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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

MONTIJO, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010.--------------- 

--------------------------------------- ACTA NÚMERO UM ------------------------------ 

No dia dezanove de Fevereiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas, 

realizou-se na sua sede, sita Rua Almirante Cândido dos Reis, n.º 12, na Sala da 

Assembleia Municipal de Montijo, a 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Montijo, sob a presidência do seu Presidente efectivo, 

Excelentíssimo Senhor Amândio José Correia de Carvalho, coadjuvada pelos 

Excelentíssimos Senhores Sandra Isabel Candeias Lopes Anes e Pedro Rafael 

Pereira Reis Carromeu, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários.--------- 

 

Efectuada a chamada para a verificação das presenças, além dos mencionados, 

foram registados os seguintes Deputados Municipais: -------------------------------- 

José Manuel Mata Justo, Emanuel de Jesus Colaço Costa, Álvaro José de 

Oliveira Saraiva, Maria Fernanda Pereira Fernandes, Paulo Jorge Ribas de 

Faria Ramos, José António Rocha Barbosa Caria, Fernando Manuel Carvalho 

Coelho, Isabel Cristina Camacho, Celina Marques Figueiredo, Isabel Maria de 

Almeida Travessa, Alfredo Luís Dias Rodrigues, Ricardo José Caçoila, Avelino 

dos Santos Antunes, Jorge Manuel Rodrigues Tavares, Pedro Manuel Gomes do 

Carmo, Gonçalo Filipe da Silva Bastos, Marília Gomes Berto Reimão, José 

Manuel Rosa Ferra, José Francisco dos Santos, Humberto Manuel Pereira 

Lopes, Florêncio Manuel Pinto, António Francisco Ferreira Miguéns, Tolentino 

de Oliveira Gomes, Luís Miguel da Silva Morais, António José Lopes Saltão e 

Carla Isabel Marques Braziel. ------------------------------------------------------------ 

 

A Câmara esteve representada pela Senhora Presidente da Câmara, Maria 

Amélia Antunes e pelos Srs. Vereadores: Nuno Miguel caramujo Ribeiro Canta, 

Maria Clara de Oliveira da Silva, Renato José Diniz Gonçalves. ------------------- 
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Estiveram ainda presentes os Srs. Vereadores da oposição: Joaquim António 

Lopes da Silva Batalha, Nuno Alexandre Camacho Cabral Ferrão e Lucília 

Maria Samoreno Ferra. -------------------------------------------------------------------- 

 

Constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente em exercício, declarou 

aberto o período Antes da Ordem do Dia.------------------------------------------------ 

 

Cumprimentou os Senhores Deputados Municipais, a Vereação e o público 

presente, abriu o período destinado à intervenção do público, de acordo com o 

artigo 32º. do Regimento da Assembleia Municipal de Montijo.---------------------- 

 

O Munícipe - Fernando Frazão, no uso da palavra informou todos os presentes, 

que ganhou a providência cautelar, relativamente ao processo que a Câmara 

Municipal de Montijo lhe instaurou. ----------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Câmara – Maria Amélia Antunes, no uso da palavra disse: 

“Tenho o maior respeito e consideração por todos os cidadão e exerço as 

minhas funções, no quadro dos princípios da legalidade, da transparência e da 

justiça. O trabalhador Fernando Frazão injuriou em 1999, a Presidente da 

Câmara Municipal de Montijo e foi condenado pelo Tribunal Judicial da 

Comarca do Montijo, e foi condenado a pagar uma indemnização de 50 contos, 

por danos morais, e que a Presidente da Câmara nunca lhe exigiu e que até hoje 

ainda não pagou. O funcionário Fernando Frazão atacou contenciosamente, 

ilegitimamente o acto de suspensão que a Câmara lhe aplicou, tendo mais tarde 

o Tribunal decidido que o acto fosse revogado. Obviamente que a Câmara 

cumpriu com a decisão judicial. O trabalhador reformou-se por sua livre 

vontade, tendo o tribunal mais tarde revogado o acto e dar-lhe razão, da 

revogação do acto, há que pagar ao trabalhador mil e poucos euros e julgo que 

foi isso que a Câmara já lhe liquidou. Todo o resto já lhe tinha sido pago. A 

Câmara Municipal já cumpriu com a decisão judicial, mas o cidadão Fernando 
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Frazão ainda não cumpriu com a decisão de pagar à Presidente da Câmara, 

Maria Amélia Antunes, os 50 contos que o tribunal condenou a que pagasse. 

Faculto ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal todo o processo criminal 

e administrativo”. --------------------------------------------------------------------------- 

 

A Munícipe – Alice Nunes, no uso da palavra informou os presentes que os 

estudantes da Escola Secundária Jorge Peixinho fizeram uma manifestação e 

deram conhecimento à Câmara Municipal de Montijo e que a polícia intimidou 

os alunos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Câmara – Maria Amélia Antunes, no uso da palavra disse: “A 

Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Montijo não têm competências 

para autorizar uma manifestação de estudantes de qualquer escola do Concelho 

do Montijo.” --------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Deputada Municipal – Isabel Camacho, no uso da palavra, leu uma 

declaração política, cujo teor a seguir se transcreve: “Antes que seja tarde! Não 

há, na nossa memória recente, ideia de que este Pais tenha atravessado uma 

crise tão severa e grave como aquela que vivemos actualmente. A crise instalou-

se e parece estar, perante a apatia e dormência latentes, para durar e fazer 

grande e irremediável mossa aos que, sem qualquer alternativa, tem de assistir 

ao desenrolar dos acontecimentos. Muito se fala de crise no plano económico-

financeiro do Pais, com níveis de endividamento e de deficit que ultrapassam os 

limites do permitido pela Comunidade Europeia. Porém, a crise em que nos 

encontramos vai muito para além das matérias económicas e financeiras, 

estendendo-se às instituições, ao sistema de ensino, aos políticos gestores 

públicos, aos trabalhadores da administração pública e autárquica e, pasme-se, 

aos direitos, liberdades e garantias consagradas na Constituição da República 

Portuguesa. No ensino, o Governo do País recua e altera o tão discutido estatuto 
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do aluno, eliminando as provas de recuperação para alunos com faltas e dá o 

dito por não dito, quando pretende abrir concursos para preenchimento de 

vagas dos professores, já no ano lectivo de 2011/2012, quando tinha afirmado 

que os concursos seriam válidos por 4 anos. Depois de longos meses de guerra 

aberta e declarada aos professores e de acesas reivindicações por parte destes, o 

Governo do Partido Socialista cede no sistema de avaliação a aplicar a esta 

classe e que ao fim ao cabo, mais não era do que a tentativa de uniformização do 

sistema de avaliação dos funcionários públicos e cria um modelo de avaliação 

excepcional para esta classe. Do modelo geral opressor e desarticulado de 

avaliação, passam, assim, a ficar de fora para além dos professores, os médicos 

e enfermeiros, os magistrados e todos os funcionários das forças de segurança. 

Perdem a batalha os restantes trabalhadores da administração pública que, no 

patamar mais baixo do funcionalismo público, continuam sujeitos a salários de 

miséria, a cotas à discricionariedade dos seus dirigentes na atribuição da sua 

notação e à mísera progressão remuneratória, com sorte, ao fim de 10 anos! 

Não é o PSD que o diz, são alguns analistas que o referem: Não basta reduzir 

nas despesas com os funcionários públicos, há que fazer reduções e cortes 

significativos noutras áreas! Ao invés, o Governo do Partido Socialista anuncia, 

para travar a despesa pública, o congelamento dos salários dos funcionários 

públicos até 2013, ao mesmo tempo que engorda os gabinetes e as empresas 

públicas e participadas com nomeações e mais nomeações, de reputados e 

exímios socialistas amigos, ou, amigos de amigos. Pede sacrifícios e contenção 

aos Portugueses e aumenta o bónus dos gestores das empresas públicas. Mas, as 

situações de desnorte e desgovernação não se estancam aqui. Quando o Estado 

de Direito parece estar em causa, muito mal vai a Nação. As recentes notícias 

das alegadas tentativas de censura a vários órgãos de comunicação social e aos 

seus intervenientes alertam-nos para que o direito à informação e a liberdade de 

expressão podem estar seriamente postos em risco. Exigem-se esclarecimentos 
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cabais sob pena de assistirmos à degradação acelerada do estado de Direito 

Democrático, pluralista e independente. Exige-se que a Justiça continue 

independente e sem estar sujeita a pressões, funcione e seja célere e expedita, 

permitindo restituir aos cidadãos a confiança no sistema judicial. Não é possível 

deixar, sequer levemente, perpassar a ideia que crime compensa… Por seu 

turno, o aumento diário e assustador das taxas de desemprego exige uma pronta 

resposta que não pode quedar-se por subsídios e mais subsídios que fomentam e 

agravam a subsídio–dependência. Solidariedade social sim. Apoio a soluções 

fáceis não. A falência assustadora e diária das pequenas e médias empresas, 

motor de desenvolvimento efectivo de um país como Portugal, impõem um 

repensar urgente da política económica do governo. Sem descurarmos a 

importância de algum investimento público, a crise combate-se, decisivamente, 

através de um apoio ao sector produtivo e transformador, capaz de gerar 

riqueza, emprego e terminar com a nossa dependência exterior. Portugal precisa 

urgentemente de inverter o desequilíbrio entre o que muito importa e o que 

pouco exporta. Decididamente não é este o País que queremos, nem o legado 

que pretendemos deixar às gerações vindouras. Para onde caminha um País que 

desbarata recursos, que acentua as desigualdades sociais, que vê beliscadas as 

instituições públicas, que é governado por políticos desacreditados? É tempo de 

arrepiar, rapidamente, caminho! Antes que seja tarde!” ----------------------------- 

 

