupada do município,
dentre as quais se incluem as duas seguintes
1. Assegurar os encargos das instalações das escotas de 2.o e 3.o cictos e do

ensino secundário retativos a limpeza, higiene e material de escritório,
mediante a transferência financeira, peta Câmara Municipat, em duodécimos,
do montante anualmente recebido peta Autarquia, para este efeito, através do
Orçamento de Estado / Fundo de Financiamento da Descentratização (OE/FFD).

2. Assegurar, até que progressivamente a contratação dos respetivos
fornecimentos seja efetuada peta Câmara Municipat, os encargos das

instatações das escolas de 2.o e 3.o cictos e do ensino secundário retativos a
água, etetricidade, gás, combustíveis e comunicações, mediante a

transferência financeira, peta Autarquia, €ffi duodécimos, do montante
anuatmente recebido por esta, para este efeito, através do Orçamento de
Estado / Fundo de Financiamento da Descentratização (OE/FFD).

Conjugando o artigo 11.o, n.o 2, da Lei n.o 5012018, de 16 de agosto com os

artigos 4.o e 46.o da Lei n.o 2112019, na sua versão atual, e até que a
transferência da titutaridade dos cinco mencionados estabetecimentos de
ensino e os procedimentos de aquisição dos referidos serviços peta Autarquia se

concretize na totalidade, a Câmara Municipal aprovou em 610112021a Proposta
106712021 referente à aprovação de transferêncÍas mensais de novembro de
2020 a março de 2021, para assegurar os encargos com os referidos serviços
externos essenciais.

Face ao exposto, PROPONHO a V. Exas. a aprovação da transferência referente
ao mês de abrit de2021, para os Agrupamentos de Escotas e Escota não agrupada
do município de Montijo, dos montantes mensais constantes na tabeta seguinte:

Agrupamentoc de Escolas /
/ Escola 6s lgrupada

Fornecimentos e serüços
externoc (eletricldade,

combustível, água, outros
Íluldos e comunicações)

Forneclmentos e
serviços externos

(limpeza e higiene e
material de escritório)

Agrupamento de Escotas Montijo (EB D. Pedro

Vareta)
5 923,00 € 1096,92€

Agrupamento Escolas Poeta Joaquim Serra (EB

Esteva[ e ES com 3o cicto Poeta Joaquim Serra)
11 803,92 € 1 196,00 €

Agrupamento de Escotas de Pegões, Canha e

Santo lsidro ( EB Pegões, Canha e Santo lsidro)
2706,67 € 783,00 €

ES com 3o ciclo Jorge Peixinho 7 264,50 € 3 583,33 €

Totais 27 698,09 € 6 659,25 €
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Os vatores mensais acima apresentados correspondem a duodécimos dos

montantes de transferência financeira do Fundo de Financiamento da
Descentralização para os fins em questão, propostos à Câmara Municipal, pelos

membros do Governo responsáveis petas áreas das finanças, da educação e das

autarquias locais, no âmbito do disposto no artigo 69.o, n.o 1 e 2, do Decreto-
tei n.o 2112019 de 30 de janeiro
A transferência financeira, para os três Agrupamentos de Escolas e Escota Não

Agrupada, deve ocorrer de acordo com a seguinte catendarização:
- Transferência retativa a abrit/2021 - dia 8 de jutho 12021; ----------
Os Agrupamentos de Escotas e Escota não agrupada deverão continuar a remeter
mensalmente à Câmara Municipal cópias de todas as faturas relativas aos

serviços externos essenciais supra discriminados que forem liquidadas com os

valores transferidos pela Autarquia, acompanhadas de cópias dos respetivos
comprovativos de tiquidação.
A despesa está prevista no plano 621A/2021.

(Proposta subscrÍta pela Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3- PROPOSTA N.o 12O4t202í - APROVAçÃO DA TRANSFERÊNCA, PARA O
AGRUPA 

^ENTO 
DE ESCOLAS POETA JOAQUTM SERRA, DO MONTANTE

FTNANCETRO DESTTNADO A ASSEGURAR OS ENCARGOS COm A REPARAçÃO DO

ELEVADOR DA EB ESTEVAL

CONSIDERANDO o seguinte:
. A Câmara Municipal de Montijo assumiu, desde o dia í de janeiro de 2020, a
competência de conservação e manutenção das escolas com 2.o e 3.o cictos do
ensino básico e ensino secundário do município, com exceção da ES com 3.o

cicto Jorge Peixinho (peto facto do respetivo edifício integrar o património
próprio da Parque Escolar, EPE.), nomeadamente as seguintes: EB D. Pedro

