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REUNÁO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE JULHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E

UM

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

Presidente: Nuno Miguet Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Vereadores: Maria Clara de Otiveira da Sitva (PS)

Sara Cristina dos Santos Ferreira (PS)

Sitvina lsabel Ferreira Patrício Vintém (PS)

Cartos Jorge Antunes de Atmeida (CDU)

Ana lsabel Leonardo Baliza (CDU)

João Manuel Pereira Afonso (PSD)

Às quinze horas e quatro minutos, com a presença da Técnica Superior, Dora

Cristina Pinto Carvalho, o Senhor Presidente da Câmara Municipal assumiu a

Presidência e ocuparam os seus lugares os respetivos membros presentes

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador José Manuel da Silva Santos
(PS), tendo informado que estaria ausente e em sua substituição compareceu a

Senhora Vereadora Silvina lsabel Ferreira Patrício Vintém (PS).

Assim e constatada a existência de quórum o Senhor Presidente da Câmara

Municipal, Nuno Ribeiro Canta, cumprimentou todos os presentes e declarou
aberto o período de---------

ANTES DA ORDEÂA DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara l{unicipal, Nuno Ribeiro Canta, apresentou
duas declarações, cujo teor a seguir se transcrevem:
1. 'DECLARAçÃO
O esforço para travar a pandemia e a COVID-í9 no Montijo
Senhoras e Senhores Vereadores,
Há duas semanas atrás anunciámos o recrudescimento da pandemia e as

medidas para travar a infeção por coronavírus.
Estas medidas são absotutamente necessárias para travar a quarta vaga, que

está a ser impulsionada peta nova variante Detta.
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Continua a ser uma prioridade quebrar as cadeias de transmissão pela limitação
dos contactos entre pessoas.

Nas úttimas semanas, o concelho de Montijo atcançou o nível de risco muito
elevado, de acordo com os critérios em vigor.
Como estão as coisas, neste momento, as infeções mantem-se muito etevadas.

Com a rápida dispersão da variante Detta, estamos a enfrentar a quarta onda
de infeções que está a ser mais severa que as outras nas crianças e jovens. ----
Durante as duas úttimas semanas, o concelho de montijo registou
consistentemente uma média diária de mais de 300 novos casos.

Presentemente, o concelho tem mais de 400 casos ativos de infeção por
coronavírus. ---------
Fetizmente, continuamos a manter o mesmo número de óbitos por COVID-19,

ou seja, o Montijo regista 93 pessoas que fateceram da doença
O nosso Serviço Nacional de Saúde permanece sob pressão.

Desde o início da pandemia, o nosso esforço cotetivo tem sido orientado pela
mais recente evidencia científica disponível e pelas orientações das autoridades
de saúde púbtica.

Todos nós sabemos muitas coisas sobre a pandemia.

Sabemos que a redução das circunstâncias em que as pessoas estão mais
próximas a outros ajuda a travar as infeções. ---------
Sabemos que o coronavírus se espalha nos ajuntamentos, nas festas, nas

reuniões familiares, e nos restaurantes e cafés
Sabemos também que quanto mais as pessoas se deslocarem, maiores os surtos,
porque o vírus é transportado com etas. ------

Sabemos que as restrições de horários reduzem a mobilidade e limitam as

reuniões sociais noturnas que aumentam muito o potencial de transmissão. ----
Sabemos que a restrição ao consumo de átcool reduz o número de admissões
nos hospitaÍs e urgências decorrentes dos traumas provocados pelo consumo de
á[coo[, como é o caso dos acidentes de automóvel e da viotência interpessoat.
Por fim, sabemos que as medidas mais importantes para travar as transmissões
são aquetas que estão debaixo do nosso controlo pessoa[. O uso de máscara, a

lavagem das mãos e outras regras da DGS.

Como a variante Delta é mais transmissívet, temos de ser mais ditigentes no
cumprimento das regras básicas com que estamos famitiarizados.
À medida que estabetecemos medidas para timitar o número de infeções,
estamos a atuar para proteger o maior número de pessoas possível através da
vacinação
O nosso programa de vacÍnação em massa está a progredir com grande sucesso.

Até esta data, mais de 53.700 pessoas no Montijo receberam a primeira toma
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da vacina, detes 50.000 já dispõem do esquema vacinal compteto. Falamos em
quase 80 por cento da população. ------

O ritmo de vacinação mais que duplicou no úttimo mês e, caso exista
disponibitidade de vacinas, podemos continuar a acelerar a vacinação da
população

Presentemente, mais de 1000 pessoas estão a ser vacinadas diariamente no

Centro de Vacinação em Massa, locatizado no Pavithão do Estevat.
A autarquia e os centros de saúde estão a trabalhar em conjunto num quadro
sem precedentes para acelerar a vacinação da poputação.
Estamos já a vacinar o grupo etário acima dos 23 anos.
E a partir da próxima semana, a úttima de julho, todos os cidadãos acima dos
20 anos podem reatizar o auto agendamento no sistema digitat de vacinação. -

Vamos continuar a trabathar com a rede social, as forças vivas do Montijo, para
mobilizar as pessoas para o processo de vacinação. -------
Todos os montijenses adultos devem ser vacinados no Centro de Vacinação em
Massa de Montijo, utilizando a oportunidade de casa aberta.

Queremos continuar a encorajar todos os montijenses adultos para se

regÍstarem e tomar a vacina contra o coronavírus.
Temos a obrigação de espathar a mensagem de que as vacinas funcionam e são

eficazes.
Contudo, um dos maiores desafios que estamos a enfrentar no programa de
vacinação em massa é a disponibitidade das doses de vacinas, QU€ parece vottar
a escassear. ---------
Este tem sido um desafio continuo para todos os países no mundo.
Temos de continuar a enfrentar decisões difíceis, sabendo que quase todas as

decisões transporta um custo para a economia e a sociedade. ------
Apesar dos efeitos económicos das restrições, temos de perceber que é a
própria pandemia que cotoca as maiores ameaças à recuperação nossa

economia
Períodos protongados de infeções descontrotadas poderão causar mais
destruição económica que as restrições adotadas, criando ruturas na produção

e impedir o acesso das pessoas a eventos de entretenimento e a espaços
púbticos.

Não podemos deixar de reconhecer, no entanto, que as restrições têm
consequências para as pessoas, para as habitações, e para os negócios que já
estavam em pressão antes da pandemia. --------
Continuamos, por isso, a apoiar financeiramente os maÍs afetados pelas
restrições nos horários do comércio [oca[ e todos os cidadãos vutneráveis. -----

w
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Senhoras e senhores Vereadores,
Os montijenses querem ver o concetho recuperar desta pandemia. Querem
voltar a viver e trabathar com relativa normatidade.
Estamos a enfrentar a pandemia e a COVID-19 conjuntamente uns com os

outros.
Estamos a trabathar juntos para reconstruir a nossa economia por forma a criar
mais empregos, a aumentar o investimento, a garantir o acesso à habitação e a

assegurar o sustento das famítias. --------
Estamos a engrandecer como cidade, não estamos a diminuir.
Continuamos obrigados em proteger a saúde púbtica e satvar vidas.
Vamos continuar a trabathar empenhadamente na vacinação da população. ---

Vamos reconstruir a nossa economia e criar empregos, em especial para os

jovens.

Vamos recordar para sempre estes tempos de dificutdade, que vamos vencer. -

Juntos somos mais fortes.".

2. "DECLARAçÃO
Relato de outra derrota do processo de litigância de má-fé das oposições ---
c^-h^-^- ^ c^^h^,^- \r^,^â,.1^,^FJgt il tv! cl) g Jgr il rvr gJ Ygr scl\rvr sJt

No passado dia 16 de jutho fomos, uma vez mais, notificados de um despacho

de arquivamento, proferido peto Senhor Procurador do Ministério Púbtico da

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

oposição relativa ao jantar de Natat dos trabathadores da Câmara Municipal e

dos Serviços Municipalizados, reatizado em 14 de dezembro de 2018.
Conctuiu o Tribunal que a matéria apurada não é suscetível de poder sustentar
a acusação dirigida ao Presidente da Câmara da prática de um crime de
pecutato, por não se mostrar preenchido o etemento subjetivo do tipo de crime,
que exige dolo, nem tão pouco ter sído viotado o fim púbtico a que destinou a
despesa realizada com o apoio togístico ao mencionado jantar de Natal
Nada pode ou deve ser imputado ao Presidente da Câmara Municipal de Montijo
que agiu dentro da Lei e no respeito por todos os princípios que regutam a
contratação púbtica e a utitização de dinheiros púbticos.

Senhoras e Senhores Vereadores,
A crónica de mais esta queixa-crime, com manifesta litigância de má-fé contra
os autarcas socialistas, contra o PresÍdente da Câmara e contra os trabathadores
municipais foi derrotada nos seus propósitos potíticos, e constitui, um conjunto
de abusos e de preconceitos, uma sucessão de cobardias e um cúmulo de

viotações das mais etementares normas legais, uma sucessão, enfim, de

Ata n.o 17 de21 de jutho de2021



z_MUNrCíPrO DO MONTTIO
CÂM.ARA MUNICIPAL

Livro 30
Fotha 287

afrontas ao Estado de direito democrático, como ficou demonstrado pelo
MÍnistério Púbtico.
Uma vez mais, a oposição apresentou uma queixa-crime anonima, sem

identidade, mas com marca, sustentada em argumentos jurídicos falsos e numa

tentativa de uttrapassar os limites da Lei.
Trata-se de um patético documento, produzido sem quatquer ponderação, sem
qualquer cauteta, sem quatquer isenção e com total ausência de equitíbrio e de

bom senso. Enfim uma denuncia articulada pelas oposições, cujas provas se

resumiam a um conjunto de falsidades sobre o Jantar de Natal dos

trabalhadores municipais, sem qualquer documento probatório do crime. A
resposta pode não ser obvia, mas os intuitos e as circunstâncias que motivaram
os autores opositores deixam claros os interesses e os propósitos que contra o
Presidente da Câmara se moveram. ------
As últimas eteições autárquicas, que confiou uma maioria absoluta aos autarcas
socialistas, foi, como é natural, uma derrota estrondosa das oposições em
Montijo. Todos os montijenses compreenderam o que estava em causa, a
governabitidade da autarquia, até aí, btoqueada por uma maioria negativa, gu€
votou contra o orçamento municipat e contra o desenvotvimento de Montijo.
Por isso, os montijenses pensaram que superadas as diferenças e os

ressentimentos que toda a vitória desperta nos derrotados e que todas as

derrotas provocam nos vencidos, entravamos num período de cooperação
institucional, onde os interesses partidários ficavam de lado e os autarcas se

centravam nos interesses dos montijenses. --------
É do conhecimento dos montijenses o esforço que empreendemos e o empenho
que empregamos para cooperar com as oposições, que sempre respeitámos e
que sempre encaramos apenas como adversários políticos, jamais como
inimigos. Propusemos entendimentos com as oposições, tivemos abertura nos

documentos estratégicos, corrigimos procedimentos para evitar divisões. A
respeito dos nossos esforços, o entendimento que buscámos não se concretizou.
Não por omissão de iniciativa e de empenho dos autarcas socialistas, mas pelo
facto de que as oposições terem escolhido detiberadamente alimentar
suspeições, íazer ataques pessoais, votar para btoquear as atas, votar contra
ambulâncias de socorro das populações, apresentar queixas-crime sem nenhum
fundamento.
A oposição nunca pretendeu ouvir e ler os documentos administrativos, porque

essa é, claramente, a única maneira de obter a verdade. Peta simptes razão que

as oposições não cuidaram de investigar a verdade, o que não era o seu objeto
potítico, mas de incriminar o Presidente da Câmara e os autarcas sociatistas,
mesmo sem provas, indícios ou evidências. O resultado é que a partir duma
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suspeição criou-se uma infâmia promovida petas oposições, gu€ com uma
queixa-crime anónima apresentada petas oposições ao MÍnistério Púbtico, sobre
a festa de natal dos trabathadores, onde construíram um arrazoado de

suspeições igualmente caluniosas e sabidamente fatsas.

