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C Â M A R A M U N I C I PA L D E M O N T IJO

ACTA Nº. 01/10

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE JANEIRO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZ

Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária,
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------

PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES

VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA
LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos
membros presentes.----------------------------------------------------------------------

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Nuno Ferrão informou que existem muitas estradas
dentro da cidade em muito mau estado que deviam ser convenientemente
asfaltadas assim que o tempo permita, pois constata-se que há ruas que o
piso se mantém sempre em bom estado, situação que devia ser estendida a
toda a cidade. Os passeios apresentam em diversos casos deformações e, em
outras situações espaços demasiados grandes entre a calçada, o que tem
provocado alguns incidentes e quedas entre os munícipes. Informou ainda o
Vereador Nuno Ferrão que o Clube do Areias não realizou a prova de
Atletismo Grande Prémio dos Reis, em virtude de ainda não ter recebido o
apoio da Câmara para a prova de 2009, encontrando-se a Autarquia em
dívida cerca de 500 €, que se mantém há cerca de um ano. Quanto ao pedido
de informação formulado à Senhora Presidente acerca dos SMAS, informou
que a resposta obtida não foi ao encontro das perguntas formuladas,
nomeadamente não quantificou o plano de pagamentos acordado com a
SIMARSUL, subsistindo dívidas quanto ao valor de 2007, pois afirma-se que
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foram pagos € 1.014.921,75 perante um valor de € 1.443.173 previsto no
contrato revisto, quando no número 6. Da resposta de 16/12/2009 se diz que
estavam cumpridos os compromissos com a SIMARSUL relativos aos anos de
2007.---------------------------------------------------------------------------------------
Em resposta às questões colocadas pelo Vereador Nuno Ferrão a Senhora
Presidente, disse o seguinte; “Em relação às estradas e aos passeios, neste
momento não havia condições para se proceder à reparação, devido ao
Inverno, logo que o tempo melhore as estradas serão avaliadas pelos nossos
serviços e feita a respectiva reparação. Alguns passeios também devem ser
revistos e repostos. Os serviços irão fazer um levantamento sobre todas as
situações. Em relação à prova de atletismo é a primeira vez que estou a ouvir
sobre esse assunto, de que a Câmara não cumpriu com os seus
compromissos, o Vereador Renato terá a palavra para melhor
esclarecimento. Relativamente às contas dos SMAS, eu solicitei aos SMAS
que lhe fornecessem toda a informação necessária, mas eu própria vou
debruçar-me sobre esta situação e será seguramente esclarecido. --------------
O Senhor Vereador Nuno Canta, no uso da palavra, disse o seguinte: “Os
nossos serviços têm um levantamento geral das situações que necessitam de
reparação. No entanto, o aparecimento de buracos nas vias municipais é uma
situação perfeitamente normal quando enfrentamos períodos de chuva
prolongados. E recordo que, o Município do Montijo tem vindo a realizar um
trabalho continuado de melhoria e substituição dos pavimentos nos
arruamentos e estradas municipais. Todos os anos é executado um programa
de reparação pelo Departamento de Obras Municipais, no qual são repostos
os pavimentos degradados e asfaltadas novas vias, urbanas e rurais. Como
exemplos mais recentes, refira-se a pavimentação da Rua Eça de Queiroz, em
St.º Isidro de Pegões, a Rua da Premolde, no Afonsoeiro, a reparação da
Estrada Municipal n.º 533, em Canha, ou a pavimentação de ruas no Bairro
do Marreco, em Sarilhos Grandes. Portanto, discordo totalmente da ideia
que o Senhor Vereador quer fazer passar de que a degradação dos
pavimentos é resultado de incompetência técnica dos serviços. Isso não é
verdade, porque os pavimentos degradados resultam do seu processo
envelhecimento. Em relação às questões referentes aos SMAS, quero
informar que os documentos entregues ao Senhor Vereador são explícitos,
transparentes e revelam a situação real dos SMAS. Como é do conhecimento
desta Câmara, tentei sempre explicitar o melhor que sabia os
constrangimentos financeiros decorrentes do Contrato de Recolha celebrado
com a SIMARSUL. Além disso, é do conhecimento de todos os senhores
vereadores a questão SIMARSUL, porque ela tem vindo a ser referida e está
reproduzida nas várias propostas aprovadas pelos membros desta Câmara.
Portanto, tentar passar a ideia de uma gestão pouco transparente cai por
terra se analisarmos todo o processo da SIMARSUL. Não consigo
compreender as dificuldades do Senhor Vereador, porque já demonstrou
conhecimentos contabilísticos, e portanto perante os dados, que reafirmo fi-
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dedignos, não consegue alcançar os resultados desejados. Por exemplo,
pergunta o Senhor Vereador como obtém o valor a pagar à SIMARSUL em
resultado do acordo, é simples divide o valor a pagar por seis, visto ser um
acordo por seis anos como se refere. Mas, esta atitude do Senhor Vereador
não é nova, ela vem a ser construída. Pena é, que é falsa. Pois, foi o Senhor
vereador que enviou esta situação ao Tribunal de Contas sem a apresentar
nesta câmara. Foi o Senhor Vereador que não votou favoravelmente a
proposta de actualização de tarifas dos SMAS para o ano de 2010, quando o
PSD apoiou inicialmente a entrada do município na SIMARSUL, e logo
conhecíamos todo o desajustamento produzido nas contas e a necessidades de
correcção pela via das receitas. É o que temos feito e cumprido, com
responsabilidade e transparência, embora outros, por puro oportunismo,
pensem apenas numa janela de oportunidade pessoal. Para finalizar, quero
afirmar que a transparência com que tratamos esta situação é total, e está
espelhada nas respostas apresentadas ao Senhor Vereador do PSD.”----------
O Vereador Renato Gonçalves, no uso da palavra disse o seguinte: “O
Futebol Clube do Areias, questionou a possibilidade de continuar a