Varela, EB Pegões, Canha e Santo lsidro, EB Estevat e ES com 3.o cicto Poeta

Joaquim Serra, em conformidade com o estabetecido no artigo 32.o do Decreto-
lei n.o 2112019 de 30 de janeiro, na sua atual versão.
. Em 2311112012, o Agrupamento de Escolas (AE) Poeta Joaquim Serra

celebrou, com a empresa Ascensul - Montagem, Assistência e Reparações de

Elevadores, Lda., um contrato de manutenção do etevador da EB Estevat, que

vigorou entre I de dezembro de 2012 e 30 de novembro de 2015 e tem vindo a

ser sucessivamente prorrogado por períodos de três anos, mantendo-se em vigor
até 30 de novembro de 2021.
PROPONHO a V. Exas. a atribuição imediata, ao AE Poeta Joaquim Serra, do

montante de 975,39€, para efeitos de pagamento da fatura retativa ao serviço
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de reparação do etevador da EB Estevat, contratuatizado entre o AE e a referida
empresa.
O AE Poeta Joaquim Serra deverá remeter à Câmara Municipal cópia da referida
fatura relativa à reparação do elevador, acompanhada de cópia do respetivo
comprovativo de tiquidação.
coDrco DE AÇÃO: O8O512O21 A 62

cÓorco oRçAMENTAL: o5/o4o5o1 03

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Maria Clara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

4- PROPOSTA N.o 12O5|ZO21 - APROVAçAO DA ADENDA AO CONTMTO-
PROGRAT,TA RELATIVO AO FINANChTIENTO DO PROGRAT,TA DE

GENERALTZAçÃiO DO FORNECTMENTO DE REFE!çÕES AOS ALUNOS DO í o CICLO

DO ENSINO BASICO NO ANO LETIVO 201812019, A CELEBRAR ENTRE A
CÂ,\4ARA MUNTCTPAL DE mONTTJO E A D|REçÃO-GERAL DOS

ESTABELECTMENTOS ESCOLARES (DGESTE)

Através do Despacho n.o 2225112005 de 25 de outubro (revogado pelo Despacho

n.' 2095612008 de í I de agosto, também ete já revogado), o Ministério da

Educação aprovou, pela primeira yez, o Programa de Generalização do
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1o cicto do ensino básico e
o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder
aos Municípios interessados em assegurar o fornecimento das referidas
refeições.
Naqueta data, esta Câmara Municipal aderÍu ao referido Programa mediante a

apresentação de uma candidatura que foi aprovada. Em conformidade com o
Artigo 8.o do Regutamento aprovado através do Despacho n.o 22 0251/2005 de
25 de outubro, o montante da comparticipação financeira a conceder peto

Ministério da Educação a as obrigações a que a Autarquia ficou sujeita foram
objeto de um Contrato-programa celebrado entre a Direção Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo e esta Editidade, o qual foi ratificado pelo

ExecutÍvo Camarário em Reunião reatizada em 26 de abril de 2006.

CONSIDERANDO

1. A Direção-Geral dos Estabetecimentos Escotares (DGEstE) sucede, nas

atribuições, às Direções Regionais de Educação, conforme disposto na alínea c)
do art.o 12.o do Decreto-Lei n.o 266-F12012 de 31 de dezembro.
2. Desde a data de aprovação inicial do referido Programa, o Município de
Montijo tem aderido anuatmente ao mesmo.

3. Esta adesão foi igualmente efetivada no ano tetivo 2018/2019, através da

apresentação de uma candidatura que foi aprovada peta DGEstE.
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4. O n.o 2 do Artigo 4.o do Regulamento de Acesso ao Financiamento do
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos
do 1o cicto do ensino básico (pubticado através do Despacho n.o 8452-A12015 de
31 de jutho) prevê a atuatização anuat do vator da comparticipação do
Ministério da Educação nas refeições a fornecer aos atunos do 1o ciclo do ensino
básico.
5. Através de ofício com registo de entrada nesta Câmara Municipal n." 5702,
em 15/06 12021, a DGEstE remeteu a Adenda ao Contrato-programa em análise,
retativa ao ano tetivo 201812019, a cetebrar entre esta Edilidade e aquela
Direção-Geral.
PROPONHO a V. Exas. que este Executivo Municipal delibere aprovar a
supracitada Adenda, conforme documento que se anexa e se dá por
integralmente reproduzido.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