A fatsidade, senhoras e senhores Vereadores, sempre foi um recurso condenável
e detetério, lamentavelmente utitizado petos potíticos da oposição em Montijo,
com grande frequência neste mandato, para defender os interesses dos

medíocres. Deta têm sido vítimas os autarcas sociatistas, objetos de queixas-

crime anónimas das oposições, para tentarem criar uma perceção negativa

sobre a imagem do Presidente da Câmara e do governo da autarquia, utitizando
a conivência dos meios e das redes sociais.

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 fatsidades e no expediente da queixa anónima, são processos

indignos e intoteráveis no poder [oca[ democrático. São a face evidente de um
processo de perseguição potítica injusto e cobarde que procura fomentar o ódio
e o ataque pessoal contra os autarcas socialistas. --------
Pelo nosso lado, asseguramos a todos que os autarcas socialistas continuam
empenhados em honrar a sua patavra perante os montijenses, e com coragem
continuam a dignificar a história do povo desta terra, a história de Montijo.". -

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecimento do Despacho proferido em 20 de junho de 2021, intitutado "7'
ALTERAçÃO I ORçAÀ ENTO MUNICIPAL | 2021", cujo teor a seguir se

transcreve:
"Considerando a necessidade de efetuar a 7.u alteração ao Orçamento da

despesa, conforme sustentado no documento anexo, que aqui se dá por
integralmente reproduzido.
Considerando o disposto na alínea d) do n.o 1 do artigo 33.o do anexo I da Lei

n." 7512013, de 12 de setembro.
Considerando que foi detegada no Presidente da Câmara a competência
material da Câmara Municipal prevista na atínea d) do n.o I do artigo 33.o do
Anexo I da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro.
No exercício de competência detegada pela Câmara Municipal conforme
detiberação aprovada na reunião de 25 de outubro de 2017, titulada peta
proposta n.o 0612017, APROVO a 7." alteração ao Orçamento da Despesa ao

abrigo do disposto no subponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.o 54-A199, de 22 de
fevereiro, na redação dada peto Decreto-Lei n.o 31512000, de 2 de dezembro,
nos termos do documento que se anexa e faz parte integrante do presente
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despacho.
Dê-se conhecimento à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal.".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecfmento do Despacho proferido em 19 de jutho de 2021, intitulado
"Cancelamento Reunião Ordinária de 04 de agosto de 2O21", cujo teor a
seguir se transcreve:
"Como tem sido habitual nos anteriores mandatos, as reuniões agendadas para

o mês de agosto vêm sendo canceladas, dado corresponder ao período de férias
preferencial de eleitos, dirigentes e trabalhadores da autarquia.
Considerando que este ano não é exceção, DETERMINO, nos termos do n.o 7 do
artigo 12." do Regimento da Câmara Municipal conjugado com o n.o 4 do artigo
40.o do Anexo I à Lei n.o 75120í3, de 12 de setembro, o cancelamento da
reunião ordinária agendada para o dia 04 de agosto, sem prejuízo da sua

reposição caso o bom e regular funcionamento dos serviços e o interesse púbtico
assim o determine.
Do presente despacho darei conhecimento aos membros do órgão executivo na

sua reunião de 21 de jutho de 2021.
Pubtique-se a informação constante do presente despacho em Edital afixado
nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão,
bem como no sítio da Internet do município e em jornal regional, em
conformidade com o disposto no artigo 56.o do Anexo I à Lei n." 7512013, de 12

de setembro.
O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.".

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

declaração intitutada "Transferência de Competências na Área da
Educação", cujo teor a seguir se transcreve: -------
'A Lei n." 5012018, de 16 de agosto veio estabelecer o quadro de transferências
de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais.
Este diptoma representa uma profunda reforma em termos de transferência de
competências e reforça a competência e quatidade do poder [oca[ democrático.
Na área da educação, a concretização da transferência de competências
efetuou-se através do diptoma setoriat, o Decreto-Lei n." 2112019, de 30 de
janeiro, ratificado pela dectaração de Retificação n.o 1012019, de 25 de março,
atterado peto DL n.o 8412019, de 28 de junho e pela lei n.o 212020, de 31 de
março.
O exercício de competências no domínio da Educação, peto Município de
Montijo é uma realidade consolidada e um dos fatores que contribuem para a
melhoria da escola púbtica.
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A Assembleia Municipat de Montijo, nas reuniões da 1 ." sessão ordinária de 15

e 18 de fevereiro de 2019, deliberou sob proposta da Câmara Municipat, aceitar
a transferência de novas competências no domínio da Educação. --------

O Município viu assim atargadas as suas competências neste domínio, o que
permite a concretizaçáo de um modeto de administração e gestão que respeita
a integridade do serviço púbtico de educação, o princípio da autonomia das

escolas e a correspondência entre o âmbito das competências descentralizadas
e a organização da oferta púbtica de educação pré-escolar, do ensino básico e
secundário, bem como a tomada de decisões numa tógica de proximidade,
envotvendo toda a comunidade educativa [oca[

Este processo em construção desde os anos 80, concretizou-se no Concelho de
Montijo em janeiro de 2020, assumimos o desafio conscientes das

responsabilidades de tat decisão e da necessidade de aprofundar e melhorar
com o Governo da Repúbtica, os cátcutos e as fórmulas com que a mesma se

concretiza
Conscientes de que o Estado Central é o pitar da escola púbtica e que ao longo
dos anos não existiu nas escolas de 2.o, 3.o ciclo e secundário, o investimento
necessário, não fizemos como outros que por medo das impticações eteitorais
que tal ato acarretava, refugiaram-se, e não assumiram as responsabitidades,
que as suas populações mereciam
Ao assumirmos a transferência de competências na área da educação
recebemos 1 escota de 2.o e 3.o Cicto - EB D. Pedro Vareta e 1 escota de 3.o

Cicto e Secundário - Escota Secundária Poeta Joaquim Serra, em muito mau

estado de conservação, e logo na interrupção letiva do verão de 2020,
construímos 2 cozinhas e 2 refeitórios nas citas escolas no valor de 250 mit
euros, permitindo assim confecionar e servir refeições com a qualidade que

servimos nas Escotas Básicas do Concelho.
A Educação tem calendários muito próprios tudo gira em função do ano letivo
e não do ano civil, as intervenções nos espaços escolares têm de ocorrer em
período de férias letivas, o que nos deixa uma janela muito estreita para

trabathar, pois as EB, funcionam até ao dia 31 de jutho e nas secundárias
ocorrem provas de exames. ---------
Na interrupção tetiva do verão de 2021 iremos efetuar obras de recuperação
em várias escotas, numa empreitada no vator de 116 mit euros, a cotocação de
passadiços na EB Ary dos Santos no valor de 25.500 mil euros, os arranjos
exteriores da EB Novos Trithos iniciam-se na próxima semana e o seu vator é de
179.888 mil euros. Na EB de Canha já se iniciaram obras no vator de 37.945 mit
euros mais lVA.
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A obra do Centro Escotar do Afonsoeiro no vator de 1 mithão 317 mit 922 euros
foi consignada no dia 28 de junho de 2021 e estão neste momento a decorrer
os trabalhos de retirada do equipamento das salas, cozinha e refeitório, para

se iniciar a obra, em paraleto ocorreu o atuguer de contentores (114 mit euros)
que permitirá o funcionamento da escota durante o período da obra que são

360 dÍas.

Como já tínhamos referido atrás a EB D. Pedro Varela transitou, para a

competência da Câmara Municipat, com Pavilhões de madeira comptetamente
degradados, bem como todo o espaço exterior, a cozinha, o refeitório e o
Pavithão Gim nodesportivo.
Em jutho de 2020, construiu-se a cozinha e o refeitório, no vator de 120 mit
euros, na empreitada de recuperação de edifícios escolares, inctuem-se obras
no Pavilhão Gimnodesportivo e está em anátise de propostas para posterior
adjudicação o atuguer de satas de aula, no valor base de 330 mit euros, que irá
permitir demolir os pavilhões de madeira, elaborar o projeto e construir salas
que respondam as efetívas necessidades da comunidade educativa. -------------
Relembra-se aqui ao menos atentos, que a Câmara Municipal recebe
anuatmente desde 2020, 20 mit euros para manutenção deste equipamento
escolar e, não vate a pena defender que a competência é do Poder Central,
porque em 2009, quando não aceitámos este edifício escolar devido ao seu

estado de degradação, a comunidade educativa nada beneficiou com esta
posição.

Todos os anos há que efetuar aquisições e manutenções de equipamentos,
assim, decorrem procedimentos de manutenção e correção de equipamentos
de cozinha no valor de í2.887,85 euros.
Adjudicou-se o fornecimento e montagem de equipamentos para os refeitórios
escotares no vator de 20.273,00 euros.
Ao nível do mobitiário, todos os anos, se efetuam substituições do equipamento
das salas de auta, este ano a aquisição deste equipamento tem o vator de 75

mil euros.
O ano letivo de 202112022, está a ser organizado, petos diferentes agentes
educativos no terreno, é um momento que exige de todos competência e
resitiência, falar de educação, tem ouvintes, mães, pais, avós, todos se

interessam pela educação dos seus/nossos fithos, merecem pois a nossa melhor
atenção e respeito, quando somos questionados sobre este ou aquele assunto,

em todas as áreas, mas nesta em concreto, a dúvÍda é a chave do conhecimento
e, como refere o provérbio persa, na dúvida é necessário e obrigatório
perguntar
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Falar da educação de crianças e jovens entre risadas e ignorância, é sinal de

falta de educação e de respeito peto próximo. Para atingirmos os nossos

objetivos temos de [er, estudar, trabathar e não usar as desculpas esfarrapadas
de profissionais da potítica, o saber não ocupa lugar, como diriam os mais

antigos, a ignorância é atrevida.".