O Deputado Municipal – Fernando Coelho, no uso da palavra, leu uma 

declaração política, cujo teor a seguir se transcreve: “Alguns anos atrás, 

dificilmente alguém pensaria que as nações modernas seriam forçadas a 

aguentar recessões esmagadoras e que essas nações se veriam persistentemente 

incapazes de gerar despesas suficientes para garantir os empregos dos 

trabalhadores e o funcionamento das fábricas. A economia mundial revelou-se 

um lugar muito mais perigoso do que tínhamos imaginado: -há trabalhadores 
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empenhados, mas os empregos escasseiam e o desemprego cresce; -há fábricas 

extremamente produtivas, mas faltam encomendas; -há lojas abertas, mas sem 

clientes; Como é que o mundo se tornou tão perigoso? Uma recessão é um 

acontecimento deveras estranho, visto que durante uma crise económica, 

especialmente grave, parece que a oferta surge em todo o lado e a procura 

desaparece por completo. Como explicar que a procura escasseie para os bens 

em geral? Afinal, os agentes económicos têm de gastar o dinheiro nalguma 

coisa! A recessão dá-se quando a população, no seu todo, tenta acumular, isto é, 

tenta poupar mais que aquilo que consome: quando um indivíduo poupa reduz o 

seu consumo, passando para os outros um menor poder de compra, já que a 

despesa de uns representa o rendimento de outros. É este o ambiente em que 

vivemos, sendo também claro que cada indivíduo não irá esbanjar o seu dinheiro 

em épocas de depressão, tentando ser patriótico. Como podemos sair da actual 

crise? Por um lado, devemos fazer com que o crédito volte a fluir, e, por outro 

lado, apoiar a despesa. O que está por detrás da contracção do crédito é um 

misto de confiança reduzida nas instituições financeiras e a destruição do capital 

dessas mesmas instituições; de repente as pessoas e as instituições financeiras só 

querem lidar com aqueles que dispõem de capital substancial para garantir as 

suas promessas. Há, pois, que apoiar as empresas na obtenção objectiva de 

crédito para solverem os seus compromissos de curto prazo, isto é, há que ceder 

liquidez ao sistema financeiro, pondo mais dinheiro a circular na economia. Por 

outro lado, há que implementar políticas orçamentais expansionistas, através de 

um aumento dos gastos públicos para a construção de estradas, escolas, creches, 

etc., as quais têm um efeito directo sobre o emprego e um efeito multiplicador 

sobre o rendimento nacional, dado que uma cadeia de despesas sucessivas é 

posta em movimento. Todas as medidas atrás descritas, tendo por objectivo 

debelar a crise económica, estão consagradas no programa do Governo para a 

actual legislatura e encontram-se em execução. Ao nível do nosso Concelho, 
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foram tomadas algumas medidas que implicarão, por um lado uma diminuição 

das despesas, e, por outro, um aumento das receitas, tendo por objectivo a 

consolidação e o equilíbrio orçamental, a saber: maior rigor na utilização das 

viaturas, com a consequente diminuição da despesa; ao nível da gestão de 

pessoal, no sentido de serem contidas as prestações de trabalho em horário 

extraordinário; uma prudência acrescida no que se refere ao investimento em 

determinadas obras; ao nível das receitas está patenteada tal política na 

proposta que hoje vem a esta assembleia municipal, propondo a hasta pública 

para a alienação de seis lotes de terreno, bem como a contratação de um 

empréstimo de médio/longo prazo. O fulcro da questão é abordar a crise actual 

no espírito de que faremos o necessário para inverter a situação, na certeza de 

que se aquilo que foi feito até aqui não é suficiente, então é preciso fazer mais e 

de modo diferente, até que a economia real comece a recuperar. E assim que a 

recuperação económica estiver em marcha, será a altura de recorrer a medidas 

profilácticas: reformar o sistema para que a crise não volte a acontecer.” ------ 

 

A Deputada Municipal – Celina Figueiredo, no uso da palavra, leu uma 

intervenção política, que se transcreve: “ Os trabalhadores da Administração 

Pública foram transformados pelo governo e pela comunicação social 

dominante, no bode expiatório da má gestão e Prestação de Serviços Públicos. É 

vergonhosa a atitude do governo em manter o congelamento dos salários da 

função pública e manifestar que está aberto ao diálogo com os sindicatos. Não 

explorem mais os trabalhadores da Administração Pública com a crise! A crise e 

o défice são os velhos argumentos do governo quando chega a hora de 

actualizar os salários. É sobejamente conhecido o salário e restantes mordomias 

do governador do Banco de Portugal, é sobejamente conhecido também o coro 

dos governantes e demais acólitos, que têm o descaramento de reivindicar o 

congelamento dos salários dos trabalhadores da Administração Pública. Que 
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moral têm estes senhores? Comecem por combater o défice e o despesismo, 

cortando nos seus principescos salários. Admitam quem criou a crise económica 

e financeira, foi a gula lucrativa, dos banqueiros e do grande capital, 

exactamente aqueles em quem o governo depositou milhões de euros que 

hipotecaram o país e as gerações vindouras, sem quaisquer preocupações pelo 

défice público. Entre os anos de 2000 e 2009, os trabalhadores da 

Administração Pública sofreram uma redução brutal no poder de compra: os 

salários diminuíram 3,7% para os trabalhadores que auferiram vencimentos 

inferiores a 1025 euros e 7% para os restantes. É legítima e justa a luta dos 

trabalhadores da Administração Pública: - Por uma negociação Salarial Justa, 

Contra o aumento do custo de vida, Pela revisão da Lei do SIADAP, por uma 

avaliação justa e sem quotas, Pela alteração da lei das carreiras, vínculos e 

remunerações, - Contra o agravamento das penalizações pela aposentação 

antecipada, que vai penalizar milhares e milhares de trabalhadores, - Pelo 

vínculo público – pela garantia de que o desempenho de funções públicas 

corresponda um regime de vínculo público, que proteja os trabalhadores de 

pressões políticas económicas ou outras e assegure a isenção na prestação das 

suas funções, - Contra o emprego precário – pela regularização das situações de 

emprego precário existentes, garantindo estabilidade laboral a todos os 

trabalhadores que exercem funções de carácter permanente, - Pela revisão do 

Código do Trabalho, através da revogação das normas anti-laborais 

introduzidas pelos sucessivos governos, - Pelo desenvolvimento e justiça social – 