desenvolver a actividade do Grande Prémio dos Reis e Atletismo e solicitou
um conjunto de apoios, ou seja, pretendia continuar a promover e organizar
a prova, mas face à dificuldade, a prova seria livre e gratuita, sem apoios
privados e o suporte logístico e financeiro seria todo prestado pela Câmara
Municipal. Nós teríamos de pagar os prémios, o som, horas extraordinárias
de funcionários. Nestas circunstâncias, tendo em conta as prioridades devido
à crise orçamental e financeira, não era conveniente a Câmara Municipal
envolver-se nesta prova. Este ano pelas mesmas razões não vamos
comparticipar outras actividades. Como o senhor Vereador, já nos
questionou aqui anteriormente, se já tínhamos adoptado algumas medidas
estratégicas para moderar a despesa corrente, é isso que estamos a fazer com
a devida responsabilidade política. Ainda relativamente ao grande prémio do
Areias 2009, que nós apoiámos com som, trabalho extraordinário, lanches,
para além disso o Futebol Clube do Areias, apresentou duas candidaturas,
para, prémios, medalhas, taça e troféus, que custaram mil euros, apresentou
um pedido à Junta de Freguesia do Montijo de quinhentos euros que foi
satisfeita, e outro pedido à Câmara Municipal de Montijo de quinhentos
euros, que ainda não foi executada. Eu não assumi pessoalmente nenhum
compromisso com o Futebol Clube do Areias no que diz respeito ao
pagamento deste apoio de quinhentos euros.”--------------------------------------
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou o seguinte documento
“Solidariedade para com as Vítimas do Terramoto no Haiti. Os terramotos
estão entre os desastres naturais mais receados pelas pessoas. Os abalos de
terra são o resultado da tectónica de placas que dinamiza o ciclo das rochas
no Planeta. Portanto, são fenómenos naturais que têm particular incidência
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nas regiões do globo onde ocorrem falhas de afastamento e de aproximação
das placas tectónicas. Infelizmente, estes fenómenos naturais manifestaram-
se com particular intensidade na República do Haiti, ontem à hora local
18h50min. A sua capital “Port au Prince” está totalmente devastada, caíram
a maioria dos edifícios governamentais, os hospitais e até a torre de controlo
do aeroporto. A confusão e o caos atingiram todos os moradores em “Port au
Prince”. O Haiti é uma das nações mais pobres do Ocidente. Esta catástrofe
revela um aviso subtil relacionado com a total ausência de planeamento e da
urbanização, do auto-reforço do ciclo da pobreza, da destruição da economia
agrícola local, e das consequências da migração massiva das pessoas para a
capital, que tinha infra-estruturas para 15.000 pessoas e albergava cerca de
2 milhões de pessoas, a maior parte delas em bairros de lata. E demonstra
claramente a necessidade de todas as comunidades terem na base
organizativa de desenvolvimento social um planeamento adequado às suas
especificidades territoriais, promovam a inclusão social e tenham como
prioridade a educação dos seus filhos. Pelo que, enquanto comunidade que
sofreu no passado com os desastres naturais, queremos manifestar as
maiores condolências a todos aqueles que perderam os seus entes queridos,
apelar a um entendimento internacional de forma a prestar o necessário
apoio às vítimas e feridos, e exprimir um voto de solidariedade da
comunidade montijense para com o povo do Haiti”.-------------------------------
A Senhora Vereadora Clara Silva leu uma declaração, cujo teor se
transcreve, intitulada: “Avaliação Externa das Escolas 2009/2010 – I.G.E.
Agrupamento de Escolas Pegões, Canha e Santo Isidro de Pegões. O
Ministério de Educação incumbiu a Inspecção Geral da Educação ao abrigo
do D.R. nº81B/2007, de 31 de Julho, com o objectivo de por um lado permitir
a auto-avaliação e uma oportunidade de melhoria para os Agrupamentos ou
escolas não agrupadas e por outro utilizar o relatório como instrumento de
reflexão e debate, de acolher e dar continuidade ao programa nacional de
avaliação externa das Escolas. Assim, uma equipa de avaliação externa
realizou durante o mês de Novembro de 2009 a Avaliação externa ao
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro de Pegões, tendo a
29 de Dezembro remetido à Câmara Municipal de Montijo, para
conhecimento, uma cópia do relatório da mesma. A referida equipa focalizou
a sua avaliação nas conclusões de avaliação pelo dominio e nas avaliações
pelo factor. Refere o relatório que no Agrupamento 688 alunos frequentam
diferentes graus de ensino, 303 dos quais beneficiam de Acção Social Escolar
e que 7,6% dos referidos alunos são oriundos de outros Paises, Roménia
Moldávia e Brazil. O corpo docente é constituído por 65 professores e 70
trabalhadores (são pessoal não docente). O nível de escolariedade dos pais e
encarregados de educação (78%) situa-se entre o 1º e 3º ciclo do ensino
básico. Nas conclusões de avaliação pelo domínio refere o mesmo documento
que “regista-se uma evolução positiva nos resultados académicos dos
alunos”. ..” A abertura à inovação está patente na organização do agrupa-
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mento e na existência e utilização da internet plataforma Moodle e quadros
interactivos com impacto progressivo nas aprendizagens e na divulgação de
informação”… Na avaliação pelo factor e no que se refere ao sucesso
académico refere o documento que “no 1º ciclo do ensino básico a taxa de
transição/conclusão subiu no ano lectivo de 2008/09 para 93,8%, sendo que
no ano lectivo anterior tinha sido de 91,9%”. “.. No triénio de 2007 a 2009
nas provas de aferição de lingua portuguesa do 4º ano os alunos obtiveram
87,35, 81,5% E 94,4% de níveis positivos – sendo no último ano superior aos
valores nacionais em 3,4%”... No 2º ciclo as taxas de transição/conclusão
foram de 84,3% (2007(08) e 81% (2008/09) – 5º ano/ 6º ano – 91,9%
(2007/08) E 80,95 (2008/09). No 3º ciclo transição/conclusão – 9º ano
situam-se nos 91,1% e 88,2% taxas superiores às nacionais em 9,3% e 2,4%.
Nos exames nacionais de lingua portuguesa os níveis positivos dos alunos
situam-se no último ano (0,4%) superior à média nacional, na matemática