5- PROPOSTA N.o 12O6t2O2í - APROVAçÃO DA ADENDA AO CONTMTO-
PROGRA^ A REIáTIVO AO FINANCIAMENTO DO PROGRAi,TA DE

GENERALTZAçÃO DO FORNECTI ENTO DE REFE|çÕESaOSALUNOS DO ío C|CLO

DO ENSINO BASICO NO ANO LETIVO 2O19I2O A CELEBRAR ENTRE A CÂAAARA

MUNICIPAL DE MONTTJO E A D|REçÃO-GERAL DOS ESTABELEC|TViENTOS

ESCOLARES (DGESTE)

Através do Despacho n.o 2225112005 de 25 de outubro (revogado pelo Despacho
n." 2095612008 de 11 de agosto, também ete já revogado), o Ministério da
Educação aprovou, pela primeira vez, o Programa de Generatização do
Fornecimento de Refeições Escotares aos atunos do 1o cicto do ensino básico e
o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder
aos Municípios interessados em assegurar o fornecimento das referidas
refeições.
Naquela data, esta Câmara Municipal aderÍu ao referido Programa mediante a
apresentação de uma candidatura que foi aprovada. Em conformidade com o
Artigo 8.o do Regutamento aprovado através do Despacho n.o 22 025112005 de
25 de outubro, o montante da comparticipação financeira a conceder peto
Ministério da Educação a as obrigações a que a Autarquia ficou sujeita foram
objeto de um Contrato-programa celebrado entre a Direção Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo e esta Editidade, o quat foi ratificado pelo
Executivo Camarário em Reunião reatizada em 26 de abril de 2006.
coNSTDEMNDO QUE:
1. A Direção-Geral dos Estabetecimentos Escolares (DGEstE) sucede, nas

w
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atribuições, às Direções Regionais de Educação, conforme disposto na alínea c)
do art.o 12.o do Decreto-Lei n.o 266-F12012 de 31 de dezembro.
2. Desde a data de aprovação inicial do referido Programa, o Município de

Montijo tem aderido anualmente ao mesmo.

3. Esta adesão foi iguatmente efetivada no ano letivo 201912020, através da

apresentação de uma candidatura que foi aprovada pela DGEstE. --------
4. O n.o 2 do Artigo 4.o do Regutamento de Acesso ao Financiamento do

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escotares aos atunos

do 1o cicto do ensino básico (pubticado através do Despacho n.o 8452-A12015 de
31 de jutho) prevê a atuatização anuat do valor da comparticipação do
Ministério da Educação nas refeições a fornecer aos atunos do 1o ciclo do ensino
básico.

5. Através de ofício com registo de entrada nesta Câmara Municipal n." 5702,
em 1510612021, a DGEstE remeteu a Adenda ao Contrato-programa em análise,
relativa ao ano letivo 201912020, a cetebrar entre esta Editidade e aqueta
Direção-Gerat.
PROPONHO a V. Exas. que este Executivo Municipal detibere aprovar a

supracitada Adenda, conforme documento que se anexa e se dá por

integratmente reproduzido.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Clara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

IV . DIVISÃO DE DESENVOLVI'ViENTO SOCIAL E PROMOçÃO DA SAÚDE

í- pRoPosTA N.o 1207t202Í - ATR|BU|çÃO DE APOTO FINANCEIRO A CASA DO

POVO DE CANHA

Considerando que:
. A Casa do Povo de Canha, instituição de Solidariedade Social, desenvolve uma

importante atividade de sotidariedade social no território da freguesia de
Canha, no apoio essencial à poputação, através de respostas abrangentes para

as diferentes faixas etárias;
. As infraestruturas túdicas possibititam o desenvotvimento harmonioso e

satutar das crianças e facititam o retacionamento com os seus pares;
. A Casa do Povo de Canha dirigiu um pedido de apoio financeiro para

reabititação do espaço infantil do CATL, para instatação de equipamento
exterior que promova a atividade física e o desenvolvÍmento das crianças; -----
. O disposto na Lei n.o 75/2013 de 12 de setembro, nos termos das atíneas o) e
u) do n.o 1 do art.o 33.o, Anexo I e da atínea u)