lutamos pela adopção de uma política de descentralização efectiva, que potencie 

o desenvolvimento do Poder Local, concretize a regionalização, promova os 

serviços públicos de qualidade para todos e abandone a actual estratégia 

privatizadora nos sectores da água, saneamento e resíduos sólidos. Pela 

efectivação de direitos, incluindo a opção gestionária. A luta continua, porque é 

preciso mudar de rumo – é urgente uma política diferente que valorize quem 
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trabalha, respeite os direitos e promova a melhoria dos serviços públicos. 

Depois da grandiosa manifestação da Administração Pública no dia 5 de 

Fevereiro, a Frente Comum marcou uma greve para o próximo dia 4 de Março.”  

 

O Deputado Municipal – Alváro Saraiva, no uso da palavra, disse: “No 

passado dia 4 de Fevereiro os estudantes do ensino secundário e básico, levaram 

o seu protesto à rua, segundo eles com os seguintes objectivos: pela revogação 

do actual regime de autonomia e gestão: a imediata aplicação da educação 

sexual nas escolas; o fim das aulas de substituição; mais e melhores condições 

materiais e humanas nas escolas; pela revogação do actual estatuto do aluno; 

pelo fim dos ataques às liberdades dos estudantes e das associações de 

estudantes, e contra a privatização do ensino. Também aqui no Montijo, junto 

das nossas escolas os estudantes mostraram o seu descontentamento, 

manifestando-se pacificamente, mas com a determinação de lutar por melhores 

condições de ensino. Estes alunos procederam de acordo com o que determina a 

lei, comunicaram atempadamente a autarquia da realização da sua acção 

reivindicativa e de manifestação. As forças de segurança pública numa forma 

intimidatória, identificaram alguns dos jovens que participavam nessa sua 

manifestação, apesar de lhes ter sido mostrada, à PSP, a carta enviada à 

Câmara Municipal, a comunicar a realização da manifestação. É inadmissível 

tal posição das forças de segurança ao identificar os manifestantes que 

pacificamente defendem os seus direitos constitucionais. É inadmissível este 

procedimento, contra jovens que usam o seu direito de cidadania e que querem o 

melhor para as suas escolas, para a sua gestão e ensino democrático”. ----------- 

 

O Deputado Municipal – Avelino Antunes, no uso da palavra, e em resposta à 

Senhora Presidente da Câmara disse: “Que as manifestações realizadas fora da 
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sede do distrito, encontram-se legalmente legitimadas quando informam a 

Câmara Municipal, da sua realização como foi este o caso.” ------------------------ 

Leu também uma declaração intitulada O Orçamento de Estado e o PIDDAC 

para o Distrito de Setúbal, que passo a transcrever: “É preciso e é imperativo 

afirmar que é possível obter muito mais receita, para fazer face aos custos 

sociais imprescindíveis. É possível aumentar alguns impostos e baixar outros. 

Isto significa políticas fiscais mais justas, de acordo com os princípios 

constitucionais existentes, acabando com as isenções ao grande capital, os 

benefícios fiscais ilegítimos, as reduzidas taxas reais sobre os brutais lucros da 

banca, promover a tributação das mais-valias e da especulação bolsita, alguns 

exemplos para arrecadar mais verbas para acudir aos problemas sociais. É 

preciso é imperativo afirmar que ao contrário do que pretendem fazer crer, não 

é falta de dinheiro, o que acontece é que a distribuição da riqueza produzida é 

cada vez pior, que estamos de novo perante uma oligarquia financeira que 

comanda o país subordinando o regime democrático ao poder económico. 

Apenas um exemplo indesmentível do que aqui afirmamos é o facto que é 

relatado no boletim n.º 13 de Dezembro 2009, oportunidades de negócios, 

quando a sua Directora Sra. Conceição Torres descreve: a redução e 

erradicação da pobreza têm sido um tema central da economia do 

desenvolvimento. No entanto, poucos duvidarão hoje que, no combate pela 

redução da pobreza, o crescimento seja, por si só, uma condição suficiente. Se 

faltassem exemplos Portugal está aí para provar isso mesmo. No nosso país em 

1975, ano em que a situação foi mais favorável para os trabalhadores, as 

remunerações “líquidas”, ou seja, sem contribuições sociais mas antes do 

pagamento do IRS, representavam 59% do PIB, enquanto que em 2009, prevê-se 

que representem apenas 34.1% do PIB, ou seja em pontos percentuais menos 

24.9 pontos. Se os trabalhadores recebessem em 2009 um valor correspondente 

à mesma percentagem do PIB que receberam em 1975, receberiam em 2009 
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mais 40860 milhões de euros em salários. O aprofundamento das desigualdades 

