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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. 02/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE JANEIRO DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZ 

 

Aos vinte e sete 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 e cinco 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 Vereador Nuno Canta, no uso da palavra, fez uma intervenção intitulada, 
Resolvemos as Cheias nos Pescadores que passo a transcrever: “A zona 
histórica da Cidade de Montijo ficou protegida das cheias sazonais durante 
as últimas semanas de chuvas intensas. Durante séculos, as zonas baixas da 
cidade ficavam vulneráveis a cheias sazonais em resultado de chuvadas 
intensas. O fenómeno era considerado habitual e atribuído ao facto da maré 
cheia afogar os colectores pluviais. Ano após ano, os moradores do Bairro 
dos Pescadores e centro histórico ficavam impotentes à entrada de água nas 
habitações e estabelecimentos comerciais. A Câmara Municipal do Montijo 
procurou compreender este fenómeno cíclico e concebeu uma estratégia com 
vista à minimização do problema. O processo de intervenção foi realizado 
com base na interacção entre conhecimento científico e o conhecimento 
tradicional, em especial o dos marítimos e dos pescadores. Nos últimos anos, 
foram construídas válvulas de maré de modo a erradicar a influência da 



maré nos colectores da cidade, mais concretamente, no Cais dos Vapores, na 
Esteiro da Quebrada, no Largo da Caldeira, e no Cais de Aldeia Galega. 
Aproveitaram-se os fundos comunitários para construir uma bacia de 
retenção na frente ribeirinha da cidade. E recuperou-se o Moinho de Maré 
do Cais e a respectiva Caldeira de Águas. Muitos montijenses ao caminharem 
na frente ribeirinha sentem-se verdadeiramente Europeus, mas desconhecem 
que aquele espaço é fundamental na resolução do problema das cheias. A sua 
funcionalidade resulta do facto de podermos dispor de um espaço inundável 
que recolha as águas da chuva sem qualquer influência da maré. O jogo de 
comportas permite, quando correctamente manuseado, um escoamento livre 
das águas da chuva até ao dique, e mais tarde, o encaminhamento das águas 
para o Rio Tejo. Este sistema de circulação de águas na frente ribeirinha da 
cidade amortece as grandes chuvadas e permite a manutenção das calas de 
navegação no rio. Quase sempre, no mundo actual, o mediatismo e a retórica 
ganham terreno à estratégia e ao pensamento global dos problemas. Mas, a 
Câmara Municipal do Montijo não abdica de resolver, todos os dias, os 
problemas das pessoas com uma visão alargada, com uma visão sistémica. É, 
por isso, que os montijenses têm hoje resolvido o problema das cheias na 
zona histórica da cidade.”-------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Clara Silva, no uso da palavra, leu uma intervenção, que a 
seguir se transcreve intitulada: “Sistema de reconhecimento, validação e 
certificação de competências – RVCC - O Sistema de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências, permite a cada adulto, maior de 
18 anos, aceder ao reconhecimento, validação e certificação de competências 
(escolares, profissionais e outras) que adquiriu em diferentes situações de 
aprendizagem (vida pessoal, social e profissional), para efeitos de atribuição 
de uma qualificação formal, escolar ou profissional. Este processo tem em 
vista a melhoria dos níveis de certificação escolar dos adultos maiores de 18 
anos de idade que não possuam o nível básico ou secundário de escolaridade, 
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. A certificação 
conferida pode ser escolar, de nível básico (mediante atribuição de 
certificado do 1º, 2º ou 3º ciclo do ensino básico e diploma do ensino básico) 
ou de nível secundário (mediante atribuição de certificado do nível 
secundário da educação) – RVCC Escolar e/ou profissional – RVCC 
Profissional. A questão do reconhecimento, validação e certificação de 
competências desenvolvidas fora dos sistemas formais de educação e 
formação profissional assume particular relevância, tendo em conta a forma 
como uma parte significativa da população activa adquiriu as competências 
necessárias aos seus desempenhos sociais e profissionais. De facto, após 
alguns anos de experiência profissional, os activos adquirem saberes e 
competências que lhes permitem desempenhar uma determinada actividade 
profissional, não raras vezes com grande eficiência, pelo que estas 
aprendizagens devem ser formalmente reconhecidas e capitalizadas num 
processo de formação contínua e de valorização dos cidadãos, constituindo  
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verdadeiras segundas oportunidades de acesso a níveis mais elevados de 
escolaridade e qualificação. RVCC Escolar – Este processo tem como 
finalidade conferir uma certificação escolar através da valorização das 
competências adquiridas ao logo da vida em diversos contextos. Destina-se a 
todos os adultos com mais de 18 anos que não frequentaram ou concluíram 
um nível de ensino básico ou secundário e que tenham adquirido 
conhecimentos e competências, através da experiência em diferentes 
contextos, que possam ser formalizados numa Certificação Escolar. RVCC 
Profissional – É um processo que permite reconhecer, validar e certificar 
competências que os adultos adquirem pela experiencia de trabalho e de 
vida, através da atribuição de um Certificado de Formação Profissional. 