A Senhora Vereadora Sara Ferreira, no uso da palavra, leu dois votos de
saudação, cujo teor a seguir se transcrevem:
í. "Voto de Saudação ao Clube de Judo do Montijo na modalidade de Judo -

Fruto do trabatho desenvotvido pelo Movimento Associativo, o concetho do

Montijo tem vindo a obter inúmeros êxitos a nível desportivo nas mais diversas
modatidades desportÍvas, reforçando assim, a imagem da cidade a nívet
nacionat e internacional.
A este propósito, destacamos hoje, os resuttados desportivos obtidos pelo Clube

de Judo do Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos que, tem vindo a
desenvotver um trabalho relevante, sendo presentemente uma das modatidades
com maior número de atletas do distrito e uma das que mais se tem destacado
nos títutos obtidos em Portugat e além-fronteiras.
Â úttima piestação do Ctube de iudo do Moirtijo teve lugar rio iV Ti'oféu
lnternacional de Marín, Gatícia no passado dia 11 de jutho onde a atleta Mariana
Serrão na categoria -ó3Kg conquistou em representação da Seteção Nacional de
Cadetes, o 1o tugar, ao vencer os 4 combates realizados por IPPON (pontuação
máxima).
Com este resultado a atleta entra na corrida a uma vaga para participar no

Campeonato da Europa a reatizar em agosto de 2021 em Riga, Letónia.
A Câmara Municipal de Montijo, em reunião púbtica no dia 21 de jutho de 2021,
expressa uma profunda e calorosa saudação à atteta do Clube de Judo do

Montijo pelo contributo essencial na conquista do 1o lugar em representação da
Seteção Nacional de Cadetes no lV Troféu lnternacional de Marín, Galicia, que

a todos nos orgutha.
A saudação é iguatmente extensível aos treinadores da respetiva categoria,
clube, seus associados e dirigentes.
A obtenção destes resuttados mostra e comprova o excelente trabatho reatizado
ao longo dos anos na modatidade de Judo pelo Ctube de Judo do Montijo
O Ctube de Judo do Montijo através dos resuttados alcançados ao longo dos anos

constitui hoje, uma referência de qualidade, de sucesso no distrito, na região
e no país.".

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 unanimidade. --------
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2. "Voto de Saudação ao Ginásio Clube do Montijo na modalidade de
Ginástica
O Montijo é uma cidade e um concetho de referência no panorama Desportivo
Nacional, tanto petos inúmeros êxitos atcançados ao nível das modatidades
individuais e cotetivas como pelo trabatho desenvolvido ao nível dos escatões

de formação, que a Câmara Municipat de Montijo tem apoiado de diversas
formas.
De entre as diferentes modatidades desportivas, a Ginástica, projetada peto

Ginásio Ctube do Montijo tem vindo a merecer um lugar de destaque. ----------
Assim, saudamos hoje, os resultados desportivos obtidos peto Ginásio Clube do
Montijo, associação desportiva sem fins tucrativos que, tem vindo a desenvotver
um trabalho retevante na modatidade de Ginástica.
A úttima prestação do Ginásio Ctube do Montijo teve lugar no Campeonato
Nacionat de Dupto Minitrampolim, no escalão de Etite Júnior, no Campeonato
Nacional da 1" Divisão de GÍnástica de Trampotins, em Lisboa, no dia 17 dejutho
de 2021onde o atteta Tomás Pinto sagrou-se campeão nacionat.
A Câmara Municipal de Montijo, em reunião púbtica no dia 21 de jutho de2021,
expressa uma profunda e calorosa saudação ao atleta pelo contributo essencial
na participação e na obtenção de excetência por parte do Ginásio Ctube do
Montijo no campeonato Nacional de Dupto Minitrampolim, que muito nos

orgutha.
A saudação é iguatmente extensívet aos treinadores da respetiva categoria,
clube, seus associados e dirigentes. A obtenção destes resuttados mostra e
comprova o excelente trabatho reatizado ao longo dos anos na modalidade de
ginástica do Ginásio Ctube do Montijo
O Ginásio Ctube do Montijo através dos resultados atcançados ao longo dos anos

constitui hoje, uma referência de qualidade, de sucesso no distrito, na região
e no país.".

Admitido por unanimidade o supracitado voto de saudação, o Senhor

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, colocou seguidamente
à discussão e votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanímídade. --------

A Senhora Vereadora Ana Baliza, no uso da patavra, apresentou uma

declaração, cujo teor a seguir se transcreve:
" Sr. Presidente,
1 - Relativamente à sua intervenção sobre a queixa que diz ter sido feita contra
si, acerca do jantar de natal dos trabalhadores do Município, questiono: a

queixa foi anónima ou feita pela oposição?
2 - No Afonsoeiro, na Rua de São Tomé, n.o 66, com as traseiras para a Rua da
Itha do Príncipe no n.o 66, existe uma propriedade que é privada, que tem uma

v
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grande fatta de timpeza, com ervas e ptantas, muitas detas já secas, onde existe
lixo que tem levado ao surgimento de pragas que incomodam os moradores
vizinhos. Existe ainda uma entrada para esse terreno, por onde entram pessoas

durante a noite, criando também insegurança aos moradores que têm quintais
contíguos.
Acresce ainda o facto dos muros, tanto de um lado como do outro desta
propriedade, estão em perigo de ruir, com fendas grandes, e, no lado da Rua

de 5ão Tomé, a derrocada está já a ser contida por postes da [uz.
Tanto num tado como no outro, a vegetação já ocupa os passeios, obrigando os

peões a circular na estrada.
Pedem-nos os moradores vizinhos que comuniquemos à Câmara Municipal para

a necessidade de notificação dos proprietários, pois a situação está a tornar-se
insustentável e com a chegada do tempo quente pode ainda dar-se um fogo, o
que pode colocar em perigo, bens, e, principatmente a vida de animais de

estÍmação e, claro, das pessoas que ali moram
Anexamos fotografias do caso apresentado.'
3 - O munícipe Fitipe Pinto, enviou-nos email a dar conhecimento que em março
contactou a Câmara Municipal sobre uma desbaratização na Urbanização do
Cruzeiro. À attura foi informado que havia sido feita uma desbaratização a 9 de
março, no entanto e tendo os proprietários feito tratamentos dentro das suas

casas, nos esgotos o probtema persiste, uma vez que as ruas continuam cheias
de baratas, o que o munícipe atesta com fotografia que também lhe faremos
chegar.
A nossa questão é a questão deste munícipe: se está prevista e para quando

uma nova desbaratização na Urbanização do Cruzeiro? E em quanto tempo
pensa estar solucionada a questão?

Vamos anexar também fotografia relativa a esta situação. t -----------
4 - Os moradores da Praça Henrique Lopes Mendonça, enviaram-nos email em

tom de desespero, pois criaram uma petição púbtica relativa à resolução de um
probtema que há muito os incomoda e prende-se com a existência de árvores
que deixam uma resina que obriga a que os moradores não tenham
estacionamento junto às suas residências, ou, ao cotocarem os carros na Praça,

têm de os tavar sistematicamente, para evitarem danos nos mesmos.

Os moradores dizem já ter feito outros contactos com a Câmara Municipal e não

tendo obtido resposta partiram para a criação de uma petição, que conta já
com cerca de 200 assinaturas. ---------

Questionamos:

' Fotografias anexas à dectaração no maço dos documentos respeitante a esta reunião
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1. 5e já houve uma resposta a estes moradores? --------
2. Se há um estudo para que este problema possa ser resotvido e como vai ser
resolvido?

3. Em quanto tempo pensa estar sotucionada esta questão?

5 - Por úttimo, poderíamos ficar surpreendidos, mas não ficámos e temos de
dar conta daquete que é o penúttimo parágrafo da intervenção escrita do Sr.

PresÍdente no botetim municipat'Montijo Hoje", página 3 em que profere que:
- "Orgulhamo-nos do trabalho reatizado no cumprimento dos compromissos
eleitorais estabelecidos com os Montijenses".
Ora uma Câmara Municipal, um município, não cumpre compromissos eleitorais,
quem os cumpre são os partidos.
O Município é um órgão institucional que tem objetivos plasmados no Plano
Plurianual de atividades e no de investimentos e estas declarações não são

eticamente corretas, violam o princípio de iguatdade das candidaturas, pois

este botetim é pago pelos recursos financeiros do erário púbtico.
Vamos analisar este assunto mais aprofundadamente e estamos a considerar
recorrer a quem de direito, sendo que se o fizermos e a quem fizermos, fá-to-
emos em nosso nome, porque como já afirmámos outras vezes e tivemos ainda
hoje de reforçar essa informação, a CDU não faz queixas anónimas, fá-[as se

achar que as deve fazer, assinadas e sem nos escondermos de nada e nem de
ninguém.".

O Senhor Vereador Carlos Almeida, no uso da patavra, solicitou que ficasse a

constar em ata, o que a seguir se reproduz: ---------
"Todas as sessões de câmara, e já tive a oportunidade de dizer mais que uma
vez, são momentos em que sua excetência o Senhor Presidente de Câmara
resolve dizer que mais uma queixa-crime que tem a ver com a intervenção dos
autarcas socialistas na gestão da cidade e do concelho não teve provimento e
foi mandada arquivar pelo tribunat. A menos que o Senhor Presidente de
Câmara nos comprove, como solicitamos já há meses, a existência dessas
queixas-crime e dos despachos de arquivamento, temos todas as condições, e
já agora é uma opinião, para considerar que elas não existem. Ou no limite, e
também é uma opinião, para considerar que todas elas sendo produzidas, sendo
entregues ao tribunal e não tendo provimento não são com certeza etaboradas
por ninguém que pretenda atacar o PS e a gestão de Nuno Canta, mas sim
etaboradas, com certeza a pedido e soticitação do próprio de uma maneira
estapafúrdia para à primeira oportunidade qualquer magistrado do Ministério
Público ou qualquer Juiz não tecer sobre etas consideração nenhuma de mérito
e de respeito. Requeremos a V. Exa., uma vez mais, que apresente, porque as

queixas-crime a ser emitidas como diz são contra os autarcas sociatistas, não

z
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são contra o engenheiro que mora na rua tat, porque deixou o carro mat
estacionado, porque eventuatmente viotou atguma passagem e proibiu alguém,
algum cidadão de circutar na sua rua, não foram medidas contra si por motivos
particutares foram, se existem, movidas contra si, contra os autarcas sociatistas
por razões que tem a ver com o exercício da gestão. Apresentem-nos quer as

queixas de que tem notícia quer os despachos de arquivamento. Enquanto não

o fizerem nós só podemos considerar que se trata de uma situação repetÍda,
que já não se percebe porque é que é feita, que se destina eventualmente a

consumo interno, mas nós duvidamos. Mesmo assim, e sem nos imiscuirmos nos

assuntos de outros partidos que haja no seu próprio partido, no seu eteitorado
as pessoas que são afetas ao seu projeto atguém que acredite nisto, e de quinze

em quinze dias temos uma queixa crime que é apresentada e que é arquivada.
Atiás, o ritmo, este ritmo de tango em que os dois dançam, a queixa-crime e o
arquivamento, não tem qualquer sentido. Requeremos também que V. Exa.