sociais tem a ver com a distribuição desigual da riqueza produzida, contribuindo 

este facto para o agravamento do fosso entre pobres e ricos. As opções políticas 

deste orçamento, ignorando, ignorando a mensagem de exigência de mudança 

de política que os portugueses transmitiram nas urnas quis persistir no mesmo 

rumo, para manter e intensificar as políticas de direita, daí nada mais natural 

que encontre apoio no PSD e CDS/PP. A situação do país por desmantelamento 

do nosso aparelho produtivo, é marcada por profundas insuficiências da 

produção nacional, mais de 700 mil desempregados, metade dos quais sem 

subsídio, baixos salários e pensões, uma precariedade generalizada, 

insuficiência de apoios sociais e serviços públicos, um brutal nível de 

desigualdades sociais, aumento galopante da pobreza. A resposta a esta situação 

impõe uma política de desenvolvimento económico ao serviço do país, de reforço 

do aparelho produtivo e da produção nacional, de promoção do emprego, de 

defesa dos direitos dos trabalhadores, de aumento dos salários e das pensões, de 

valorização dos serviços públicos e de combate às injustiças sociais. Exigindo a 

ruptura com a política de direita. Mas o Orçamento de Estado proposta é o 

contrario de tudo isto. A invocação da crise e do défice serve para continuar a 

aprofundar a política de direita, com a destruição progressiva da administração 

pública, a degradação e congelamento dos salários e a continuação das 

privatizações. O crescimento económico ao serviço do país é claramente 

contrariado pelas opções políticas definidas pelo governo. Os factos estão à 

vista: - Promove directamente o desemprego (nos últimos anos, o governo PS 

destruiu 72800 postos de trabalho na administração pública), intensifica o 

ataque à administração pública e aos serviços públicos, nomeadamente com os 

cortes de financiamento e a regra “duas saídas, uma entrada” e abre o caminho 

para intensificar os lucros dos grandes grupos económicos e financeiros; - 

Relança o processo de privatizações, podendo abranger empresas como a ANA, 
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a REN, ou a TAP, alienando sectores chaves para a soberania e o 

desenvolvimento nacional e fonte de receitas para o erário público; - Mantêm as 

isenções ao grande capital, continua os benefícios fiscais ilegítimos e reduzidas 

taxas reais sobre os brutais lucros da Banca, e não promove a tributação das 

mais valias. O discurso dos sacrifícios para todos cai pela base quando olhamos 

para os resultados da banca em 2009, o tal ano da crise para todos que 

justificou milhares de milhões de euros de apoios directos e garantias do Estado. 

– Investimento proposta para 2010 é apenas de cerca de 40% do que foi inscrito 

no OE para 2005 e de facto inferior a 2009, porque aumenta as verbas cativadas 

– aquelas que não podem ser usadas sem decisão do Ministério das Finanças. 

Regista-se por outro lado a quebra generalizado do PIDDAC que, naquilo que é 

possível comparar, se traduz também num forte corte, de cerca de 80% para o 

Distrito de Setúbal. Face à situação do paus e à política que está a ser 

desenvolvida, impõe-se a ruptura e mudança, a luta por uma política patriótica e 

de esquerda, capaz de assegurar o desenvolvimento, a justiça e o progresso 

social. O PCP entregará na Assembleia da República um conjunto de propostas 

de alteração ao Orçamento de Estado, de que destacamos as que estão 

directamente relacionadas com o nosso Concelho, nomeadamente: - Unidades 

de saúde para as freguesias do alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia e Sarilhos 

Grandes. Hospital do Montijo e Alcochete (criação – estudo e projecto de novo 

edifício). Lamentamos profundamente que a Câmara Municipal de Montijo e a 

Assembleia Municipal de Montijo por exclusiva responsabilidade política dos 

eleitos autárquicos do Partido Socialista, tenham rejeitado ao contrário do que 

se passou na Câmara Municipal de Alcochete onde por unanimidade foi 

aprovado reclamar em PIDDAC (novo edifício Hospitalar Montijo/Alcochete). – 

 

O Deputado Municipal - José Ferra, no uso da palavra, apresentou uma 

Moção, que passo a transcrever: “- Considerando os anunciados aumentos dos 
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custos das portagens nas auto estradas A-2 e A-12 localizadas na Península de 

Setúbal com a repercussão nos utilizadores do Concelho de Montijo. – 

Considerando que tais aumentos beneficiam a empresa Brisa que nos primeiros 

9 meses do ano de 2009, registou lucros na ordem de 112 milhões de euros, mais 

2% que em igual período do ano de 2008, penalizando de forma drástica os 

utilizadores individuais e as pequenas e médias empresas que diariamente 

utilizam as referidas vias. – Considerando que são os únicos aumentos de custos 

de portagens anunciados, para além de injustiça revela uma discriminação 

negativa inaceitável para a nossa região. A assembleia Municipal de Montijo 

reunida em 19 de Fevereiro de 2010 delibera: - manifestar o seu apoio à acção 

de contestação realizada no passado dia 29 de Janeiro pelo Movimento dos 

Utentes dos Serviços Público, contra os anunciados aumentos das portagens na 

auto estrada A-2 e A-12 localizadas na Península de Setúbal. – Reclamar a 

intervenção do governo pela não concretização dos referidos aumentos.” -------- 

 

O Presidente da Assembleia, de seguida submeteu à votação as 

Recomendações, apresentadas pelo Bloco de Esquerda, em última Assembleia 

Municipal, tendo obtido as seguintes votações: ---------------------------------------- 

“ Para que sejam sinalizados as empresas com lucros até 150.000 €” - 

Reprovada com vinte e três votos contra, dezassete do PS e seis do 

PPD/PSD.CDS.PP e seis votos a favor, cinco da CDU, um do BE e 0 abstenções.  