aproximam-se das médias nacionais. O abandono escolar é residual e os
casos de risco de abandono são prontamente identificados e encaminhados
para soluções adequadas. E citando ainda o relatório: “.. Os alunos
apresentam um comportamento disciplinado demonstram respeito e
reconhecimento da autoridade de docentes e não docentes e evidenciam,
também, conhecer as regras de funcionamento do Agrupamento…” Em suma
a avaliação mereceu em quase todos os itens a classificação de Bom tendo
obtido no item 4 de Avaliação pelo domínio – Liderança – classificação de
Muito Bom. O relatório de avaliação externa ao Agrupamento de Escolas de
Pegões, Canha e Santo Isidro, onde se salientam os pontos fracos e fortes do
mesmo, constitue para a Autarquia e para a comunidade Educativa do
Agrupamento motivo de orgulho. As parcerias que mantemos com os
agrupamentos, os projectos que emparceiramos com toda a comunidade
educativa permitem que os resultados da aprendizagem no concelho sejam
cada vez mais elevados. Ao contrário dos eleitos da coligação (PSD/CDS-
PP) no Montijo, defendemos um trabalho de parceria com a comunidade
educativa, uma Escola de portas abertas à comunidade, mas onde cada um
desempenhe as suas competências com responsabilidade. Aos professores, o
que é da sua liberdade e responsabilidade, ao pessoal não docente que
exerca as suas funções com competência, aos pais que sejam parceiros, neste
processo educativo longo e por vezes sinuoso, à Autarquia o exercício das
suas competências na construção de uma Escola Pública de qualidade. O
corpo docente dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas do
concelho sabem que têm nos técnicos da Autarquia e nos políticos do
Executivo do Partido Socialista, parceiros prontos a dar a mão na defesa de
um Ensino de qualidade, como temos demonstrado com a nossa postura nos
Concelhos Gerais, conscientes que é pela educação que preparamos os
nossos jovens para um futuro cada vez mais exigente e mais competitivo,
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defendemos como projecto para a comunidade Educativa Concelhia uma
escola pública inclusiva e de excelência.”-------------------------------------------
O Vereador Renato Gonçalves informou a Câmara Municipal do seguinte:
“1. Representação Institucional 1.1. Participei na Assembleia Intermunicipal
da Associação de Municípios da Região de Setúbal, onde foram eleitos os
respectivos membros da Mesa, do Conselho Directivo e o seu Presidente nos
seguintes termos: o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal é o Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Dr. Luis Franco, sendo
acompanhado pelos membros Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra,
Arq.º Augusto Pólvora e Vereadora da Câmara Municipal de Almada, Amélia
Pardal; no que concerne ao Conselho Directivo, foi eleito Presidente do
órgão o Sr. Presidente da Câmara do Seixal, Alfredo Monteiro,
acompanhado pelos demais membros vogais Rui Garcia, Vereador da
Câmara Municipal da Moita, André Martins, Vereador da Câmara Municipal
de Setúbal, Adílio Costa, Vereador da Câmara Municipal de Palmela e José
Rosado, Vereador da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. No âmbito
da intervenção que logrei efectuar na Assembleia, tendo saudado e felicitado
os titulares dos órgãos eleitos da Associação, tive ocasião de defender e
afirmar a fixação de três objectivos estratégicos para a actuação da
Associação de Municípios no mandato autárquico em curso: a) a aposta
estratégica na cultura, através de um projecto cultural regional assente num
política cultural intermunicipal comum, partilhada e integrada em
conformidade com os fins estatuários da Associação; b) a defesa do
investimento público do Estado, qualificante e modernizador, na região; c) a
candidatura da Arrábida a património da Humanidade. Foi igualmente
aprovado o regimento da Assembleia Intermunicipal. 2. Legislação 2.1
Publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro,
que consagra e disciplina o regime jurídico dos contratos-programa de
desenvolvimento desportivo, revogando, expressa e totalmente, o Decreto-Lei
n.º 432/91, de 6 de Novembro que regulava a matéria e revogando ademais
inúmeras normas inscritas no Regulamento Administrativo Municipal de
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo em vigor, por força do
princípio da preferência da Lei ínsito no princípio da Legalidade, devendo as
normas regulamentadas não revogadas ser objecto de interpretação
conforme e de aplicação conforme à letra e ao espírito do mencionado
Decreto-Lei n.º 273/2009.”-------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente informou que a SIMARSUL no seguimento da
Campanha de Solidariedade Bombeiros “Vamos Ajudá-los a Chegar mais
Longe”, para os Bombeiros Voluntários da Península, iniciada em 2006, irá
atribuir a cada Corporação de Montijo e Canha, em 2009, o valor de
2.307,60 €. Informou ainda que em 2010 a campanha mantêm-se activa, pelo
quinto ano consecutivo.-----------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente leu uma declaração política, cujo teor a seguir se
transcreve, intitulada “Resposta à moção da CDU sobre delegação de com-
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petências para as Juntas de Freguesia Na reunião da Assembleia Municipal
de 28 de Dezembro de 2009, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de
Montijo propuseram à discussão uma moção, manifestando a sua
preocupação e desacordo pela não existência clara de delegação de
competências nas Juntas de Freguesia na proposta referente ao Plano de
Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de Montijo. Os eleitos da
CDU reivindicavam, por isso, a necessidade da “existência de protocolos de
descentralização de competências para as Juntas de Freguesia,
acompanhados dos devidos meios”. Esta moção da CDU, por contrariar
claramente o espírito da Carta Europeia de Autonomia Local e toda a
legislação que estabelece o Quadro Jurídico de Competências e o Regime
Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e Freguesias, levou-
me a escrever uma missiva ao Presidente da ANAFRE dando conta da Moção