apresente provas de que as queixas-crime, que eventuatmente existirem e que

são anónimas, são produto da oposição e de que oposição, porque há duas
oposições sentadas neste fórum da Câmara Municipat, o PSD/CDS e a CDU e nós

queremos saber quem é que faz queixas-erime anónimas, ainda Dor eima mal
feitas.".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
em resposta ao Senhor Vereador Cartos Almeida, solicitou que ficasse a constar
em ata, o que a seguir se reproduz:
'Apesar das amarguras das oposições nesta câmara, nunca deixaremos de
apresentar ao povo montijense o arquivamento dos processos desleais e
comprovadamente de má-fé, através do expediente de queixas-crime
anónimas, contra o Presidente da Câmara, Nuno Canta. Os montijenses têm de
conhecer a verdade, gu€ as oposições fazem uma perseguição política aos

autarcas socialistas recorrendo a métodos abusivos, autoritários e
antidemocráticos. Este método de judicialização da potítica continua a ser
utilizado petos regimes autoritários para perseguir os democratas, a coberto do
anonimato, e utitizando as mais disparatadas queixas-crime no Ministério
Púbtico. A queixa-crime arquivada é bem um exempto desse método de
perseguição política contra o Presidente Nuno Canta, onde vate tudo, como o
envotvÍmento dos trabathadores municipais e do Jantar de Natat promovido
pelos trabalhadores. Agora, para esconder e dissimutar o mal que fazem aos

trabathadores municipais, as oposições querem fazer a caramunha, duvidando
das queixas-crime que etas próprias etaboram. Na verdade, o Vereador Cartos
Atmeida, enquanto jurista, conhece os mecanismos dos tribunais nos processos

de queixa-crime que são arquivados peto Ministério Púbtico, que passam a ser
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púbticos e, portanto, quatquer cidadão, incluindo o Senhor Vereador Carlos

Atmeida têm acesso livre a todos os documentos que soticitou. É lamentável
que a oposição, através do Vereador Carlos Atmeida, tenha a veleidade de

requerer documentos púbticos aos quais tem acesso, apenas para deixar a ideia
maliciosa de que o Presidente da Câmara proferiu uma declaração sem

fundamento. Ora, além de essa conduta merecer desaprovação dos

montijenses, ela é bem revetadora da credibÍtidade dos protagonistas da

oposição e da sua conduta potítica. Acresce que essa conduta desteal, revela
de forma ctara que a oposição, ao contrário do que diz, está por detrás das
queixas-crime anónimas. Por tudo o que foi aduzido, reconduzimos o

requerimento do Vereador Carlos Almeida para o Ministério Público, onde pode

reatmente confirmar ou não as dúvidas levantadas sobre arquivamento da
queixa-crime da oposição contra o Jantar de Natal dos trabalhadores
municipais.". -------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
questionou o Senhor Vereador João Afonso, aquando do uso da palavra, sobre
se o mesmo estaria a gravar, o quat confirmou estar a fazê-lo, tendo soticitado
que ficasse a constar em ata a 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 palavra, o senhor Vereador João Afonso, afirmou
que se encontra novamente a gravar som e imagem da presente reunião de
câmara, sem que tal esteja previsto pela lei e pelo direito, e com essa conduta
esteja a prejudicar de forma detiberada, livre e consciente o regular
funcionamento desta câmara, um órgão eteito democraticamente e

constitucionalmente consagrado.
Considerando que, em respeito pelo princípio da tegatidade, pela tei 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 pela lei.
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 the foi dada anteriormente e, com essa conduta,
continuar a prejudicar o regutar funcionamento do órgão.
Assim, o Presidente da Câmara determina como é sua competência própria,
para assegurar o cumprimento da lei e a regutaridade das deliberações,

@
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conforme o artigo 35.o, n.o 1, atínea p), da Lei n.o 7512013, de í2 setembro,
voltar 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 fitmagem da reunião, porque prejudica o regular funcionamento do órgão
cotegial e porque está a ter uma conduta ilegat, proibida e punida peta Lei.". -

Petas dezasseis horas e dezanove minutos ausentou-se da sata de reuniões o
Senhor Vereador João Afonso.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, deu
conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo das competências que lhe
foram delegadas, relativamente ao petouro de que é titular, no período
compreendido entre 05 de julho e 16 de julho de 2O212 Licenças
Administrativas: 2; Alterações. í; lnformações Prévias: 6; Loteamentos: 2. -

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
deu conhecimento dos Despachos proferÍdos em 12 de julho de 2021
respeitantes a requerimentos de assuntos de cemitérios da Divisão de Obras,
Serviços Urbanos, AmbÍente e Quatidade de Vida, cuja relação se encontra no
rrìâarr Aae Atr,rt rrrranfrrc racnaif rnfa l acf r rar rniãnaarsYv vvJ vvvsraasraLvJ rsJlrsa!srlsv q sJLs rsurlrqv.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
submeteu à apreciação a ATA N.o 1512021, referente à reunião ordinária
desta Câmara Municipal de vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte
e um, com dispensa da sua leitura em voz atta, em virtude de ter sido
previamente distribuído o seu texto a todos os membros do Executivo e por
todos tida e vatidada e, não havendo quatquer proposta de atteração,
submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada com três votos a favor do
PS e doís votos contra da CDU (o Senhor Vereador João Afonso não particípou
por se encontrar no momento ausente da Sala de Reuniões). -------

A Senhora Vereadora Silvina lsabel Ferreira Patrício Vintém (PS), não
participou na aprovação da mesma, em cumprimento do disposto na parte finat
do n.o 3 do artigo 22.o do Regimento da Câmara Municipal de Montijo

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro Canta, propôs a

admissão de uma proposta não constante da ordem do dia referente a

"PAGAÀ ENTO DA 5" PRESTAçÃO DE ApOtO FTNANCETRO À BANDA
DEMOCRÁTICA? DE JANEIRO, NO ÂrI,tglTO DO PROTOCOLO DE COLABOMçÃO
CELEBRADO PELA CÂMANN MUNICIPAL DE MONTIJO COM A MESII,TA E COÂA O

AGRUPATT^ENTO DE ESCOLAS POETA JOAQUIM SERM, PARA IMPLEMENTAçÃO
DAS ATTVTDADES DE ENRTQUECTMENTO CURRTCULAR NO ANO LETTVO

2O2Ol21" da Unidade Orgânica: Divisão de Educação, ao abrigo do disposto no
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n.o 7 do artigo 20.o do Regimento da Câmara Municipat de Montijo. O órgão
executivo reconheceu a urgência, tendo sido detiberado por unanimidade dos
membros presentes a inclusão da proposta e a atribuição do n.o 122312021. ---

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

ORDETYi DO DIA

I - AD'VilNISTRACÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.o 1213t2021 - ATR|BU!çÃO DE APOTO FTNANCETRO À
ASSOC|AçÃO HUÍt ANffÁRA DOS BOMBETROS VOLUNTÁruOS DE MONTTJO

PARA SUPORTAR OS ENCARGOS Corvr A REALTZAçÃO OE OBRAS NO QUARTEL
Considerando que:

A) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo, dirigiu à
Câmara Municipal um pedido de apoÍo financeiro para fazer face aos encargos
com pequenas obras de remodetação a efetuar no seu quartet, destinadas a
methorar aquele equipamento da instituição;
B) As associações de bombeiros votuntários, em geral, e a do Montijo, em
particutar, desempenham um papel determinante na prossecução da política
de prevenção do risco e também no socorro e assistência às poputações,

cumprindo o espírito abnegado e votuntário que carateriza a ação dos "Soldados
daPaz", nas diferentes missões que lhes são confiadas;
C) A Associação Humanitária de Bombeiros Votuntários de Montijo, durante todo
o período excecionat de combate à pandemia tem, uma vez mais,

desempenhado um papet determinante, insubstituível e iniguatável
D) A Associação Humanitária dos Bombeiros Votuntários de Montijo tem
enfrentado este desafio com totat disponibitidade, ciente da sua

responsabitidade sociat, peto que se encontra mais do que justificado o
reconhecimento e apoio municipal a mais esta ação, que visa melhorar o quartel
e as condições oferecidas aos bombeiros;
E) Considerando que, de acordo com o disposto na alínea o), do [.o 1, do artigo
33.o, do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara
Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos
legatmente existentes. --------
PROPONHO, que a Câmara Municipal delibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 5 611€ (cinco mit seiscentos
e onze euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo,
destinado a fazer face aos encargos com a reatização de pequenas obras de
remodelação no quartet;
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2) Que o apoÍo financeiro seja concedido através de dotação inscrita no

orçamento municipat;
3) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a pubticar anuatmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

Petas dezasseis horas e vinte e quatro minutos deu entrada na sala de reuniões
o Senhor Vereador João Afonso, assumindo as suas funções.

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 1214t202í - ATRTBUTçÃO DE APO|O FTNANCETROS À
ASSOCTAçÃO XÁUïCA ÍVTONTTJENSE - ANAU, PARA AQU|SçÃO DE Urr^A CANOA

TRADICIONAL DO TEJO

Considerando que:

A) A ANAU - Associação Náutica Montijense, é uma associação sem fins
lucrativos e tem como objeto promover, fomentar, desenvotver a prática de
atividades desportivas, culturais, recreativas e a defesa da navegabitidade e
ambientat da zona ribeirinha do Montijo, em todas as suas formas que se

relacionam com as embarcações tradicionais do Tejo;
B) A ANAU, dirigiu à Câmara Municipal de Montijo um pedido de apoio financeiro
destinado a suportar o encargo com a aquisição de uma canoa tradicional do rio
Tejo;
C) Na justificação do pedido de apoio formulado, aqueta associação sustenta
que a génese da sua existência surgiu como resultado da necessidade sentida
em fomentar e promover o convívio entre os amantes de embarcações
tradicionais do rio tejo e do mar e ainda em resultado da representação de
embarcações tradicionais do rio Tejo ser, à data, muito reduzida ,

D) Sustenta ainda que a crescente procura de passeios turísticos no rio que já
promove, atiada à oportunidade de aquisição de uma embarcação que agora
surgiu, justificam plenamente o pedido;

E) A embarcação que a ANAU pretende adquirir tem 8,45mt de comprimento,
boca2,94mt, pontal 0,98mt, arqueação 3,04mt e com totação para 12 pessoas

e encontra-se equipada com motor "Tohatsu" de 9r8cv;
F) Esclareceu ainda que se trata de uma embarcação construída em 1923 e que

foi totatmente remodetada em 2014;
G) Este executivo municipal está, desde sempre, fortemente empenhado em
todas as ações de defesa e preservação das embarcações tradicionais do rio
Tejo e na vatorização das atividades culturais que com etas se relacionam; ----
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H) De acordo com o disposto na alínea o), do f,.o 1, do artigo 33.o, do Anexo I