 

“Para que sejam sinalizados os prédios urbanos degradados e devolutos” - 

Reprovada com dezanove votos contra, dezassete do PS e dois do 

PPD/PSD.CDS.PP (Deputado José Manuel Mata Justo e Deputado Alfredo Luís 

Dias Rodrigues) e sete votos a favor, cinco da CDU, um do BE e um do 

PPD/PSD.CDS.PP (Deputado Jorge Manuel Rodrigues Tavares) e três 

abstenções do PPD/PSD.CDS.PP (Deputados: Paulo Jorge Ribas de Faria 

Ramos, Isabel Cristina Camacho e Marília Gomes Berto Reimão). ----------------- 
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O Presidente da Assembleia, de seguida submeteu à votação a admissão da 

Moção apresentada pela CDU, tendo a mesma sido Aprovada por 

Unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Votação da Moção - Reprovada com dezassete votos contra do PS e doze votos a 

favor, cinco da CDU, um do BE e seis do PPD/PSD.CDS.PP e 0 abstenções. ----- 

 

O Senhor Presidente, deu conhecimento da Ordem de Trabalhos que tinha para 

apreciação os seguintes pontos: ---------------------------------------------------------- 

 

PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

83/09 “Contratação de Empréstimo a médio/longo prazo, na modalidade de 

abertura de crédito, no montante de € 1.500.000,00.” -------------------------------- 

 

PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

113/10 - “Regulamento e Tabela de Taxas.” ------------------------------------------- 
 

PONTO TRÊS – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

115/10 - “Hasta Pública para alienação de seis lotes de terreno na freguesia de 

Montijo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO - Informações da Exma. Senhora Presidente da Câmara 

sobre a Actividade Municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea 

e) do n.º 1 do artigo 53º. da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------- 

 

-------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------ 

PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

83/09 “Contratação de Empréstimo a médio/longo prazo, na modalidade de 

abertura de crédito, no montante de € 1.500.000,00.” -------------------------------- 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea d) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 
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dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: Proposta nº 83/09 do Executivo Camarário “Contratação de 

Empréstimo a médio/longo prazo, na modalidade de abertura de crédito, no 

montante de € 1.500.000,00.”, tendo a Assembleia deliberado aprová-la, por 

maioria, com dezassete votos a favor do PS, doze abstenções, seis do 

PPD/PSD.CDS.PP, cinco da CDU e um do BE e zero votos contra. ---------------- 

 

PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

113/10 - “Regulamento e Tabela de Taxas.” ------------------------------------------- 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea e) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente – Maria Amélia Antunes, no uso da palavra leu uma 

intervenção, sobre o Regulamento e Tabela de Taxas, cujo teor passo a 

transcrever: “Os Municípios dispõem de poderes tributários que se encontram 

desenvolvidos na Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais); A 

Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro (Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais), vem regulamentar com mais detalhe o exercício daqueles poderes, no 

que às taxas respeita; Nos termos da citada Lei, o valor das taxas e tarifas deve 

ser fundamentado, numa perspectiva económico-financeira, com os custos 

directos e indirectos, os encargos financeiros, as amortizações e os futuros 

investimentos a realizar pelo Município. Foi instituído um regime transitório que 
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impõe um prazo de dois anos (prorrogado posteriormente por mais um ano pela 

Lei do Orçamento de Estado para 2009 e ainda até 30 de Abril de 2010 pela Lei 

n.º117/2009 de 29 de Dezembro) para as autarquias locais adaptarem os seus 

regulamentos e tabelas ao regime jurídico instituído por aquele diploma; A 

exigência da fundamentação do valor das taxas a cobrar obrigou à realização de 

um estudo económico-financeiro aprofundado. A Câmara Municipal do Montijo 

não tem implementado a contabilidade de custos. Assim, para ultrapassar este 

obstáculo, lançou um concurso para a aquisição de serviços técnicos 

especializados para elaboração de um estudo económico-financeiro destinado a 

identificar os custos suportados pelo Município, com o objectivo daquele 

suportar tecnicamente as decisões relativamente aos preços a fixar pela CMM 

nas respectivas actividades de exploração. O serviço foi adjudicado e o trabalho 

desenvolvido. O apuramento do custo associado a cada taxa foi efectuado em 

três fases distintas: (i) Reafectação de Custos (Custos Directos); (ii) Imputação 

de Custos Indirectos; (iii) Apuramento do Custo por Minuto por Colaborador. 