da CDU e da nossa posição de princípio sobre a mesma. Antes de mais, é
preciso desmistificar a ideia introduzida na moção da CDU (que foi
secundada pelos votos favoráveis do BE e do PSD/CDS) de que “as Juntas de
Freguesia devem ser dotadas de protocolos de descentralização
acompanhadas dos devidos meios”. Na verdade, a Lei apenas refere que a
Câmara Municipal pode deliberar sobre formas de apoio às freguesias e
ainda pode propor a delegação de competências da Câmara nas freguesias
que “nisso tenham interesse”. A Junta de Freguesia também pode exercer
actividades delegadas pela Câmara na Junta de Freguesia. A moção
apresentada pela CDU (e rejeitada pela Assembleia Municipal) viola
clamorosamente o princípio da autonomia quer da Câmara Municipal, quer
da Junta de Freguesia e viola, igualmente, a liberdade contratual, uma vez
que a delegação de competências é um contrato livremente assumido e que
depende da vontade dos respectivos órgãos. Ou seja, a delegação de
competências é um acto livre que depende da vontade da Câmara em delegar
e da Junta de Freguesia em aceitar tal delegação com seu conteúdo e meios,
pelo que nem a Câmara pode impor às Juntas de Freguesia a delegação de
competências nem aquelas podem obrigar a Câmara ou sequer reclamar por
delegação de competências. Por assim ser é que as Juntas de Freguesia de
Carnide, Ajuda e Alcântara, todas geridas pela CDU, se recusaram, em
2008, a aceitar as competências delegadas pela Câmara Municipal de Lisboa
em matéria de espaços verdes, aceitando, no entanto, todas as outras. Esta,
sim, é uma atitude coerente, legal e de respeito pela autonomia das freguesias
e do poder local democrático. Na verdade, as transferências de competências
para os municípios e para as freguesias devem ser negociadas com o governo
da República, no quadro da descentralização administrativa e financeira. A
inversão propositada da hierarquia dos autores com competência na
negociação da descentralização administrativa e financeira (no quadro da
Lei) além de revelar má fé e interesses oportunistas constitui uma clara
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violação do princípio da autonomia do poder local democrático e um claro
abuso e desvio do poder. Sabem os senhores vereadores, que em 27 de Junho
de 1989 o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na Assembleia da
República o Projecto de Lei n° 417/V "sobre o regime de competências e
meios financeiros das freguesias, com vista à sua dignificação e
fortalecimento"? Este projecto do PCP constituía, na verdade, a primeira
iniciativa legislativa a dar entrada na Assembleia da República. Tratava-se,
segundo o PCP, de um projecto, que “visava contribuir decisivamente para a
dignificação e reforço das freguesias, essencialmente na zona das suas
competências e meios financeiros, dando continuidade às posições que o PCP
sempre defendeu sobre o importante papel desta autarquia no processo de
descentralização democrática do Estado”. Sabem, os senhores vereadores, e
principalmente o Sr. Vereador Joaquim Batalha, quais os principais
bloqueios que, segundo este projecto do PCP, eram necessários ultrapassar?
* A Necessidade de vencer a falta de possibilidade legal de nomear eleitos a
tempo inteiro; * A Necessidade de levar mais longe a participação das
freguesias nas receitas municipais; * A necessidade (tomem atenção!”) de as
atribuições e competências das freguesias não serem delegadas por cada
município, antes decorrerem directamente da lei, sem prejuízo de os
municípios poderem levar mais longe o mínimo estabelecido por lei. Esta
foi, praticamente, a posição que ficou posteriormente consagrada em lei,
esta é, definitivamente, a posição contrariada pelos eleitos da CDU na
Assembleia Municipal de Montijo e secundada pelo PSD/CDS e BE.
Mesmo que a moção da CDU fosse aprovada ela não teria qualquer efeito
útil, uma vez que tal deliberação seria nula e de nenhum efeito prático. O
comportamento político da CDU, com a conivência do BE e do PSD, é
deveras interessante e sintomático. Por um lado reclamam a delegação de
competências dos municípios para as freguesias, mas por outro opõem-se
nuns casos e abstém-se noutros quando se trata de transferir da
administração central para os municípios competências em matéria de
Educação. Em Braga, Sintra e Montijo votaram contra a Ratificação da
assinatura do Contrato de Execução de Transferência de competências para
o Município. Em Grândola, por exemplo, abstiveram-se. Noutros locais,
como Sines, a ambiguidade na aplicação dos princípios custou-lhes a perda
da presidência da Câmara Municipal. Para o PCP, paladino da verdade e da
ética, a coerência e os princípios são só para serem aplicados quando e onde
não esteja em causa o interesse económico dos seus autarcas. Só se pode
entender esta moção da CDU (votada favoravelmente pelo PSD e BE) como
forma de justificar a sustentação dos mandatos a tempo inteiro ou a tempo
parcial dos autarcas de freguesia da CDU. A posição do PS, além de
defender a autonomia do poder local e as leis do Estado de Direito, é aquela
que melhor defende estrategicamente o interesse das freguesias, porque mais
do que o Pode inscrito na lei defende o Deve (ausente da lei). Ou seja, o
aumento de competências das freguesias e os respectivos recursos humanos e
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financeiros para as concretizar não passa, essencialmente, por protocolos de
delegação de competências dos municípios assinados entre as Câmaras
Municipais e as Juntas de Freguesia (não obstante a sua importância), mas
por uma verdadeira descentralização de competências do poder central para
as Freguesias, acompanhada da necessária modificação da Lei.”---------------
A Vereadora Lucília Ferra, no uso da palavra, perguntou à Vereadora Clara
Silva, o seguinte: “Se ouvi bem a Senhora Vereadora ter referido que a
coligação PPD/PSD.CDS.PP, estava de costas viradas para a Escola Pública?”
A Vereadora Clara Silva respondeu o seguinte: “Só vou repetir a intervenção
se a Senhora Presidente assim o entender que devo repetir, porque vai para
acta e depois a Senhora Vereadora terá oportunidade de ler.”-------------------