PROPONHO: -----------
. Que a Câmara Municipal do Montijo detibere a atribuição de um apoio
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financeiro no valor de 16.943,25€ (dezasseis mi[, novecentos e quarenta e três
euros e vinte e cinco cêntimos), à Casa do Povo de Canha;
. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamentat
07104070199, conforme informação de cabimento n.o 127712021 que se anexa.;
. Que a atribuição do apoio financeiro conste da relação a publicar anualmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4.o, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita peto Senhor Vereador José Manuel Santos)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

V . DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO ..............
1- PROPOSTA N.o 1208t2O21 - ATR|BU|çÃO DE ApOtO FTNANCETRO À
ASSOCTAçÃO OOS ANTTGOS ALUNOS SOrvrOS pEtXtNHO

Considerando que:
As apetidadas "mascotes promocionais" surgem em representação dos

municípios em festas e feiras e outras ocasiões nas quais seja considerado
adequado.
Em maio de 2019, na Festa da Ftor, foi apresentada aos munícipes a mascote
da Câmara Municipal de Montijo, a qual simboliza uma Gerbera, sendo o Montijo
a Capitat da Ftor.
Nessa senda, surge a necessidade de providenciar recursos humanos que

"vistam" a referida mascote, por forma a garantir a presença da mesma em
diversos eventos municipais ao tongo do ano.
A Associação dos Antigos Atunos Somos Peixinho é uma associação sem fins
tucrativos que pretende fomentar a reatizaçáo de atividades de caráter lúdico,
recreativo, desportivo, cultural e social relacionados com a Escota Secundária
Jorge Peixinho, a cidade e os antigos atunos em prol da comunidade.
De acordo com o artigo 9.o, alínea d) do Regulamento das Estruturas Flexíveis
do MunÍcípio de Montijo, publicado no Diário da Repúbtica,2.^ série, n.o 94, em
16 de maio de 2013, incumbe à Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e
Desporto, entre outras, a função de "promover e coordenar as ações culturais
municipais e estabelecer parcerias com entidades externas, visando dinamizar
e otimizar os meios e os recursos disponíveis".
Em conformidade com a atínea e), do i.o 2, do artigo 23.o, do Anexo I da Lei
n.o 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal dispõe de atribuições no
domínio do "Património, cultura e ciência", sendo do interesse do município o
apoio à presença da mascote em festas e feiras e outras ocasiões em que se

considere adequado.
Nos termos do disposto na alínea o), do f,.o 1, do artigo 33.o, do Anexo I da Lei

w
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n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipat deliberar sob as

formas de apoio a entidades legatmente existentes;
Assim, nos termos de facto e de direito supra etencados PROPOE-SE que o
Executivo Municipal detibere:
1. aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação dos Antigos Atunos

Somos Peixinho no montante total de 600,00€ (seiscentos euros), transferindo
a verba financeira para a conta com o IBAN: PT50 0035 0510 0003 937293092;
2. Que o valor referido no ponto 1 seja concedido através da informação de

cabimento que se anexa;

3. Que a atribuição do referido valor conste da relação a publicar anualmente
no site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no no I do artigo
4." da Lei n.o 6412013 de 27 de agosto.

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Sara Ferreira)

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.

2- PROPOSTA N.. 12O9t202í - ATRTBUçÃO DE APO|O FTNANCETRO AO VASCO

DA GAIAA DA LANçADA
Considerando que:

a) O Vasco da Gama da Lançada, pessoa cotetiva com o número de identificação
fiscal 501312242, com o objetivo de dinamizar o espaço de sede social da

respetiva associação concethia, sedeada na Freguesia de Sarithos Grandes,

dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro destinado à aquisição
de cadeiras para a promoção de diversas atividades lúdicas e cutturais e bem

assim um pedido de apoio a atividade culturat pontual;
b) Ao longo dos úttimos anos, a associação do Vasco da Gama da Lançada tem
implementado uma dinâmica cutturat em prol dos seus associados e do
desenvolvimento das respetivas comunidades locais, através de inúmeros
eventos, projetos e atividades de foro culturat, recreativo e túdico
c) Os Municípios, enquanto pessoas cotetivas de direito público, devem
cotaborar com os detentores de bens culturais, para que estes possam conjugar
os seus interesses e iniciativas com atuação púbtica, à tuz dos objetivos de
proteção e valorização do património cultural;
d) Nos termos do disposto na atínea o), do fl.o 1, do artigo 33.o, do Anexo lda
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipat detiberar sob

