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PROPOSTA N.O €&nor',

ASSUNTO: Comissão Municipal de Toponímia do Concelho de Montijo - Nomeação, Competências e
Funcionamento

A competência para a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações pertence ao municÍpio,

mais propriamente ao órgão executivo câmara municipal, sendo que é ao órgão executivo representativo da

freguesia, junta de freguesia, que compete emitir parecer bem como colocar e manter as placas toponimicas.

A tarefa de atribuição de Topónimos requer especial cuidado devendo considerar, respeitar e refletir,

designadamente:

. Topónimos populares e tradicionais;

o Datas com significado histórico concelhio ou nacional;

. ReÍerências históricas, identitárias e patrimoniais;

o Antropónimos, que podem incluir: figunas de relevo concelhio individual ou coletivo, vultos de relevo

nacional individual ou coletivo, grandes Íiguras da humanidade;

o Nomes de países, cidades, vilas, aldeias nacionais ou estrangeiras que, por alguma razão relevante,

tenham ficado ligados à história o concelho ou ao historial nacional, ou com as quais o município e ou as

Juntas de Freguesia se encontrem geminadas;

o Nomes, com sentido amplo e abstrato, que possam significar algo para a forma de ser e de estar de um

povo ou da comunidade local;

. Outros nomes ligados ao município.

As designações toponímicas atribuidas às vias integradas no domínio público municipal, espaços públicos ou a

lugares relevantes para a memória coletiva devem perpetuar-se. A sua eventual alteração deve oconer somente

em casos especiais e mediante razões atendiveis de natureza histórica ou sociocultural ou motivos de reconversão
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urbanistica, entre outros, devendo ser rejeitadas quaisquer pretensões de alteração assentes em critérios

subjetivos ou de circunstância.

Ora, considerando que:

Compete à Câmara Municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das

povoaçÕes, após parecer da conespondente junta de Íreguesia e estabelecer as regras de numeração dos

edificios(Cfr.Artigo33o,nolalíneasss)ett)doAnexolàLeino75l2013,de12desetembro);

Compete às Juntas de freguesia emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e

das povoações bem como colocar e manter as placas toponimicas (Cf. Artigo 16o, n o 1 alíneas w) e dd) do

Anexo I à Lei n 0 7512013, de 12 de setembro);

Compete à Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida (DOSUA) gerir o cadastro

toponimico (Cf. Artigo 12o alinea q) do Regulamento das Estuturas Flexíveis do Município do Montijo, publicado no

Diário da República, 2" Série, no 94, de 16 de maio de 2013);

A Comissão Municipal de Toponímia é um órgão que se destina a exercer funções consultívas junto da

câmara municipal para as questões de toponímia e que, em consequência,

Se toma necessário designar os membros que compõem o referido órgão consultivo,

propõe-se que o Executivo Municipal delibere:

1. NOMEAR a Comissão Municipal de Toponímia do Concelho de Montijo que será composta por:

a) Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador por este designado, que presidirá o

órgão;

b) Presidente da Assembleia Municipal, ou pessoa por ela designada em sua

representação;
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c) Dirigente da Divisão de Planeamento do Tenitório e Urbanismo (DPTU) ou tnabalhador

por ele designado, que o substituirá nas suas faltas e impedimentos;

d) Dirigente da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida

(DOSUA) ou trabalhador por ele designado, que o substituirá nas suas faltas e

impedimentos;

e) Dirigente da Divisão de Cultuna, Biblioteca, Juventude e Desporto (DCBJD) ou

trabalhador por ele designado, que o substituirá nas suas faltas e impedimentos;

0 Presidentes das Juntas de Freguesia e Presidentes da União de Freguesias, ou seus

representantes, quando na ordem de trabalhos constar atribuição ou alteração de

topónimo na respetiva Íreguesia;

g) Representante dos CTT - Coneios de Portugal, S.A.

2. FIXAR a competência e o funcionamento da Comissão Municipal de Toponimia nos termos seguintes:

2.í. Competências

A comissão compete, designadamente:

a) Propor a designação toponímica de novos espaços públicos ou alteração dos atuais;

b) Emitir pareceres sobre a atribuição ou alteração de denominação de amramentos, bem

como altenações à numeração de policia;

c) Definir a localização de topónimos;

d) Propor a realização de protocolos ou acordos com municípios de paises com quem

Portugal mantenha relações diplomáticas, com vista à troca de topónimos, em relação

de reciprocidade;

e) Elaborar, e propor alterações, ao Regulamento de Toponimia.
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2.2. Pareceres

2.2.1. 

^comissão 

compete a emissão de pareceres a pedido da Câmara Municipal no prazo de

30 (trinta) dias sobre:

a) Pedidos de atribuição ou alteração das designações toponímicas.

b) Topónimos a atribuir em novas urbanizações.

c) Alterações à numeração de polícia.

2.2.2. Todos os pareceÍes emitidos pela comissão devem encontrar-se instruídos com curta

biograÍia e/ou fundamentação que justiÍique a atribuição do toponimo.

2.3. Reuniões

a) A Comissão reúne com periodicidade quando pana tal for convocada.

b) As reuniões são convocadas por solicitação do seu Presidente, com a antecedência

mínima de 8 (oito) dias.

c) As convocatórias seÉo efetuadas por coneio eletrónico referindo a data, hora, local e

ordem de trabalhos da reuniã0.

d) Após cada reunião é elaborada ata.

e) Quando a comissão não possa deliberar por falta de quórum, o Presidente designará

outro dia para nova reunião no mesmo local e convocará os membros faltosos nos

termos previstos na alínea c).

f) Das reuniões canceladas por falta de quórum seÉ elaborada ata onde se registam as

presenças e ausências dos respetivos membros.
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2.4. Apoio Técnico e Secretariado

O apoio técnico e de secretariado necessário ao funcionamento da comissão municipalde

toponimia compete ao Gabinete da Presidência,

2.5. Audigão das Juntas de Freguesia

2.5.1. A Câmara Municipal, através do Gabinete da Presidência, promoveÉ a recolha do

parecer das juntas de freguesia da área geogÉÍica respetiva.

2.5.2. Aconsulta às juntas de freguesia seÉ dispensada quando as propostas de atribuição ou

alteração de designação toponimica sejam de sua iniciaüva.

3. PUBLICAR a presente deliberação em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias

subsequentes à tomada da delibenção, bem como no sítio da lntemet do município em

conformidade com o disposto no artigo 560, nos I e2do Anexo I à Lei no 7512013, de 12 de setembro.
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Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art," 57.o,

da Lei n.o 7512013, de í2 de setembro, conforme detiberação de 2í
de outubro de 2021, titutada peta Proposta n." 01 12021 .
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