Foram presentes as seguintes actas para aprovação: Acta número 25/09,
tendo sido aprovada por unanimidade e a Acta número 26/09, aprovada com
cinco votos a favor e duas abstenções dos senhores vereadores Renato
Gonçalves e Nuno Ferrão por não terem estado presentes na reunião, com a
seguinte rectificação: Na pág. 240, onde se lê que “Faltou por motivo
justificado o Senhor Vereador Nuno Alexandre Camacho Cabral Ferrão,
tendo informado que estaria ausente por um período de 43 dias.” Deverá ler-
se: “Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Nuno Alexandre
Camacho Cabral Ferrão, tendo informado que estaria ausente por um
período de 4 dias.”----------------------------------------------------------------------

A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi-
dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao
pelouro de que é titular no período compreendido entre 08 de Dezembro de
2009 e 08 de Janeiro de 2010: - Licenças Administrativas: 2; - Autorizações
Administrativas: 1; - Alterações: 1; - Projecto de Arquitectura – Proposta
4037/01: 1; - Certidões: 3; - Comunicações Prévias: 3; - Licenças de
Utilização: 7; - Propriedade Horizontal: 1; - Loteamentos: 1.-------------------

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

ORDEM DO DIA

I - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA Nº. 103/10 – CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO - De
acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.11 do DL 54-A/99 de 22 de
Fevereiro, na redacção do DL 315/2000 de 2 de Dezembro, e alínea a) n.º 7
do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5 –
A/2002 de 11 de Janeiro, este Executivo Municipal aprovou, na sua reunião
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de 31.07.2002 o Regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de
Maneio. Considerando o disposto no artigo 1º daquele Regulamento, e
atendendo à necessidade de recurso a fundo de maneio para fazer face a
pequenas despesas urgentes e inadiáveis; Propõe-se, que este Executivo
Municipal delibere favoravelmente a constituição do seguinte fundo de
maneio:------------------------------------------------------------------------------------

Montante Responsável Substituto legal

500 € Coordenadora
Técnica da Secção
de Contabilidade –

Júlia Santana

Assistente Técnica

Ana Cristina Véu

(Proposta subscrita pela Senhora Presidente).--------------------------------------
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
II – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1 – PROPOSTA Nº. 104/10 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
Considerando a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo decreto Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro;
Considerando que, nos termos do Regime de Vinculação, de Carreiras e de
Remunerações aprovado pela Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR) a
celebração de contratos de prestação de serviço com pessoas singulares
assume carácter de excepcionalidade; Considerando que o trabalho a
desenvolver pelo Professor Dr. - justificação anexa – constitui trabalho
intelectual, não subordinado, exercido com total autonomia técnica;
Considerando que no caso em apreço se encontram preenchidos os requisitos
previstos no artº 35º do Regime de Vinculação, de Carreiras e de
Remunerações aprovado pela Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR).
PROPONHO: Que seja concedida autorização para celebração de contrato de
prestação de serviços, por um ano renovável até ao limite legalmente
previsto, na modalidade de avença, com o Professor Dr. Luís Marques dos
Santos, com a observância do regime previsto no Código dos Contratos
Públicos (nomeadamente o limite do valor considerado no artº20º, nº1 al. a),
atendendo à experiência profissional, aos comprovados conhecimentos
técnico-científicos, ao conhecimento da realidade local, para o exercício de
funções (justificação anexa). (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora
Clara Silva)-------------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada com cinco votos s favor, quatro do Partido Socialista
e um da Coligação Democrática Unitária e duas abstenções do Partido
Social Democrta.-------------------------------------------------------------------------
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA Nº. 105/10 – POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA
CÂMARA MUNICIPAL - Considerando o seguinte: 1. A Segurança Alimentar é,
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cada vez mais, um requisito fundamental para os consumidores e deve
constituir uma das prioridades para todos os serviços intervenientes no
fornecimento de alimentos. 2. A Organização Internacional de Normalização
(ISO) publicou um referencial – ISO 22000 (Sistemas de Gestão de