Destina-se a activos empregados e desempregados, com mais de 18 anos que 
adquiriram saberes e competências através da experiencia de trabalho ou 
noutros contextos e pretendam vê-las reconhecidas através de uma 
certificação formal. Para obter a certificação final, os candidatos devem 
demonstrar possuir todas as competências correspondentes ao curso de 
formação profissional. Câmara Municipal do Montijo A Câmara Municipal 
do Montijo, dando sequência aos objectivos estratégicos definidos para o 
Município, assinou, em 18 de Junho de 2007, um Protocolo de Cooperação 
com o Centro Novas Oportunidades (Associação para a Formação 
Profissional e Desenvolvimento do Montijo). O referido protocolo surgiu da 
vontade/necessidade de promover a educação e formação dos trabalhadores 
do Município, visando a valorização pessoal, social e profissional dos 
trabalhadores e também o prosseguimento de estudos/formação. Este 
processo foi iniciado em 2007, constitui um trabalho de parceria entre a 
Câmara Municipal e o Centro Novas Oportunidades (CNO) da Associação 
para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM) que se 
desenvolve desde então. Em 2008, formámos o primeiro grupo de 
trabalhadores dispostos a iniciar um processo. O grupo era constituído por 
20 trabalhadores de diferentes unidades orgânicas que tinham como 
objectivo a certificação de Nível Secundário. O processo teve início em 29 e 
Outubro de 2008 e a entrega do portefólio foi feita no dia 11 de Março de 
2009. Na sequência deste processo obtiveram certificação de nível 
secundário 7 trabalhadores. Em Janeiro de 2009, formámos um segundo 
grupo de trabalhadores que pretendiam obter a certificação de nível básico. 
O grupo era formado por 13 trabalhadores de diversas unidades orgânicas e 
foi presente a Júri de Certificação no dia 14 de Abril de 2009, tendo 
resultado deste processo a certificação total (9º. Ano) de 11 trabalhadores. 