Na Primeira Fase procedeu-se à reafectação de alguns custos directos que, 

devido à inexistência de contabilidade de custos, estavam: Imputados somente a 

uma unidade orgânica (UO) ou a um número reduzido de UO’s; ou Imputados a 

UO’s de primeiro e segundo nível (departamento ou divisão) e que devem ser 

afectados a UO’s de terceiro nível (secção ou sector). Esta tarefa permitiu obter 

o apuramento mais detalhado dos custos por unidade orgânica geradora de 

receita, conferindo uma maior aderência à realidade no que respeita aos custos 

versus proveitos. Esta repartição foi efectuada recorrendo a critérios de 

repartição/ afectação adequados. Na Segunda Fase foram apurados os custos 

indirectos. Para alocação destes custos, foram utilizadas duas metodologias: - 

Imputação dos custos alocados às Unidades Orgânicas dos dirigentes de Divisão 

às respectivas secções e sectores, quando necessário este nível de detalhe. O 

critério de imputação adoptado foi o peso do número de colaboradores do 
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serviço em questão no total dos colaboradores do departamento e/ou divisão em 

questão; - De acordo com a natureza das tarefas desenvolvidas (competências) 

pelas várias Unidades Orgânicas, definiram-se áreas de apoio à actividade 

global da Câmara, tendo-se imputado os seus custos pelas restantes recorrendo 

a diversos critérios de imputação. Os critérios utilizados estão usualmente 

associados à natureza do custo. Na Terceira Fase procedeu-se ao cálculo do 

custo/minuto dos colaboradores das unidades geradoras de receita. Para efeitos 

desse cálculo, houve a necessidade de assumir um conjunto de premissas, 

nomeadamente, no que se refere ao tempo disponível por colaborador. Essas 

premissas são: - Cada colaborador tem uma capacidade anual disponível de 84 

000 minutos, ou seja, assumiu-se 200 dias de trabalho/ano e 7 horas de 

trabalho/dia. Os 200 dias/ano foram obtidos considerando 5 dias de trabalho 

semana, deduzido do período de férias, feriados obrigatórios, formação e taxa 

de absentismo; - A utilização da totalidade dos colaboradores afectos a cada 

Unidade Orgânica (incluindo trabalhadores em regime de prestação de serviços, 

requisição e outras situações). Após apuramento dos custos por UO, 

identificação das unidades geradoras de receita e determinação do custo por 

minuto por colaborador (Terceira Fase) procedeu-se à valorização das taxas . 

Para esta tarefa foram utilizadas diferentes metodologias: (i) - Definição de 

tempos-padrão, em minutos, com o intuito de afectar a cada tipo de receita em 

estudo os custos associados à sua geração, identificando o tempo médio de 

execução das tarefas de cada UO, associado à geração de cada taxa ou tarifa e 

apurando o total do tempo médio valorizado, decorrente do produto do tempo 

médio de cada UO pelo respectivo custo minuto por colaborador. Os valores 

obedecem ao espírito da legislação em vigor, ou seja, têm como referência 

condições de eficiência produtiva; (ii) - Nos casos em que a receita associada 

não está intrinsecamente associada ao tempo despendido pelos colaboradores, 

mas sim à utilização do espaço e / ou serviço de Equipamentos Municipais de 
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utilização Pública (usualmente imóveis), a metodologia baseou-se na 

elaboração de pequenos estudos económicos e financeiros que tiveram em 

conta: a. os custos específicos dos mesmos, onde se destacam os montantes 

associados à sua edificação e consequentes amortizações anuais, as 

amortizações de investimentos previstos em PPI, os custos com pessoal, os 

fornecimentos e serviços externos e custos previsionais; b. os dados específicos 

associados ao modo de funcionamento; e c. a diversidade de serviços oferecidos 

em cada um desses equipamentos. Os Equipamentos onde foi adoptada esta 

metodologia estão descritos no Relatório do Estudo Económico-Financeiro das 

Taxas. (iii) - No apuramento do valor das Taxas em que a Câmara subcontrata 

entidades externas para a prestação de um determinado serviço, considerou-se o 

montante pago a essas entidades, acrescido do custo administrativo despendido 

pelo colaborador da Câmara (valorizado em tempo de trabalho); (iv) - Para 

determinadas taxas em que existe Ocupação da Via Pública ou do espaço e em 

que os valores a pagar pelo munícipe são cobrados com base em unidades de 

ocupação/medidas (metros lineares, volume, metros quadrados), foi apurado o 

custo associado à ressarcição do Município com base no custo dos terrenos 

utilizados. Este tem um carácter adicional e variável consoante a metragem de 

ocupação do espaço. Para este tipo de taxas considerou-se, além dos valores 

apurados com base nas componentes Tempo Despendido (valorizado), a qual 

reflecte basicamente os custos administrativos e custos técnicos (análise do 

processos, quando aplicável), outra componente adicional de carácter variável. 

Depois do trabalho finalizado verificaram-se diferenças significativas entre os 

valores que se cobram com base na actual tabela de taxas e os que resultam do 

estudo económico-financeiro; Os montantes das taxas actualmente em vigor não 

encontram suporte em qualquer estudo económico-financeiro pelo que qualquer 

comparação com os valores das taxas e tarifas propostas, assentes numa análise 

técnica fundamentada nos custos que a organização tem com a execução das 
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tarefas que se lhe encontram atribuídas não é viável. Ainda assim, e consciente 

do impacto que o aumento das taxas teria no mercado na actual conjuntura 

económica, que afecta negativamente as empresas e as famílias, o executivo 

utilizou a vertente política e o diferimento dos aumentos no tempo para minorar 

esse impacto. Exemplo das dificuldades que as empresas atravessam é, no 

domínio do urbanismo, o expressivo número de alvarás para os quais é pedida 

prorrogação do prazo para pagamento, com reflexos significativos na 

diminuição da receita municipal; No entanto, ainda no domínio das taxas 

urbanísticas, outras há que importa agravar como forma de desincentivo. Deste 

modo, os valores agravados fixados no artigo 21º (para além daqueles a que se 

aplica o disposto no artigo 30º do Regulamento da Tabela de Taxas), nos Pontos 

9.1 e 31. do Artigo 21º, nos Pontos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 do artigo 29º, no 