Segurança Alimentar - requisitos para qualquer organização da cadeia
alimentar) que constitui um instrumento para as entidades intervenientes no
sector agro-alimentar demonstrarem e comunicarem a sua capacidade para
controlar a segurança alimentar e fornecerem ao consumidor produtos
seguros que garantam quer os requisitos do cliente quer os requisitos legais e
regulamentares de higiene e segurança alimentar aplicáveis. 3. A longa
intervenção da Câmara Municipal de Montijo no sector dos Refeitórios
Escolares e a sua forte cultura de qualidade e de aposta na melhoria
contínua posiciona-a no grupo das autarquias pioneiras no país a
pretenderem adaptar, de forma faseada, o sistema de gestão de segurança
alimentar dos refeitórios que se encontram sob a sua gestão ao referencial
ISO 22000. PROPONHO a aprovação da Política de Segurança Alimentar da
Câmara Municipal de Montijo, conforme documento que se anexa e que aqui
se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora
Vereadora Clara Silva)-----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
2 – PROPOSTA Nº. 106/10 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO “CIDADE DE
MONTIJO” – ANO LECTIVO 2009/2010 – Durante o período de candidatura às
Bolsas de Estudo “Cidade de Montijo” referentes ao ano lectivo de
2009/2010, apresentaram-se a concurso 27 aluno(a)s, dos quais 13 foram
proponentes às Bolsas para o Ensino Secundário e 14 foram proponentes às
Bolsas para o Ensino Superior. Com base no Artº 7º do Regulamento de
Atribuição de Bolsas, segundo o qual “... a selecção basear-se-á nos
seguintes critérios: a) Menor rendimento per capita do agregado familiar; b)
Em circunstância de igualdade de rendimento per capita, classificação
escolar no ano lectivo anterior mais elevada”, procedeu-se à elaboração,
para cada nível de ensino (Secundário e Superior), de uma lista ordenada
provisória de candidatos. Conforme previsto no Artº 9 do Regulamento, as
duas listas estiveram afixadas no edifício dos Paços do Concelho durante 10
dias, para eventuais reclamações. Considerando que não se verificaram
quaisquer reclamações, PROPONHO que: No caso do ENSINO SECUNDÁRIO,
sejam contemplados com Bolsa de Estudo os seguintes alunos: - Catarina
Sofia Gaspar Silva - Magda Sofia Gaspar Silva - Francisco Daniel Tente
Mariano - Nadir Tiago Juma - Olivier Nunes Ferreira - Sónia Cristina
Pestana - Marco Miguel Bastos Rodrigues Nunes - Jorge Daniel Costa
Branco - Pedro José Carregal dos Santos - Iryna Zinchuk. E não
contemplados os seguintes alunos: - Patrícia Alexandra da Silva Tomé - Ana
Raquel Chagas Peres - Ana Catarina Pereira Foitinho Resina d’ Oliveira 1.
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No caso do ENSINO SUPERIOR, sejam contemplados com Bolsa de Estudo
os seguintes alunos: - Magda Sofia Gaspar Silva - Tatiana Raquel Augusto de
Jesus - Irina Falca - Eduardo Santos Moura - Catarina de Jesus Fernandes -
Ricardo Teixeira Pereira. E não contemplados os seguintes alunos: - Nélia
Joana Marques Viegas Cardoso - Lyudmyla Fochuk - Íris Andreia Soares
Bernardo - Fábio André da Silva Tomé - Isa Filipa Balseiro Oliveira - Daniel
Filipe Estradas Raposo - Nádia Filipa Marques Grilo - Ana Filipa Mariano
Canelas. Deverá assim ser atribuído o valor de 350 euros a cada um dos dez
bolseiros do Ensino Secundário e de 550 euros a cada um dos seis bolseiros
do Ensino Superior. Conforme previsto na Adenda ao Regulamento relativa
ao presente ano lectivo, a atribuição das Bolsas, deverá ser efectuada em 2
prestações, nos meses de Janeiro e Abril de 2010. Código Orçamental:
06.02/04070199 (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)
Deliberação: Retirada.------------------------------------------------------------------
3 – PROPOSTA Nº. 107/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
DE SUBSÍDIO PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ÀS
CRIANÇAS ECONOMICAMENTE CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E
1º CICLO) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/09, DEZEMBRO/09,
JANEIRO/10 E FEVEREIRO/10 - Em Reunião de Câmara de 02/09/2009, este
Executivo aprovou por unanimidade a atribuição da 1ª prestação do subsídio
para fornecimento de suplemento alimentar às crianças carenciadas
(educação pré-escolar e 1º ciclo) referente aos meses de Setembro e Outubro
do presente ano lectivo. É neste âmbito que, de acordo com o ponto 1. das
Normas de Atribuição de Auxílios Económicos aprovadas por esta Câmara
Municipal em reunião realizada em 4/02/2009, PROPONHO a V. Exas. o
pagamento aos Agrupamentos de Escolas dos valores que se discriminam no
quadro seguinte, os quais se referem ao subsídio para fornecimento de
suplemento alimentar às crianças economicamente carenciadas da educação
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, durante período compreendido
entre Novembro de 2009 e Fevereiro de 2010.