as formas de apoio a entidades legalmente existentes;
e) De acordo ainda com o disposto na atínea u), do mesmo numero e artigo do
anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal
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apoiar atividades de natureza social, cultural (...) ou outra de interesse para o
Município, correspondendo assim, às necessidades de aquisição de material
peta associação, imposta pela degradação ao longo dos anos,
f) O Vasco da Gama da Lançada manifestou ao Município de Montijo a

imprescindibitidade de aquisição de material, designadamente a aquisição de
cadeÍras para o espaço da sua sede sociat, como forma de permitir a methoria
das atividades a desenvotver, assim como, melhorar o acothimento, segurança

e conforto dos associados e comunidade [oca[.
PROPONHO:

1. Que a Câmara Municipal detibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro
ao Vasco da Gama da Lançada no montante total de 2400,00€ (dois mit e
quatrocentos euros), transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN:

PT50 0018 0000 05001569001 87 titutada pelo Vasco da Gama da Lançada,

destinado à aquisição de cadeiras para o espaço da sede sociat, como forma de
melhorar o acolhimento, segurança e conforto dos associados e comunidade
loca[ e para apoio a atividade cuttural pontual;
2. Que o vator referido no ponto 1 seja concedido conforme informação de
cabimento que se

3. Que a atribuição do referido valor conste da relação a publicar anuatmente
no site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no no í do artigo
4.o da Lei n.o 6412013 de 27 de agosto.
4. Notificar o Vasco da Gama da Lançada da detiberação tomada.

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

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

3- PROPOSTA N.o 121Ot2O2í - ATR|BU!çÃO DE ApOtO FTNANCETRO A BANDA
DEMOCRÁTICA2 DE JANEIRO .........
Considerando que:

a) A Banda Democrática 2 de janeiro, com sede sociat na Rua Atmirante Cândido
dos Reis, na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, é uma pessoa

cotetiva de direito privado com natureza associativa e sem fins lucrativos,
constituída em 1914, com relevantes serviços prestados na área desportiva, mas

também no âmbito cultu
b) A associação concelhia dirigiu um pedido de apoio financeiro pontual à
Câmara Municipal no sentido de soticitar apoio para fazer face às despesas tidas
com o desenvolvimento da modatidade de dança, considerando a necessidade
existente da intervenção ao nível do isotamento acústico da instatação, o
reforço na limpeza e higienizaçáo do espaço fruto da pandemia por covid-19
bem como com a representação da sua detegação no Campeonato Naciona[ de

w
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Hip Hop, que se reatizou em Maia, nos passados dias 25 a 27 de junho do

corrente ano;

c) Compete à Câmara Municipat, no âmbito do apoio a atividades de interesse
municipat, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos
tegalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou

eventos de interesse municipal, nos termos da alínea o), do f,.o 1, do artigo
33.o, da Lei n.o 7512013, de 12de setembro;
d) De acordo ainda com o disposto na alínea u), do mesmo número e artigo do

anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal
apoiar atividades de natureza sociat, cutturat (...) ou outra de interesse para o
Município;
e) O reconhecimento, pela Câmara Municipat de Montijo, da importância da
prática de atividades cutturais para o bem-estar dos indivíduos e comunidades,
e que se tem traduzido na concretização de uma sótida potítica de promoção

da cuttura em estreÍta articutação e proximidade com as associações concethias
e com especial incidência na poputação mais jovem;
f) No contexto da situação epidemiotógica provocada peto novo coronavÍrus
SARS-CoV-2 e peta doença COVID-19, têm vindo a ser adotadas medidas para a
prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção, mantendo-se,
contudo, a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de

ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene,
uma realidade que tem sido bastante penalizadora para as associações sem fins
lucrativos;
g) A retevância subjacente à instituição Banda Democrática 2 de Janeiro, que

continuamente desenvotve e promove atividade nas mais variadas áreas, na

comunidade há 107 anos, contribuindo dessa forma para a formação e
construção dos vatores montijen
PROPÕE-SE:

1. Que a Câmara Municipat detibere aprovar a atribuição do apoio financeiro no

montante de 7.500,00 à associação concethia sem fins lucrativos designada por

Banda Democrática 2 de Janeiro, transferindo a verba financeira para a conta
com o IBAN PT50 0079 0000 1602 0697 1026 6, titulada pelo Banda Democrática
2 de Janeiro, conforme documento em anexo;
2. Que o apoio financeiro seja concedido conforme informação de cabimento
que se anexa;
3. Que a atribuição do presente apoio financeiro conste da retação a publicar
anualmente no site desta Autarquia, nos termos do disposto no n.o 1 do art.o 4
da Lei n.' 6412013 de 27 de agosto;
4. Notificar a Banda Democrática 2 de Janeiro.
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(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Sara Ferreira)

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

e uma abstenção do PSD.