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

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

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

o município (...);

PROPONHO, que a Câmara Municipal detibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 13 000€ (treze mil euros)

destinado a suportar o encargo com a aquisição de uma canoa tradicional do rio
Tejo;
2) Que o apoio financeiro seja suportado pela dotação inscrita no orçamento
municipal;
3) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a publicar anuatmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto;

4) Notificar a instituição do apoio concedido.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

3- PROPOSTA N.o 1215t202í - ATRTBUçÃO DE APOTO FTNANCETRO À SAXil
cAsA DA MTSERTCORDTA DE CANHA PARA A REALTZAçÃO DE OBRAS DE

BENEFICIAçÃO E PINTURA GERAL

Considerando que:

1) A Santa Casa da Misericórdia de Canha, pessoa coletiva de solidariedade
social com o número de identificação fiscal 500 892 598, sediada na freguesia
de Canha, é uma instituição fundada em 15 de agosto de 1616, está constituída
ao abrigo do direito canónico e tem como objetivo a prática de atos de
solidariedade social e de cutto catótico;
2) A Santa Casa da Misericórdia de Canha dirigiu à Câmara Municipal do Montijo
um pedido de apoio financeiro para a realização de obras de beneficiação e
pintura geral na instituição, destinadas à recuperação dos edifícios da Estrutura
Residenciat Para ldosos (ERPI) e UCCI;

3) De acordo com o pedido formutado, aquetes edifícios, sem obras há cerca de

17 anos, apresentam já grande deterioração ao nível da eficiência energética,
com maus isotamentos e zonas de infittração das águas das chuvas, tornando o

conforto dos utentes/doentes deficitário e com muitos maiores gastos

energéticos;

z
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4) Ainda de acordo com o pedido, as obras de beneficiação deverão ser
realizadas desde já, antecipando o próximo inverno e mostram-se prioritárias
para o bem-estar dos utentes uma vez que a necessidade de intervenção ao
nível da reparação de infittrações em "rachas" nas paredes e junto às janetas,

são indispe
5) Nos termos do disposto na atínea o), do r.o 1, do artigo 33.o, do Anexo lda
Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar
sobre as formas de apoio a entidades e organismos legatmente existentes,
nomeadamente com vista à execução de obras (...);
6) De acordo ainda com o disposto na alínea u), do mesmo número e artigo do
Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal
apoiar atividades de natureza sociat, culturat (...) ou outra de interesse para o
Município, inctuindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças.
PROPOE-SE QUE A CÂ^/HRA MUN|CIPAL DELTB

1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 78 451,78€ (setenta e oito
mil quatrocentos e cinquenta e um euros e setenta e oito cêntimos) à Santa
Casa da M!ser'!cór'd!a de Canha, destinado à execução de obras de beneficiação
e pintura geral nos edifícios da Estrutura Residencial para ldosos (ERPI) da
instituição e da UCCI;

2) Que o apoio financeiro seja suportado peta dotação inscrita no orçamento
mun

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

6412013, de 27 de agosto;
4) Notificação à instituição do apoio concedido.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

4- PROPOSTA N.o 1216t2021 - ATRIBU|çÃO DE ApOtO FTNANCETRO À
socrEDADE RECREATTVA DE PEGÕES VELHOS PARA REMODELAçÃO DA

rNsrAráçÃo elÉrnrcA Do EDrFícro SEDE

Considerando
A) A Sociedade Recreativa de Pegões Vethos, com o NIF n.o 500 779 376 e sede
na Avenida Barbosa Bocage, em Santo lsidro de Pegões, na união de freguesias
de Pegões, é uma associação de cariz recreativo e desportivo, sem fins
lucrativos, gu€ tem desenvotvido uma importante atividade dirigida à
poputação daquela união de freguesias, com o objetivo de methorar o seu bem-
estar e qualidade de
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B) A referida instituição dirigiu à Câmara Municipal de Montijo, um pedido de

atribuição de apoio financeiro no montante de 6 250€,, destinado à

comparticipação das obras de remodelação da instalação etétrica do seu

edifício sede, que incluem a requatificação dos respetivos quadros etétrico e
aumento de potência do contador;
C) A Sociedade Recreativa de Pegões Velhos utiliza a infraestrutura sita na

Avenida Barbosa Bocage, em Santo lsidro de Pegões para o desenvotvimento das

suas atividades enquanto instituição;
D) De acordo com o disposto na atínea o), do D.o 1, do artigo 33.o, do Anexo I

da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar
sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes; -----
E) De acordo com o disposto na alínea u), do mesmo número e artigo do Anexo
I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar
atividades de natureza social, cultural, educativa (...) ou outra de interesse para

o município (...).

PROPONHO, que a Câmara Municipal detibere:
1) A atribuição de apoio financeiro no montante de 6 25É, (seis mil duzentos e
cinquenta euros) à Sociedade Recreativa de Pegões Velhos, destinado à
remodelação da instatação elétrica do seu edifício sede;
2) Que o apoio financeiro seja suportado peta dotação inscrita no orçamento
munici
3) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a pubticar anualmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n.o 1, do art.o 4, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto;
4) Notificar a instituição do apoio concedido.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

5- PROPOSTA N.O 12171202í - ACORDO DE PARCERIA NO ÂMBITO DO

DESENVOLVTTì^ENTO DO PROJETO LOUCAI ENTE E ATRTBUçÃO DE APOIO

FTNANCETRO A CERCT^ A - COOPERATTVA DE EDUCAçÃO, REABILITAçÃO,

CAPAC|TAçÃO e TNCLUSÃO DE 
'úONT|JO 

E ALCOCHETE, C.R.L.
Considerando que:

1) A CERCIMA - cooperativa de educação, reabilitação, capacitação e inctusão
de Montijo e Atcochete, C.R.L., pessoa cotetiva com o número de identificação
fiscal 500594155, está neste momento a desenvolver como entidade promotora
o Projeto Loucalvlente, que tem por base uma candidatura no âmbito do POR

Lisboa 2020, da denominada Príoridade de ínvestímento - Estratégias de
Desenvolvimento Local Líderados pelas Comunidades Locaís, Medida Projetos

L
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lnovadores e/ou Experimentais na área Social - "CAPACITAR O MONTIJO',
correspondendo ao limite geográfico de intervenção prevista na Estratégia de
Desenvolvimento Local do GAL (Grupo de Ação Loca[), especificamente da
União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro - Bairro da Catçada;
2) No âmbito do desenvotvimento do projeto, está prevista a criação de um
espaço comunitário para artes e ofícios, que contribua para a promoção da
saúde mental e empreendedorismo, através da expressão cultural e inovação
social;
3) O futuro espaço prevê a dinamização de atetiers de artes e/ou ofícios,
nomeadamente pintura, fotografia, arte de rua, cerâmica, escrita criativa,
entre outros, dirigido a pessoas com doença mental, onde se irão desenvotver
as suas capacidades artísticas, com a definição de um projeto de vida com vista
à sua autonomia fÍnanceira. O objetivo é que as pessoas com doença mental
sejam co-dinamizadores do espaço, dando-lhes responsabitidade e autonomia.
Esta metodotogia colaborativa tem como pressuposto facititar a desconstrução
do estigma e preconceitos relativamente às pessoas com doença mentat; ------
4) O espaço será ainda aberto à comunidade tocal, com o objetivo de criar um
espaço aberto, onde os utilizadores não estão integrados numa resposta social
tipificada e "rotutada" para pessoas com doença mental. A arte é a forma de
comunicação e de retação com quem utitiza o espaço, o que desmistifica o
preconceito da poputação retativamente à doença mental, sendo a arte uma
forma positiva de mostrar à comunidade as capacidades das pessoas,

independentemente da sua condição de doente ou não doente;
5) Para o desenvotvimento e concretização do projeto, a CERCIIúA dirigiu à

Câmara Municipal de Montijo uma proposta de acordo de parceria, que se anexa
à presente proposta deta fazendo parte integrante para todos os efeitos legais,
cuja formalização comprometerá as duas partes como parceiros para o
desenvolvimento do projeto Loucalvlente;
ó) Paratetamente e tendo em vista a realização das obras de requatificação do
espaço onde serão instatados os atetiers artísticos, a CERCllvlA dirigiu à Câmara
Municipal do Montijo um pedido de apoio fÍnanceiro no montante de
118.650,23€ (cento e dezoito mit, seiscentos e cinquenta euros e vinte e três
cêntimos euros) destinado a suportar os encargos com as obras de
requatificação e adaptação do espaço denominado "Cais coberto", edifício que
faz parte da antiga Estação Ferroviária do Montijo e que foi subconcessionado
ao Município do Montijo pela lP Património; ---------
7) A Câmara Municipat do Montijo reconhece o papel fundamental que a
CERCIMA desempenha na prestação de apoios e cuidados educativos especiaÍs a

toda a população do concetho que detes carece;
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8) Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses
próprios das respetivas populações, nos domínios da educação e ação social -

cfr. n.o 1 e alíneas d) e h) do n.o 2 do art.o 23.o do Anexo I da tei n.o 7512013,
de 12 de setembro;
9) A competência material da Câmara Municipa[ para detiberar sobre formas de
apoio a entidades e organismos tegalmente existentes, nomeadamente com
vista à execução de obras (...), nos termos do disposto na alínea o) do n.o I do
art.o 33.o do mesmo Anexo I da Lei n.'7512013;
PROPÕE-SE QUE A CA,\,IARA MUNICIPAL DELI

1) Aprovar a minuta de acordo de compromisso de parceiros que se anexa à
presente proposta, deta fazendo parte integrante para todos os efeitos legais,
a celebrar entre o Município do Montijo e a CERCIMA - cooperativa de educação,
reabilitação, capacitação e inclusão de Montijo e Alcochete, CRL;

2) Conferir poderes ao Presidente da Câmara Municipal de Montijo para outorgar
o referido acordo de compromisso de parceiros;

3) Atribuir um apoio financeiro no montante de 1í8.650,23€ (cento e dezoito
mit, seiscentos e cinquenta euros e vinte e três cêntimos euros) à CERCIMA

destinado a suportar o encargo com as obras de requatificação e adaptação do
espaço denominado "Cais coberto" da antiga Estação Ferroviária do Montijo,
onde serão instatados os ateliers artísticos a criar no âmbito do projeto
LoucaMente;
4) Que o apoio financeiro seja suportado peta dotação inscrita no orçamento
munici
5) Que a atribuição do apoio financeiro conste da retação a pubticar anualmente
no site desta Autarquia, nos termos do disposto do n." 1, do art.o 4, da Lei n.o

6412013, de 27 de agosto.

(Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

il - ptvtsÃo pE EpucAcÃo

1- PROPOSTA N.o 1218t2O2í - APROVAçÃO DAS NOR 
^AS 

APL|CÁVE|S A
uTtLrzAçÃo DE REFETTORTOS ESCOLARES E AS COÍvrPARTrCrPAçÕES

FA 
^TLTARES 

NOS SERV|çOS DE ApOrO A FAMíLÁ NA EDUCAçÃO pnÉ-ESCOLAR,

PARA O ANO LETTVO 2021t2022
CONSTDEMNDO QUE:
1. A gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-
escotar e dos ensinos básico e secundário constitui uma competência desta
Câmara Municipal;

z
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2. As medidas de apoio socioeconómico destinadas às crianças que frequentam
a educação pré-escotar e aos atunos do 1o ciclo do ensino básico nos

estabelecimentos de ensÍno da rede púbtica são da responsabitidade das

Câmaras Municipa
3. É necessário dar início ao desenvolvimento dos procedimentos inerentes à
gestão da utilização dos refeitórios escolares e à imptementação das medidas
conducentes à redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à
famítia na educação pré-escolar, no ano letivo 2021/2022;
PROPONHO a V. Exas. a aprovação das "Normas apticáveis à utitização de
refeitórios escotares e às comparticipações famitiares nos serviços de apoio à

família na educação pré-escolar", dos respetivos anexos (Anexo l:
"Requerimento de Pagamento Dívida em Prestações" e Anexo ll: "Acordo de
Pagamento em Prestações") e dos impressos / registos que lhes estão associados
(RASE 0í, RASE 02, RASE 03, RASE 05, RASE 07), no ano letivo 202112022, cf .

documentos anexos

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBEMçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 1219t2O2í - APROVAçÃO DAS NORIiAS ApLtCÁVEtS À
uTtlrzAçÃo DE REFETTORTOS ESCOLARES, AS COr pARTtCtpAçÕES

FATilL|ARES NO SERV|çO DE ALrÂ ENTAçÃO E À ATRTBU|çÃO DE APOTOS

socroEcoNÓMrcos, El 
^ 

ATÉRh DE AçÃo soctAl EscoLAR, No í o ctclo Do
ENSTNO BÁS|CO, PARA O ANO LETTVO 2021t2022 ----------
coNSTDERANDO QUE:
1. A gestão dos refeitórios escolares dos estabetecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário constitui uma competência desta
Câmara Munici
2. As medidas de apoio socioeconómico destinadas às crianças que frequentam
a educação pré-escotar e aos alunos do 1o cicto do ensino básico nos

estabetecimentos de ensino da rede púbtica são da responsabitidade das

Câmaras Municipais;
3. É necessário dar início ao desenvotvimento dos procedimentos inerentes à
gestão da utilização dos refeitórios escolares e à atribuição de apoios
socioeconómicos, em matéria de ação social escotar, nos estabetecimentos de
ío ciclo do ensino básico do município de Montijo, no ano letivo 202112022; ---

PROPONHO a V. Exas. a aprovação das "Normas aplicáveis à utitização de
refeitórios escotares, às comparticipações famitiares no serviço de atimentação
e à atribuição de apoios socioeconómicos, em matéria de ação social escotar,
no 1o ciclo do ensino básico", dos respetivos anexos (Anexo l: "Requerimento
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de Pagamento Dívida em Prestações" e Anexo ll: "Acordo de Pagamento em

Prestações") e dos impressos / registos que lhes estão associados (RASE 01,

RASE 03, RASE 04, RASE 05, RASE 06, RASE 07), no ano letivo 202112022, cf .

documentos anexos

(Proposta subscrita peta Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

DE DESENVOLVIAAENTO SOCIAL E

1- PROPOSTA N.o 1220t2O2í - ATRTBUçÃO DE í FOGO DE HABTTAçÃO SOC|AL

EM REGIME DE ARRENDATAENTO APOIADO NO BAIRRO DO ALIAANSOR EÍvT

CANHA - APROVAçÃO DAS LTSTAS PROVTSORTAS

Através da proposta n.o 115912021 (aprovada com seis votos a favor, quatro do
PS e dois da CDU, e uma abstenção do PSD) procedeu-se à abertura do

"Concurso para Atribuição de 1 fogo de Habitação Sociat, em Regime de
Arrendamento Apoiado", assim como à aprovação do respetivo "Programa de

Concurso", €ffi conformidade com a Lei n.o 81 12014, de 19 de dezembro, com
as atterações introduzidas peta Lei n.o 3212016 de 24 de agosto, e pelo
Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das Habitações sociais da
Câmara Municipal do Montijo em vigor, prosseguindo desta forma às atribuições
e competências que incumbem ao município, nos termos do previsto nas alíneas
h) e i), do n.o 2 do artigo 23.o e atínea v), do art.o 33.o, ambas do Anexo I à Lei

7512013, de 12 de setembro, com as dectarações de retificação 46-812013 e
50-A12013, respetivamente de I e í1 de novembro de 2013, e alterações
introduzidas pelas Leis n.os 2512015, de 30 de março, 6912015, de 16 de jutho,
7-A12016, de 30/03 e 4212016, de 28112.
Considerando: ------
O disposto nos artigos 7.o, 8.o, 12.o, 13.o e í5.o da Lei n.o 8112014 com as

alterações introduzidas peta Lei n.o 3212016 de 24 de agosto, de 19 de

dezembro, assim como o Programa de Concurso aprovado através da proposta

n.o íí5912021.
PROPONHO: --------
1. A Aprovação das tistas abaixo discriminadas e que aqui se dão por

integralmente reproduzid
. Lista de ctassificação provisória, por ordem de entrada de processos;
. Lista de classificação provisória de concorrentes efetivos, por ordem
decrescente de classificação, por
. Lista de classificação provisória de concorrentes exctuídos, por tipologia; ----

2. O conteúdo e pubticação do Editat a afixar nos termos do n.o 2, do artigo 14.o

do Programa de Concurso.

à
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(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipal)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

2- PROPOSTA N.o 1221t202í - ATRTBUKÃO DE 09 FOGOS DE HABTTAçÃO

SOCIAL EM REGIME DE ARRENDA,IAENTO APOIADO NOS BAIRROS DA CANEIM,
ESTEVAL NOVO E LANçADA - APROVAçÃO DAS LTSTAS PROVTSORTAS

Através da proposta n.o 1152/2021 (aprovada por unanimÍdade) procedeu-se à

abertura do "Concurso para Atribuição de 9 fogos de Habitação Sociat, em
Regime de Arrendamento Apoiado", assim como à aprovação do respetivo
"Programa de Concurso", em conformidade com a Lei n.o 81 12014, de 19 de
dezembro, com as atterações introduzidas peta Lei n.o 32/2016 de24 de agosto,
e pelo Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das Habitações sociais
da Câmara Municipat do Montijo em vigor, prosseguindo desta forma às

atribuições e competências que incumbem ao município, nos termos do previsto
nas alíneas h) e i), do n.o 2 do artigo 23.o e alínea v), do art.o 33.o, ambas do
Anexo I à Lei 7512013, de 12 de setembro, com as dectarações de retificação
46-812013 e 50-A/2013, respetivamente de 1 e 11 de novembro de 2013, e
alterações introduzidas pelas Leis n.os 2512015, de 30 de março, 6912015, de
í6 de jutho, 7-A12016, de 30/03 e 4212016, de 28112.
Considerando:
O disposto nos artigoST.o, 8.o, 12.o, 13.o e 15.o da Lei n.o 8112014 com as

atterações introduzidas pela Lei n.o 3212016 de 24 de agosto, de 't9 de
dezembro, assim como o Programa de Concurso aprovado através da proposta
n.o í 15212021.
PROPONHO: -----------
1. A Aprovação das listas abaixo discriminadas e que aqui se dão por
i ntegralmente reproduzidas:
. Lista de ctassificação provisória, por ordem de entrada de processos;
. Lista de classificação provisória de concorrentes efetivos, por ordem
decrescente de classificação, por ti
. Lista de classificação provisória de concorrentes suptentes, por ordem
decrescente de pontuação, por tipologia;
. Lista de classificação provisória de concorrentes exctuídos, por tipotogia; ----
2. O conteúdo e publicação do Editat a afixar nos termos do n.o 2, do artigo 14.o

do Programa de Concurso. -----

(Proposta subscrita pelo Senhor PresÍdente da Câmara Municipat)

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade.
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IV - DIVISÃO DE PLANEAAAENTO DO TERRITORIO E URBANISMO

í. PROPOSTA N.O 12221202í . PEDIDO DE PARECER CAI,TARÁruO, REFERENTE

AO AU'YiENTO DO NÚMERO DE CO'VTPARTES, PARA TRANSÂAISSÃO ENTRE VIVOS

DO PRÉDIO AAISTO, SITO EM FAZENDA DAS LATADAS, NA FREGUESIA DE

CANHA, AO ABRIGO DO DISPOSTO DO N.O í DO ARTIGO 54.O, DA LEI N.O 9íl95,
DE 02 DE SETEMBRO, NA REDAçÃO OIOA PELA LEt N.o 1O|2OO8, DE 20 DE

FEVEREIRO - PROC. N." CERTIDÃO - 191121
Solicita 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
misto, sito em Fazenda das Latadas - Canha - Montijo, descrito sob o n.o

61411999.01.25, registado na matriz rústica sob o artigo n.o 4 da Secção D,

matriz urbana n."756, sito em, com a área totat registada de 47750m2 ao abrigo
do disposto do n.o 1 do artigo 54.o, da tei n.o 91195, de 02 de setembro, na

redação dada peta [eÍ n.o 1012008, de 20 de fevereiro.
A certidão tem como objetivo, relativamente ao prédio tocatizado em Fazenda

das Latadas - Canha - Montijo, propriedade da herança aberta por óbito de
Manuel Vicente Campino, a partitha conjunta com os

herdeiros/comproprietários, para efeito de constituição de compropriedade a
favor de João Fernando Ftorindo Campino, Manuet José Ftorindo Campino e
Artindo Manuel Florindo Campino, na proporção de 1/3 para cada um dos filhos
do titular.
Assim sendo, no âmbito do pedido solicitado, considera-se que nos termos
previstos no artigo 54.o da Lei 91 /95 de 2 de setembro na redação dada peta

Lei n.o 6412003 de 23 de agosto, gu€ a pretensão não viota o regime tegal dos
loteamentos urbanos nem comporta o risco de parcelamento físico desconforme
os instrumentos de ordenamento em vigor, designadamente o Plano Diretor
Municipal de Montijo pubticado no Diário da Repúbtica n.o 27, I Série B, í de
fevereiro de 1997, conforme Resotução do Consetho de Ministros n.o 15197. ---

PROPONHO:

A emissão de parecer favorável nos termos do disposto do n.o í do artigo 54.o,

da Lei n.o 91 195, de 02 de setembro, na redação dada pela Lei n.o 10/2008, de
20 de fevereiro, para aumento do número de compartes, para a transmissão
entre vivos do prédio misto, sito em Fazenda das Latadas - Canha - Montijo,
descrito sob o n.o 61411999.01.25, registado na matriz rústica sob o artigo n.o

4 da Secção D, matriz urbana n.o 756, com a área total registada de 47750 m2.