Agrupamentos de Escolas 2ª prestação
(Nov. e Dez/09)

3ª prestação
(Jan. e Fev/10)

Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 3.325,00 € 3.800,00 €

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 1.500,00 € 1.710,00 €

Agrupamento de Escolas de Montijo 7.800,00 € 8.910,00 €

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 2.980,00 € 3.405,00 €
O pagamento dos valores acima referidos deverá ter a seguinte
calendarização: - 2ª prestação – pagamento imediato - 3ª prestação –
pagamento no mês de Fevereiro. Conforme previsto nas supracitadas
Normas, os referidos valores foram determinados por estimativa, com base
no número de crianças sócio – economicamente carenciadas existentes em
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cada estabelecimento de ensino no ano lectivo de 2009/2010 e no valor do
referido subsídio adoptado no presente ano lectivo (0,45€/suplemento diário).
Após apuramento do número de suplementos efectivamente servidos, serão
efectuados os acertos necessários aos valores constantes na presente
Proposta. CÓDIGO ORÇAMENTAL: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita
pela senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
4 – PROPOSTA Nº. 108/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
DE SUBSÍDIO PARA ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS EM REFEITÓRIO) DAS
CRIANÇAS CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) DURANTE
OS MESES COMPREENDIDOS ENTRE NOVEMBRO/09 E FEVEREIRO/10 - Em
Reunião de Câmara de 02/09/2009, este Executivo aprovou por unanimidade
a atribuição da 1ª prestação do subsídio para alimentação (almoços em
refeitório) das crianças carenciadas (educação pré-escolar e 1º ciclo)
referente aos meses de Setembro e Outubro do presente ano lectivo. É neste
âmbito que, de acordo com o ponto 1. das Normas de Atribuição de Auxílios
Económicos aprovadas por esta Câmara Municipal em reunião realizada em
4/02/2009, PROPONHO a V. Exas. o pagamento aos Agrupamentos de Escolas
dos valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao
subsídio para alimentação em refeitório escolar das crianças
economicamente carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico, durante período compreendido entre Novembro de 2009 e Fevereiro
de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------