No passado dia 18 de Janeiro, teve inicio um novo processo de 
reconhecimento, validação e certificação de competências de nível 
secundário (12º. Ano). O grupo ora referido é composto por 24 trabalhadores 
que pretendem obter a certificação. Este processo terminará, previsivelmente, 



no dia 7 de Junho do corrente ano. Pode-se assim concluir que até ao 
momento foram, no âmbito do Processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, certificadas/os 18 trabalhadoras/es, 
encontrando-se em processo 24 trabalhadoras/es. De referir que os processos 
acima referidos decorreram em horário semi-laboral (16h30m/19h00m), 
havendo uma cedência da Autarquia de 1 hora para todos os trabalhadores 
que decidiram investir na sua formação e consequentemente promover a sua 
valorização pessoal e sócio profissional.”------------------------------------------- 
A Senhora Presidente, fez uma introdução alusiva ao Centenário da 
República, que passo a transcrever: “Assinalam-se 100 anos sobre a 
implantação da República em Portugal. Ao longo de um século o regime 
Republicano marcou a história nacional, a sociedade, a cultura, as 
instituições do nosso país e a importância de celebrar a República e de 
reflectir sobre o que significa hoje, continuar a ser republicano, tal como 
afirmou um dia o jornalista Joaquim Vieira, “um povo que não reflecte sobre 
a própria história, arrisca-se a perder a identidade.””e deu conhecimento 
sobre o Programa Provisório Comemorativo do Centenário da República no 
Montijo, cujo teor do programa abaixo se transcreve: ---------------------------- 
EXPOSIÇÕES------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 Março a 9 de Maio de 2010-------------------------------------------------------- 
Olhar a Primeira República------------------------------------------------------------ 
Mostra bibliográfica do acervo documental----------------------------------------- 
[monografias, periódicos e iconografia]--------------------------------------------- 
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva------------------------------------- 
14 de Agosto a 30 de Outubro de 2010----------------------------------------------- 
Aldeia Gallega - «Terra Macissamente Republicana»----------------------------- 
Galeria Municipal----------------------------------------------------------------------- 
4 de Outubro a 1 de Dezembro 2010------------------------------------------------- 
A Primeira República página a página----------------------------------------------- 
(mostra documental sobre os primeiros dias da República na imprensa da época)--- 
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva------------------------------------- 
ITINERANTES----------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulino Gomes, Um Montijense Republicano e Democrata----------------------- 
Março (8-21) Fórum Montijo---------------------------------------------------------- 
Abril (5-26) Sociedade Recreativa de Pegões Velhos------------------------------- 
Maio (3- 26) Escola Secundária Jorge Peixinho------------------------------------ 
Junho (7-30) Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro----------------------------- 
Julho (5-28) Terminal Transtejo – Cais do Seixalinho----------------------------- 
Agosto (9-31) Museu Agrícola da Atalaia-------------------------------------------- 
Setembro (3-27) Museu Etnográfico de Canha-------------------------------------- 
Outubro (1-25) Pólo Cultural do Afonsoeiro---------------------------------------- 
Aldeia Galega nas Vésperas da República. As Eleições Municipais de 1908--- 
Março (8-29) Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro----------------------------- 
Abril (5-26) Pólo Cultural do Afonsoeiro-------------------------------------------- 
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Maio (3-26) Museu Etnográfico de Canha------------------------------------------- 
Junho (7-30) Terminal Transtejo – Cais do Seixalinho---------------------------- 
Julho (5-28) Sociedade Recreativa de Pegões Velhos------------------------------ 
Agosto (9-22) Fórum Montijo---------------------------------------------------------- 
Setembro (3-27) Museu Agrícola da Atalaia----------------------------------------- 
Outubro (1-25) Escola Secundária Jorge Peixinho--------------------------------- 
27, 28 e 29 Junho 2010 (por confirmar)---------------------------------------------- 
Viva a República... em Digressão----------------------------------------------------- 
Praça da República---------------------------------------------------------------------- 
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República------ 
EDIÇÕES------------------------------------------------------------------------------------------------ 
31 de Janeiro 2010 – 15h-------------------------------------------------------------- 
Álvaro Valente – O Homem e a Obra de Artur Vaz – pelo 101º aniversário 
dos Bombeiros Voluntários do Montijo. Homenagem a um montijense grande 
defensor da implantação e dos valores republicanos, Salão dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo.----------------------------------------------------------------- 
Roteiro Republicano – incluindo percurso baseado na toponímia montijense 
que reporta a personalidades ou acontecimentos da história republicana; 
cronologia política dos primórdios do movimento republicano no Montijo; 