(Proposta subscrita peto Senhor Presidente da Câmara Municipat)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

È
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II - DIVISÃO DE EDUCAçÃO

3- PROPOSTA N.o 1223t202í - PAGAT ENTO DA 5" PRESTAçÃO DE ApOtO

FINANCEIRO À BANDA DEMOCRÁÏCA 2 DE JANEIRO, NO ÂATgffO DO

PROTOCOLO DE COLABORAçÃO CELEBRADO PELA CÂ,\4ARA MUNTCTPAL DE

MONTIJO COA,I A MESAAA E COM O AGRUPATAENTO DE ESCOLAS POETA

JOAqUil,r SERRA, PARA n PLEMENTAçÃO DAS ATTVTDADES DE

ENRTQUECT^ ENTO CURRTCULAR NO ANO LETTVO 2O2Ot21 --------
coNSTDEMNDO QUE:
1. Em í5 de outubro de2020, esta Câmara Municipal celebrou, com a Banda

Democrática 2 de janeiro (BD2jan) e o Agrupamento de Escolas (AE) Poeta
Joaquim Serra, um Protocoto de Colaboração para efeitos de imptementação
das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas escotas de 1o cicto
integrantes daquete AE, durante o ano letivo 2020121, o qua[ foi aprovado em
Reunião de Câmara reatizada em 1411012020.
2. O referido Protocoto prevê, na atínea j) do ponto 1. da ctáusula 3", â
atribuição à BD2jan, peta Câmara Municipal, de um apoio financeiro em cinco
prestações, para efeitos de disponibilização, por aqueta, de todos os recursos
humanos necessários ao ciesenvoivÍmento cias nEC, no vator iotai máximo
estimado de 6í.450,00€.
3. Neste âmbito, e de acordo com a mesma atínea do Protocolo, ao longo do
ano letivo 2020121, esta Autarquia já atribuiu à BD2jan, em quatro prestações,
90To do referido vator total máximo estimado, ou seja, atribuiu o montante de
55.305,00€.
4. O mencionado Protocoto estabetece que o pagamento da 5" prestação (até
ao limite máximo de 10Yo do referido vator total estimado de 61.450,0W) deverá
ocorrer após apuramento do vator exato de despesa realizada peta BD2jan com
a disponibitização dos recursos humanos necessários para a dinamização das
AEC no AE Poeta Joaquim Serra no ano letivo 2020121 (mediante envio, por
aquela entidade parceira, de todos os documentos comprovativos da execução
de despesa) e após aprovação do respetivo montante peto Executivo Camarário.
5. Até ao momento, a BD2jan apenas remeteu a esta Autarquia documentos
comprovativos da despesa realizada com o pagamento, aos docentes
contratados para dinamização das AEC no AE Poeta Joaquim Serra, dos
vencimentos retativos aos meses compreendidos entre setembro/2O2O e
março12021 inctusive. A análise destes documentos permite apurar um
montante de despesa reatizada de 43.134,63€.
6. Devido à situação de pandemia da covid-19, o ano letivo 2020121 revetou-se
um ano atípico. Para controlar a propagação do vírus, as atividades letivas e
não letivas presenciais no 1o cicto do ensino básico foram suspensas no período
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compreendido entre 22 de janeiro e í3 de março e, neste período, os docentes
das AEC continuaram a sua atividade produzindo vídeos com conteúdos
educatívos, para disponÍbitização no canal youtube designado "Estudo em

Casa", com o objetivo de continuar a proporcionar as AEC aos alunos. Devido à
suspensão das atividades presenciais, o calendário escolar foi alterado e a

duração do 3o período letivo para o 1o ciclo do ensino básico (e como ta[, a
duração do período de imptementação das AEC) foi protongada até ao dia 8 de
jutho.
Por outro [ado, desde o reinício das atividades presenciais (em 15 de março)
até ao finat do ano letivo, alguns docentes contratados pela BD2jan para a
dinamização das AEC tiveram de cumprir períodos de quarentena ou isolamento
profitático e, por isso, tiveram de ser substituídos por outros
Estas situações determinaram um aumento da despesa da BD2jan com os

recursos humanos contratados para a dinamização das AEC e, tendo em conta
a estimativa da despesa realizada / a realizar peta mesma com o pagamento de
vencimentos aos docentes no período compreendido entre abrit e julho, é
previsível que o valor máximo de ó1.450,00€ previsto no Protocoto se revele
insuficiente para a assunção dos compromissos retativos à contratação de

recursos humanos para as AEC no AE Poeta Joaquim Serra durante o ano letivo
2020t21
PROPONHO a V. Exas. que, com o objetivo de viabitizar o pagamento da

totatidade dos vencimentos devidos aos docentes até ao final do ano letivo
2020121, esta Câmara Municipal detibere aprovar a atribuição imediata à

BD2jan da 5" prestação de apoio financeiro para efeitos de disponibitização de
recursos humanos, apesar daquela entidade não ter apresentado ainda todos os

documentos comprovativos da execução de despesa.

PROPONHO AINDA que, tendo em conta o exposto no ponto 6. da presente
Proposta, o valor da 5" prestação ultrapasse os 10% do vator total máximo de

61.450,0W, estimado no Protocolo celebrado e que o montante a transferir de
imediato se cÍfre em 7.450,00€, sendo sujeito a acertos após apresentação,
peta BD2jan, da totalidade dos documentos comprovativos da execução da

despesa no ano 2020121

CODIGO ANO/TIPO/PROJETO : 0401 2021 A 40
cÓolco oRçAMENTAL: o5/o 4070199

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Maria Ctara Sitva)

DELIBERAçÃO: Aprovada por unanimidade.

Petas dezassete horas e vinte e seis minutos, terminou o período da ordem do
dia. -------
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Petas dezoito horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ribeiro
Canta, em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 21." do Regimento da
Câmara Municipal de Montijo, declarou aberto o período de

TNTERVENçÃO DO PÚBL|CO-

O senhor munícipe José Maria Freixinho, interveio para informar que reside na
Praceta Cidade de Santarém e que há aproximadamente um ano teve cheias na

sua garagem com estragos que até hoje ainda não conseguiu contabitizar. Disse

que os serviços municipais procederam a obras nas caixas de esgoto e na tigação
da saída das águas da garagem ao cotetor prÍncipal da via, considerando ter
sido uma boa obra, contudo gu€, entretanto, foram executadas mais
intervenções no locat e o empedrado não foi devidamente reposto. Disse que
junto ao locat, virado para a frente da Avenida Afonso Dom Henriques foram
"abolidas" quatro árvores e que há três meses que o espaço púbtico no locat
não é limpo convenientemente, que os trabalhadores passam no tocal e utitizam
um soprador apenas numa parte da via, tendo se dirigido aos serviços de Higiene
Urbana para alertar para a situação e nada foi feito. Disse ainda que é
proprietário de um imóvel na Rua Dr. Avetino Rocha Barbosa, no Estevat, e que

um dos ptátanos tem as raízes a levantar o muro do seu quintal e a ramagem a

entrar pelo quintat sujando tudo, considerando que deveria ser efetuada uma
poda. Por fim disse que entre a Praceta Cidade de Leiria e a Praceta Cidade de
Santarém irão ser reatizadas obras de construção, que a empresa tem o terreno
com eryas secas e que após uma intervenção deixou um monte de areia, que
deveria ser timpo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção do senhor munícipe e referiu, retativamente às

intervenções no [oca[ onde reside, que as mesmas foram efetuadas a partir do
momento em que foi apresentada a reclamação e agradeceu também a

disponibitidade do munícipe, por forma a permitir que os serviços pudessem

encontrar a methor sotução para o escoamento das águas. Referiu ainda que
iria averiguar as restantes intervenções que ocorreram, porque provavelmente
foram várias entidades que terão de corrigÍr a situação apresentada. Quanto à
questão da limpeza soticitada, referiu que os encarregados da Câmara Municipal
têm instruções para ditigenciar as ações de límpeza mais adequadas aos espaços
púbticos da cidade e freguesias, e que iria junto do respetivo serviço solicitar a

correção da situação. Quanto à questão da árvore na Rua Avetino Rocha

Barbosa, considerou que em vez da poda a sotução adequada será a remoção
do plátano e a plantação noutro [oca[ do jardim, em vÍrtude da poda dar origem
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a um crescimento radicular maior com consequências no lajedo referido, peto
que o assunto seria avatiado petos serviços municipais responsáveis. ------------

O senhor munícipe Fernando Eusébio, interveio para dizer que tamenta
aquando da execução dos edifícios junto ao Ctube Desportivo "Os Unidos" ou

do supermercado "Pingo Doce" que não tenham sido feitas contrapartidas para

methorias do potidesportivo do Bairro das Barreiras, bem como agora com a
instalação do supermercado 'Lid['. Disse ainda que o potidesportivo das

Barreiras precisa ser requalificado, considerando que a melhor sotução seria um
pavilhão que serviria também para as atividades das crianças da escola. Disse

que o referido clube está com muitas dificutdades financeiras e que os apoios
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal não chegam para colmatar as

despesas. Perguntou se atguma cotetividade ou associação do concetho se

candidatou à medida "Reativar Desporto", porque o clube "Os Unidos" também
pretendem se candidatar, mas que não têm capacidade para fazer o
preenchimento de todos os documentos exigidos.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
cumprimentou o senhor munícipe Fernando Eusébio, também enquanto
dirigente associativo do Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos" e
referiu, relativamente ao Polidesportivo do Bairro das Barreiras, que está
ponderada a requalificação do referido equipamento desportivo à semelhança
do reatizado em outros polidesportivos da cidade e freguesias, e que estão
programadas obras de recuperação do mesmo. Quanto à questão das

dificuldades financeiras do clube e às candidaturas à medida "Reativar
Desporto" passou a palavra à Senhora Vereadora Sara Ferreira, que acompanha
de perto as candidaturas, para esclarecimentos adicionais. ---------

A Senhora Vereadora Sara Ferreira, no uso da palavra, disse que relativamente
à questão dos apoios financeiros ao movimento associativo que estão a ser

avaliadas as candidaturas entregues pelas cotetividades e que serão, à
semethança dos anos transatos, realizadas reuniões para a apresentação da
proposta de apoios. Reconheceu que as cotetividades têm vindo a passar por

dificutdades, mas que a Câmara Municipal tem ditigenciado a promoção de

apoios excecionais, a manutenção dos apoios à prática desportiva regular,
algumas até com um reforço, e a atribuição de verbas para intervenções nas

instalações, como foi também o caso do clube "Os Unidos". Quanto às

candidaturas à medida "Reativar Desporto" disse que, como sempre, a Câmara

Municipal de Montijo enviou a informação para todas as associações do concetho
e está, como esteve sempre e continuará a estar, disponível através dos serviços

a
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de desporto, para apoiar e acompanhar as associações a instruir os processos

de candidatura, caso assim o pretendam. -------

O senhor munícipe Mário Baliza, interveio para dizer que não tirando o mérito
à instituição CERCIÀÂA considerava que o espaço no edifício que faz parte da
antiga Estação Ferroviária do Montijo era para o Grupo de Amigos "Os Comilões"
que continua a aguardar pela promessa de uma nova sede há vinte e três anos.