Agrupamentos de Escolas
2ª prestação

(Nov. e Dez/09)
3ª prestação

(Jan. e Fev./10)

Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 8.850,00 € 10.105,00 €

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 3.705,00 € 4.235,00 €

Agrupamento de Escolas de Montijo 21.465,00 € 24.530,00 €

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 7.590,00 € 8.675,00 €
O pagamento dos valores acima referidos deverá ter a seguinte
calendarização: - 2ª prestação – pagamento imediato - 3ª prestação –
pagamento em Fevereiro. Os referidos valores foram determinados por
estimativa, com base no número de crianças sócio - economicamente
carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano lectivo de
2009/2010 e no valor do referido subsídio adoptado para o presente ano
lectivo (1,46€/refeição diária). Após apuramento do número de refeições
efectivamente servidas, serão efectuados os acertos necessários aos valores
constantes na presente Proposta. CÓDIGO ORÇAMENTAL: 06.02/04.05.01.03.
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
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5 – PROPOSTA Nº. 109/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR PARA OS
ALUNOS CARENCIADOS DO 1º CICLO - Em reunião de Câmara de 02/09/2009,
este Executivo aprovou por unanimidade a proposta nº 1675/09 referente à
atribuição de subsídio anual para aquisição de livros e material escolar para
as crianças carenciadas (1º ciclo) no ano lectivo 2009/2010. É neste âmbito
que, de acordo com o ponto 1. das Normas de Atribuição de Auxílios
Económicos aprovadas por esta Câmara Municipal em reunião realizada em
4/02/2009, PROPONHO a V. Exas. o pagamento aos Agrupamentos de Escolas
dos valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao
acerto final ao subsídio anual para livros e material escolar a atribuir às
crianças economicamente carenciadas do 1º ciclo do ensino básico, para o
ano lectivo 2009/2010.------------------------------------------------------------------

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir

Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e
Sarilhos Grandes

2.627,50 €

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge
Peixinho

727,50 €

Agrupamento de Escolas de Montijo 4.237,50 €

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e
Santo Isidro

702,50 €

Os referidos montantes foram determinados com base no actual número de
crianças sócio - economicamente carenciadas no ano lectivo de 2009/2010 e
nos valores do subsídio para livros e material escolar adoptados para este
mesmo ano (45€ para as crianças integradas no escalão A e 22,50€ para as
crianças integradas no escalão B) CÓDIGO ORÇAMENTAL: 06.02/04.05.01.03.
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO

1 – PROPOSTA Nº. 110/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCº PO-016/09 - Na sequência do
despacho da Sr.ª Vereadora de 27/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito no
Beco Dr. Manuel da Cruz Júnior, nºs 8, 10 e 12, em Montijo de que é
proprietária, D. Maria de Lurdes Ferreira, conforme auto que se anexa e que
aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a
proprietária, nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento
Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. -
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos
artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei
n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação
de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e se-
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gurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à
proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------

2 – PROPOSTA Nº. 111/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCº PO-017/09 - Na sequência do
despacho da Sr.ª Vereadora de 30/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na
Rua Eça de Queiroz, nº14, Esteval, em Montijo de que é proprietária, D.
Maria Adélia da Conceição Nunes, conforme auto que se anexa e que aqui se
dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos
termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo,
para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. - Considerando que
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do
D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09,
ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que
ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e
bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados,
determinando por consequência a execução das obras que se reputam
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária. (Proposta
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1 – PROPOSTA Nº. 112/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1)
A recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o
disposto nos nºs. 1 e 3 do artigo 10º do citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercí-
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cio de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade de
acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de
preferência subscritas pela Senhora Presidente no período compreendido
entre 29 de Dezembro de 2009 e 11 de Janeiro de 2010, conforme listagem
que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. PROPONHO:
Que a Câmara Municipal ratifique todas as declarações de renúncia ao
direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente, em gestão
corrente, nos seguintes processos, constituído por força do disposto no artigo
10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido entre
29 de Dezembro de 2009 e 11 de Janeiro de 2010, conforme lista que se
anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita
pela Senhora Presidente).--------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
Pelas dezanove horas e cinco minutos foi interrompida a ordem de
trabalhos para dar início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º,
nºs. 6 e 7 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------
Não havendo nenhum munícipe para intervir foi encerrado a intervenção
do público.--------------------------------------------------------------------------------

Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do
Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------

E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a
reunião eram dezanove horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente
acta que vai ser assinada.--------------------------------------------------------------

E eu, Assistente Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, subscrevo e assino.----

A Presidente da Câmara

Maria Amélia Antunes
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