VI . DIVISÃO DE PLANEAÀAENTO DO TERRITORIO E URBANIS'VTO

í. PROPOSTA N.O 12111202í - PEDIDO DE PARECER CAAAARÁRIO, REFERENTE

AO AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES, PARA TRANSMTSSÃO ENTRE VIVOS

DO PRÉDIO RÚSÏCO, SITO NA COVA DA LOBA, DA UNÉO DAS FREGUESIAS DE

MONTIJO E AFONSOEIRO, AO ABRIGO DO DISPOSTO DO N.O 1 DO ARTIGO 54.O,

DA LEt N.. 9í195, DE 02 DE SETETVIBRO, NA REDAçÃO OlOl PELA LEt N.o

1O|2OO8, DE 20 DE FEVERETRO; PROC. N." CERTTDÃO - 329t21
Soticita o requerente através do presente requerimento, a obtenção de parecer
favorável por parte desta câmara, mediante emissão de certidão, referente ao
aumento do número de compartes, para a transmissão entre vivos do prédio
rústico sito na Cova da Loba, Montijo, da União das Freguesias de Montijo e
Afonsoeiro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo com o n.o

4592120040719, da freguesia de Montijo, inscrito na matriz prediat rústica sob
o artigo 10 da Secção Q da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, com
a área total de 38.440 m2, ao abrigo do disposto do n.o í do artigo 54.o, da tei
n.o 91 195, de 02 de setembro, na redação dada pela lei n.o 6412003, de 23 de
agosto.
A certidão tem como objetivo, retativamente ao prédio rústico, sito na Cova da
Loba, inscrito sob a secção Q do artigo matriciat n.o 10 da União de Freguesias

de Montijo e Afonsoeiro (descrito na Certidão da Conservatória do Registo
Prediat n." 4592120040719, com a área de 38440m2), cuja aquisição foi
reatizada peta firma Felizardo e Fitho, Lda. passe a aumentar o número de
compartes mediante a inscrição conjunta a favor da firma Nogueira e Matos,
Lda. (NlF 502571411), tendo como objetivo posterior regutarização de
propriedade e trato administrativos a favor do referido consorcio formado por
estas duas firmas. ---------
Assim sendo, no âmbito do pedido solicitado e para efeito de aumento do
número de compartes e inscrição desta parcela rústica a favor da firma
requerente Construções Felizardo e Filho, Lda. e Nogueira e Matos, Lda.,
considera-se que nos termos previstos no artigo 54." da Lei 91195 de 2 de
setembro na redação dada pela Lei n." 6412003 de 23 de agosto, que a
pretensão não viota o regime legal dos loteamentos urbanos nem comporta o
risco de parcetamento ou fracionamento físico desconforme os instrumentos de
ordenamento em vigor, designadamente o Plano Diretor Municipal de Montijo
publicado no Diário da República n.o 27,1Série B, 1 de fevereiro de 1997,
conforme Resotução do Consetho de Ministros n." 15197.
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PROPONHO: -----------
A emissão de parecer favorável nos termos do disposto do n.o 1 do artigo 54.o,

da Lei n.o 91 195, de 02 de setembro, na redação dada peta Lei n.o 10/2008, de

20 de fevereiro, para aumento do número de compartes, para a transmissão
entre vivos do prédio rústico sito na Cova da Loba, Montijo, da União das

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, descrito na Conservatória do Registo Prediat
de Montijo com o n.o 4592/20040719, da freguesia de Montijo, inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo 10 da Secção Q da União das Freguesias de Montijo
e Afonsoeiro, com a área total de 38.440 m2.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.O 121212021 . PEDIDO DE PARECER CAÍTAARARIO, REFERENTE