Disse ainda que continua a aguardar peta carta que prova que era o denunciante
anónimo da queixa-crime sobre racismo conforme o Senhor Presidente havia
dito.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção do munícipe Mário Batiza e referiu que assume a

responsabitidade sobre a decisão de ceder o espaço do Cais Coberto da Estação

do Caminho de Ferro à instituição CERCIÀ,IA, em detrimento do Grupo de Amigos

"Os Comilões", mas isso não irá fazer esquecer a necessidade de encontrar um
espaço para "Os Comitões" e que assim que tiver uma solução informará a

direção do referÍdo Grupo. Retativamente à segunda questão, referiu que os

documentos já foram solicitados e que assim que os tiver fará chegar ao senhor
munícipe Mário Batiza para poder verificar o seu nome envotvido na referida
queixa-crime. -------

O senhor munícipe Francisco Saragaço, interveio para dizer que teve
conhecimento que na passada reunião de câmara o Senhor Presidente havia sido
informado sobre a composição dos novos órgãos sociais do Grupo de Chinquitho
5 de Outubro e considerou fundamental que ainda existam pessoas disponíveis
para cotaborar com as coletividades. Disse ainda que já tem uma reunião
agendada com a Senhora Vereadora Sara Ferreira para abordar atguns assuntos
sobre a referida coletividade. Disse que conhece muito bem o ex-jogador Pauto
Futre, que na altura em que era vereador do executivo municipal houve várias
tentativas para a entrega da Medalha de Ouro do Concelho do Montijo,
considerando que no artigo do Montijo Hoje devia constar todo o historial sobre
a atribuição da medalha, bem como o Senhor Presidente podia ter tratado este
assunto há mais tempo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção do senhor munícipe Francisco Saragaço e manifestou
regozijo pelo Grupo Chinquitho 5 de Outubro dispor duma nova direção,
afirmando que, apesar das críticas de atguns, as associações poderão contar
sempre com o apoio do Presidente da Câmara. Acrescentou que os dirigentes
das associações são pessoas idóneas e que a Câmara Municipal tem ptena

confiança nas direções das associações e cotetividades e que trabatha com
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todos, independentemente das vontades de uns e outros. Congratulou peto

facto de o senhor munícipe pertencer, a par da direção do clube "Os Unidos",
à direção do Grupo Chinquitho 5 de Outubro, porque nem sempre existem
pessoas disponíveis para abraçar os cargos de direção das associações,

desejando os maÍores sucessos à nova direção. Quanto à questão do ex-
futebotista Pauto Futre, referiu que os autarcas têm a responsabitidade de
acabar com as injustiças, e por isso foi encetado novo contacto com o Pauto

Futre para acordar a cerimónia de atribuição da mais atta distinção, a Medatha

de Ouro da Cidade de Montijo. Ficou acordado com o homenageado que essa

atribuição passaria pela renovação da proposta de condecoração e que a
cerimónia decorria no próximo Dia da Cidade. Considerou que os atrasos na

atribuição da condecoração a Paulo Futre, um dos methores jogadores de
futebol de todos os tempos, constituía uma indignidade para os autarcas, do
passado e do presente, e para o homenageado. Convidou todos os montijenses
para assistirem à cerimónia de entrega da Medatha de Ouro a Paulo Futre, que

vai decorrer no dia catorze de agosto, dia do aniversário da Cidade.

A senhora munícipe Gilda do Paço, interveio para dizer que o Consetho da

Europa adotou uma recomendação que tem como principal objetivo reforçar a
participação dos cidadãos na vida púbtica locat, regida por princípios básicos: a
partitha da informação de forma acessívet e a promoção de uma cuttura de
participação democrática e de espírito cívico. Considerou que a democracia
local é uma das pedras angulares da democracia e que esta recomendação
convida a melhorar os regulamentos tocais relativos à participação dos cidadãos
na vida púbtica local e sugere também alguns passos e medidas para a promoção

do diátogo entre os cidadãos e os representantes locais, sensibilizando estes
para a utitização das várias técnicas de comunicação com o público, fazendo
uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Questionou sobre quat

o motivo da não Ínclusão da transmissão em direto das sessões de câmara no

regulamento. --------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção da senhora munícipe e referiu que a questão cotocada
segue a mesma linha de intervenção da oposição. Considerou que a resposta à

questão colocada está na possibitidade que a munícipe teve de cotocar a
questão. Ou seja, todas as reuniões de câmara são púbticas e, por essa

condição, possibilitam a participação dos cidadãos, numa cuttura de
transparência, democracia e cidadania. Reduzir, como pretende as oposições,

as reuniões de câmara púbticas e transparentes à captação de som e imagem
das mesmas, não beneficia a democracia nem a participação. lnformou que a
Lei apticávet aos órgãos colegiais não prevê a captação de som e de imagem,

z
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pelo que sem isso estar previsto no Regimento do órgão, quatquer captação não
autorizada é punida pela Lei. Assim, em respeito pelo cumprimento da Lei e do
Regimento, a Câmara Municipat do Montijo não pode reatizar transmissões
online das suas reuniões. Acrescentou que, ao contrário do que apregoa a

oposição, nenhum órgão executivo do concetho, seja a Câmara Municipal ou
Junta de Freguesia, recorrem a transmissões ontine das reuniões

A senhora munícipe Romy Ribeiro, interveio em representação de atguns
encarregados de educação para questionar sobre o ponto de situação
retativamente ao assunto apresentado em reunião com a Senhora Vereadora
Maria Ctara Silva, no passado dia oito de jutho, nomeadamente a preocupação
sobre a não colocação dos fithos na escota básica em Sarilhos Grandes e sobre
a possibilidade da abertura da escota básica na Lançada.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção da senhora munícipe e esclareceu que o assunto está
a ser avaliado no sentido de ser encontrada uma solução que garanta o interesse
das crianças e a afirmação da escola púbtica, etemento fundamental de
desenvolvimento do território. Referiu que, por decisão do Presidente da
Câmara contra o Ministro Nuno Crato, a escola básica da Lançada continua a
fazer parte da rede de equipamentos de ensino de Montijo. Contudo, o processo

de aprovação das turmas passa petos vários decisores da rede escotar, a Câmara
Municipal de Montijo, o agrupamento de escotas Poeta Joaquim Se:"ra, e a

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Confirmou o empenho da
Câmara Municipal de Montijo e do Presidente da Câmara na reabertura da
Escola da Lançada junto dos restantes parceiros. lnformou, por fim, que assim
que tiver uma decisão formal comunicará de mediato a todos os pais e alunos.

O senhor munícipe Rui Aleixo, interveio para questionar sobre se existe algum
sistema de monitorização do trânsito na cidade, quat a periodicidade e onde
podem ser consultados esses dados.

O Senhor Presidente da Câmara ÂÂunicipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
referiu que no Montijo não existe uma monitorização sistemática de contagem
do trânsito, tal como ocorre nas cidades de grande dimensão do país, mas que
regularmente é efetuada a contagem de veícutos de forma a permitir uma
avatiação da circutação automóvel nos pontos críticos da cidade. Referiu ainda
que os dados são internos para os serviços, mas que podem ser disponibitizados.

A senhora munícipe Carla Braziel, interveio para dizer que está a decorrer uma
obra de construção junto à sua propriedade em Sarithos Grandes, que
desconhecia o dono da obra porque não havia essa indicação, tendo vindo a
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confirmar que se tratava da obra da nova sede da Associação de Pensionistas e
ldosos de Sarithos Grandes. Disse QU€, entretanto, surgiram atgumas
preocupações técnicas, que soticitou a consutta do processo da obra em
questão, que tiveram uma reunião nos seruiços da Divisão de Planeamento,
Território e Urbanismo onde foram confrontados com outras situações
decorrentes do projeto, nomeadamente uma janeta a um metro e vinte da sua

propriedade, que considerou não ser a medida determinada por tei. Disse ainda
que visitando o tocal viu um pitar e a cota de soleira com uma medida, que

considerou também não cumprir a [egistação e que soticitaram aos serviços
urbanístÍcos para intercederem de acordo com a situação. Acrescentou que a
resposta foi de que se tratava de uma comunicação prévia e, portanto, o
técnico responsável pela obra é que tinha de ser responsabitizado se atguma
situação na obra não estava de acordo com a [ei. Disse que solicitaram a

consulta de todo o processo, para perceber o que se passa com atgumas dúvidas
técnicas e também perceber se está assegurado, em termos de projeto
acústico, a sala de espetácutos contemplado. Disse ainda que a preocupação é,
um edifício que devia ser para o bem de todos e deviam estar todos felizes, ao
que tudo indica não tem condições técnicas nem legais para continuar pelo que

soticitou uma reunião com o Senhor Presidente, no sentido de ter uma resposta
cabal sobre o assunto e um projeto de alterações para que as normas fossem

cumpridas. Por fim disse que até à data nada disso foi feito e a obra decorre
como se nada fosse, pelo que não tiveram outra atternativa senão dizer aos

advogados para nos termos tegais procederem ao embargo da obra.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Ribeiro Canta,
agradeceu a intervenção da senhora munícipe Carla Braziel e referiu que como
é do conhecimento da senhora munícipe o terreno existente naquele
loteamento é um terreno de equipamento e permite a construção de um

edifício de utilização coletiva. A Câmara Municipal, €ffi acordo com a
Associação de Reformados e Pensionistas de Sarilhos Grandes, cedeu o referido
terreno de equipamento para construção da nova sede da associação, desejada
há muito, apoiou financeiramente esse projeto e isentou as taxas urbanísticas,
confiando que as ações desenvolvidas pela associação cumpram os requisitos
exigidos na Lei. Referiu ainda que assim que foram tevantadas as questões peta

senhora munícipe o assunto foi imediatamente encaminhado para os serviços
de urbanismo responsáveis para os necessários esctarecimentos técnicos e
transmitidos à associação e ao projetista. Por fim disse que se existirem
desconformidades no projeto a associação será notificada e, caso seja
necessário, embargada a obra. Acrescentou que terá todo o gosto em reunir
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com a senhora munícipe, informando que os serviços urbanísticos estão a tratar
sobre a disponibitidade de todas as peças do projeto.

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

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

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião pelas dezanove horas e seis minutos, da qual se

lavrou a nte ata.

Eeu
de Administração Organizacional, a escrevÍ e assino.--

o da Câmara Munici

Jn"JÁrúôlu^ ,récnica superior da Divisão

Pal,
t-

Nu no beiro
em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigorA presente ata foi
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