Ponto 1. do artigo 30º, no artigo 27º (para além daqueles a que se aplica o 

disposto no artigo 30º do Regulamento da Tabela de Taxas), todos da Tabela de 

Taxas, fundamentam-se pela necessidade de desincentivar as respectivas 

pretensões administrativas. Nas taxas devidas pelo estacionamento automóvel na 

via pública, deve ser aplicado, sobre o valor apurado no Estudo Económico-

Financeiro uma componente que desincentive a utilização prolongada deste bem 

público, como forma de promover a rotatividade no seu uso; Na taxa devida pela 

emissão de cartão de residente, que permite a utilização gratuita de lugares 

públicos de parqueamento automóvel, deve ser aplicado, sobre o valor apurado 

no Estudo Económico-Financeiro, uma componente que desincentive a emissão 

de mais do que um cartão por munícipe; Na taxa devida pelo prática dos actos 

próprios da Comissão Arbitral Municipal (CAM), deve ser aplicado um valor 

abaixo do apurado no Estudo Económico-Financeiro, como forma de incentivar 

o recurso a um mecanismo pensado para a correcção das assimetrias e 

desajustamentos no mercado de arrendamento, a que acresce o facto de, em 

regra, os valores das rendas serem muito baixas e os efeitos da intervenção da 
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CAM se diluírem em prazos médios e longos; Nos processos apreciados no 

âmbito do RECRIA e RECRIPH, se pretender garantir a regeneração urbana, 

que deve ser alvo de forte incentivo; Na taxa devida pela realização de vistorias 

destinadas à verificação de condições de higiene e salubridade, nomeadamente 

de estabelecimentos comerciais) se deve aplicar um critério incentivador (nº 1 

do artigo 26º da Tabela); Nas taxas devidas pela concessão de sepulturas e 

jazigos perpétuos, importa ter presente a prática administrativa corrente no 

nosso Município, optando-se, por este motivo, por manter a cobrança de uma 

taxa única, devida no momento da concessão e que servirá para remunerar essa 

utilização vitalícia.” ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: Proposta nº 113/10 do Executivo Camarário “Regulamento e 

Tabela de Taxas”, tendo a Assembleia deliberado aprová-la, por maioria, com 

dezassete votos a favor do PS, doze abstenções, seis do PPD/PSD.CDS.PP, cinco 

da CDU e um do BE e zero votos contra. ------------------------------------------------ 
 

O Deputado Municipal – Emanuel Costa, no uso da palavra, leu uma 

declaração de voto, cujo teor a seguir se transcreve: “A Lei 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro vem obrigar o município de Montijo (todos os municípios) a 

fundamentar, numa perspectiva económico / financeira, encontrando-se os 

custos relacionados, o valor das taxas cobradas aos munícipes. Com esse 

objectivo, a Câmara Municipal de Montijo solicitou externamente um estudo 

económico e financeiro de análise e revisão das tabelas de taxas e de tarifas, 

obtendo uma matriz de custos (custos directos, custos indirectos e custo minuto 

por colaborador) para cada unidade orgânica. O Grupo Municipal do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Montijo votou favoravelmente a 

aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas. Sendo uma imposição legal a 

todos os municípios, acreditamos que todo este esforço de actualização e 
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inovação vai ao encontro da realidade dos custos. Sublinhamos o artigo 30º 

(Aplicação Diferida) do Regulamento de Taxas, em que o executivo municipal 

aplica a actualização do valor das taxas de forma progressiva e idêntica pelo 

prazo de 10 anos.” -------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO TRÊS – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

115/10 - “Hasta Pública para alienação de seis lotes de terreno na freguesia de 

Montijo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea i) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: Proposta nº 115/10 do Executivo Camarário “Hasta Pública para 

alienação de seis lotes de terreno na freguesia de Montijo.”, tendo a Assembleia 

deliberado aprová-la, por maioria, com vinte e sete votos a favor, dezassete do 

PS, cinco do PPD/PSD.CDS.PP e cinco da CDU e um voto contra do BE e zero 

votos abstenções. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

A Deputada Municipal - Isabel Cristina Camacho, na altura da votação acima 

referida, encontrava-se ausente da sala. ------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO - Informações da Exma. Senhora Presidente da Câmara 

sobre a Actividade Municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea 

e) do n.º 1 do artigo 53º. da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------- 
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Seguidamente, não se registando mais intervenções, foi a presente acta aprovada 

em minuta, e declarada encerrada a presente Sessão Ordinária, era uma hora e 

cinquenta e cinco minutos do dia vinte de Fevereiro de 2010. ----------------------- 

 

E eu,                                                                                               , Assistente 

Técnica, fiz lavrar a presente acta que subscrevo, juntamente com a constituição 

da mesa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- O Presidente ------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- A 1ª Secretária ----------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- O 2º Secretário ----------------------------------- 

 

 