AO AUAAENTO DO XÚMENO DE COMPARTES, PARA TRANSMISSÃO ENTRE VIVOS

DO PRÉD|O ryilSTO, S|TO NO NUCHO DE PEGÕES VELHOS (CASAL N.. 36) - ST.o

ISIDRO DE PEGÕES, AO ABRIGO DO DTSPOSTO DO N.O í DO ARTIGO 54.O, DA

LEt N.o 91t95, DE 02 DE SETEÂ BRO, NA REDAçÃO DADA PELA LEt N.o

1O|2OO8, DE 20 DE FEVERETRO; PROC. N.o CERTTDÃO - 372t21
Soticita o requerente através do presente requerimento, a obtenção de parecer
favorávet por parte desta câmara, mediante emissão de certidão, referente ao

aumento do número de compartes, para a transmissão entre vivos do prédio
misto sito no Nucho de Pegões Vethos (Casat n." 36) - St.o lsidro de Pegões da

União das freguesias de Pegões, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Montijo com o n.o 50/198805í8, da freguesia de St.o lsidro de Pegões, e inscrito
na matriz predial rústica sob o artigo 29 da Secção G e matriz predial urbana
sob o artigo 210, ambos da União das freguesias de Pegões, com a área de

10.750 m2, ao abrigo do disposto do n.o 1 do artigo 54.o, da lei n.o 91195, de 02

de setembro, na redação dada peta lei n.o 6412003, de 23 de agosto.
A certidão tem como objetivo, relativamente ao prédio misto, sito
50/19880518, da freguesia de St.o lsidro de Pegões, e inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 29 da Secção G e matriz predial urbana sob o artigo 2í0,
ambos da União das freguesias de Pegões, a venda conjunta aos compradores,
para efeito de constituição de compropriedade a favor de Tiago André Meirinhos
Cordeiro e de Maria de Lourdes Nunez Atba.
Assim sendo, no âmbito do pedido soticitado e para efeito de compra e de
partilha conjunta em partes iguais pelos interessados acima identificados,
considera-se que nos termos previstos no artigo 54.o da Lei 91195 de 2 de
setembro na redação dada pela Lei n.' 6412003 de 23 de agosto, que a
pretensão não viota o regime legal dos loteamentos urbanos nem comporta o
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risco de parcetamento ou fracionamento físico desconforme os instrumentos de
ordenamento em vigor, designadamente o Ptano Diretor Municipal de Montijo
publicado no Diário da República n.o 27, I Série B, 1 de fevereiro de 1997,
conforme Resolução do Conselho de Ministros n.o 15197.
PROPONHO:

A emissão de parecer favorável nos termos do disposto do n.o 1 do artigo54.o,
da Lei n.o 91 195, de 02 de setembro, na redação dada peta Lei n." 10/2008, de
20 de fevereiro, para aumento do número de compartes, para a transmissão
entre vivos do prédio misto sito no Nucho de Pegões Velhos (Casat n.o 36) - St.o

lsidro de Pegões da União das freguesias de Pegões, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Montijo com o n.o 50/í9880518, da freguesia de St.o lsidro
de Pegões, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 29 da Secção G e
matriz predial urbana sob o artigo 210, ambos da União das freguesias de

Pegões, com a área de 10.750 m2.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

Pelas dezassete horas e cinquenta e oito minutos, terminou o período da ordem
do dia.

Petas dezoito horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro
Canta, em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo21." do Regimento da
Câmara Municipal de Montijo, dectarou aberto o período de

TNTERVENçÃO OO PÚBLTCO-

O senhor munícipe Mário Baliza, interveio para dizer que ainda não recebeu a
carta e que continua a aguardar. Disse ainda que está há uns dias para ser

vacinado com a segunda dose da vacina Astrazeneca, mas que quando se dirige
ao centro de vacinação estão sempre muitas pessoas, questionando sobre se

tem prioridade para esse efeito.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
referiu que retativamente à primeira questão que o senhor munícipe colocou
que ainda não tem resposta e que assim que tiver a informação que a mesma

lhe será enviada. Referiu ainda que relativamente ao funcionamento do centro
de vacinação em massa no Montijo que o funcionamento é na modatidade de
casa aberta, sem autoagendamento e marcação, para todas as pessoas que não

têm o esquema vacinal completo acima dos quarenta anos, devendo o senhor
munícipe Mário Batiza se dirigir ao centro e aguardar na fila peta sua vez.
Aconselhou a deslocar-se ao tocal à tarde, quando tem menos pessoas, porque

normalmente a aftuência de pessoas durante a manhã é maior. Acrescentou
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que, fetizmente em Montijo, o centro de vacinação em massa funciona com
grande sucesso na resposta à vacinação das pessoas e que nos últimos dois dias
foi praticamente dupticada a capacidade de vacinação da população. -----------

O senhor munícipe Fernando Eusébio, interveio para dizer que se deslocou ao
centro de vacinação no Montijo para a toma da segunda dose da vacina e que
tinha vinte e cinco pessoas à sua frente, considerando que a informação
prestada aos utentes no [oca[ deveria ser methorada. Disse ainda que no ano de
dois mit e dezassete tinha solicitado, €ffi reunião de câmara, ao Senhor
Presidente para interceder junto do Senhor Presidente da Câmara de Alcochete
numa solução para as lombas existentes na Estrada Rea[ que danificam os

automóveis, reiterando o pedido. Disse que também já havia soticitado sobre a
hipótese da cotocação de sinais de timitação de 20 km/h no Bairro das Barreiras
por considerar que os automobitistas circutam com excesso de vetocidade no
[oca[. Questionou sobre a possibitidade de requatificação do potidesportivo das
Barreiras junto ao Ctube Desportivo Cultural e Recreativo Os Unidos e sobre a

possibitidade de a Câmara Municipat apoiar na instalação do sistema de
incêndios do referido ctube em virtude de o mesmo se encontrar com muitas
dificutdades financeiras. Informou que o Grupo de ChÍnquitho 5 de Outubro tem
novos órgãos sociais, sendo o presidente da Direção o senhor Francisco
Saragaço, Fernando Eusébio o presidente da Mesa da Assembteia Gerat e o
senhor José Maria o presidente do Conselho Fiscat. Disse que as candidaturas à
medida "Reativar Desporto" estão a decorrer até dezasseis de agosto,
considerando que deveria ser aproveitada esta oportunidade e ser feito mais
para o Ctube Desportivo Cuttural e Recreativo Os Unidos e no Esteval. Por fim
disse que está a ser constituída a Associação das Coletividades do Concelho do
Montijo, mas que a mesma obedece a determinados requisitos que estão a
tentar cumprir, colocando-se a hipótese de ser criada em conjunto com o
concelho de Atcochete. Disse que esta associação faz fatta ao concelho e que o
apoio da Câmara Municipat e da União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro
seria importante para a sua constituição.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
referiu que o funcionamento do centro de vacinação em massa no Montijo é
irrepreensíveI e que desconhece qualquer dificutdade no processo de
vacinação. Retativamente à remoção das lombas na Estrada Rea[ referiu que
havia informado o Senhor Presidente da Câmara de Atcochete nesse sentido e
quanto à sinatização do Bairro das Barreiras, que a situação já foi avaliada, mas

ainda não está imptementada, porque existe um estudo de reorganização do
espaço púbtico do Bairro das Barreiras permitindo que as sinalizações de limite
de vetocidade possam ser revistas e também o aumento da área de
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estacionamento. Referiu que todas as coletividades têm no gera[ dificutdades
fÍnanceiras neste período, e que a Câmara Municipal tem compreendido essas

dificutdades e procura continuar o investimento no movimento associativo,
desportivo e recreativo concelhio, retembrando o quadro de apoios financeiros
excecionais durante a pandemia. Retativamente ao sistema de deteção de

incêndios no edifício municipat ao serviço do Ctube Desportivo Cultural e
Recreativo Os Unidos, referiu que a situação será anatisada e certamente
resotvida. Relativamente ao Grupo de Chinquitho 5 de Outubro, referiu que

desconhecia a composição dos novos órgãos sociais, embora muitos detes sejam
dirigentes do Clube Desportivo Cutturat e Recreativo Os Unidos, congratutando
os mesmos e desejando sucesso no desenvotvimento do Grupo de Chinquilho,
que ocupa um edifico sede propriedade da Câmara Municipal de Montijo.

Quanto ao programa "REATIVAR DESPORTO" referiu que a Câmara Municipat
está atenta às candidaturas. Desejou ainda sucesso na constituição da

Associação das Cotetividades do Concetho do Montijo e referiu que a Câmara
Municipat respeita a autonomia das cotetividades, constituindo-se como um
parceiro estratégico no fomento das coletividades e do movimento associativo
montijense.

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

terminado o período de intervenção do público. ---------

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

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião petas dezoito horas e dezoito minutos, da quat se

tavrou a

Eeu [|ta> ,Técnica Superior da Divisão

de Administração Organizacionat, a escrevi e assino.

-o da Câmara Municipal,
?

ro
em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigorA presente ata foi
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