património artístico, artes plásticas e património industrial.--------------------- 
CICLO DE CONFERÊNCIAS----------------------------------------------------------------------- 
8 de Março 2010 – 21h ----------------------------------------------------------------- 
As Mulheres e a República------------------------------------------------------------- 
Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Mulher---------------------------- 
Sala da Assembleia Municipal--------------------------------------------------------- 
23 de Abril 2010 – 15h (local a confirmar)------------------------------------------ 
A Revolução republicana e o 25 de Abril--------------------------------------------- 
Org: Escola Secundária Poeta Joaquim Serra-------------------------------------- 
Actividade no âmbito de uma Semana de exposições e apresentação de 
trabalhos organizada pelo Curso Profissional de Turismo da ESPJS----------- 
13 de Maio 2010 – 18h----------------------------------------------------------------- 
“O 5 de Outubro na Caricatura Europeia”------------------------------------------ 
Orador: Professor Doutor Reto Monico --------------------------------------------- 
Org: Escola Secundária Jorge Peixinho---------------------------------------------- 
Sala da Assembleia Municipal--------------------------------------------------------- 
30 Setembro 2010 - 18h---------------------------------------------------------------- 
A Literatura Portuguesa na época republicana ------------------------------------- 
Orador: Professor Doutor Ernesto Rodrigues -------------------------------------- 
(Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras) ---------------------------------- 
Sala da Assembleia Municipal--------------------------------------------------------- 
7 de Outubro de 2010  - 18h----------------------------------------------------------- 
O significado histórico da implantação da República em Portugal ------------- 
Orador: Professor Doutor José Manuel Garcia ------------------------------------ 



(Gabinete de Estudos Olisiponenses – CML) --------------------------------------- 
Sala da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------- 
ESPECTÁCULOS -------------------------------------------------------------------------------------- 
5 de Fevereiro - 10h30 e 14h30/ 6 de Fevereiro – 16h30 e 21h30 -------------- 
A REPÚBLICA DANÇA -------------------------------------------------------------------- 
Companhia TPO Teatro di Piazza o d’Occasione ---------------------------------- 
Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida -------------------------------------------------- 
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República ----- 
25 de Abril 2010 – 16h - Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida ------------------- 
14 de Agosto 2010 – 21h - Praça da República (a confirmar) ------------------ 
DA COROA AO CRAVO ------------------------------------------------------------------- 
Org:Grupo Coral do Montijo ---------------------------------------------------------- 
4 de Outubro de 2010 – 21H30 ------------------------------------------------------- 
CONCERTO COMEMORATIVO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA ------------------ 
Praça da República --------------------------------------------------------------------- 
24 de Outubro 2010 – 16h30 ---------------------------------------------------------- 
RES PUBLICA ----------------------------------------------------------------------------- 
Espectáculo de Marionetas que conta a história da Implantação da República 
ARTEMREDE ------------------------------------------------------------------------------ 
Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida -------------------------------------------------- 
4 de Dezembro 2010 – 16h30 --------------------------------------------------------- 
DEBAIXO DA MESA------------------------------------------------------------------------ 
Espectáculo de Teatro para bebés ---------------------------------------------------- 
Comissão Nacional das Comemorações do Centenário da República----------- 
Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida-------------------------------------------------- 
ANIMAÇÃO DE RUA --------------------------------------------------------------------------------- 
3-4 de Outubro 2010 ------------------------------------------------------------------- 
Pequenos relatos sobre a implantação da República contados pelas ruas da 
cidade ------------------------------------------------------------------------------------- 
Escola Profissional do Montijo – alunos de Animação Sócio-Cultural --------- 
Escola Secundária Jorge Peixinho --------------------------------------------------- 
Escola Secundária Poeta Joaquim Serra -------------------------------------------- 
4 de Outubro 2010 – 11h00 ----------------------------------------------------------- 
Reconstituição Histórica da Proclamação da República em Aldeia Galega---- 
Praça da República e edifício dos antigos Paços do Concelho------------------- 
Org: Escolas do concelho”------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse ainda o seguinte: “Na reunião de 13 de Janeiro 
passado o Senhor Vereador Nuno Ferrão informou que o Futebol Clube do 
Areias não teria realizado a prova de atletismo Grande Prémio dos Reis por 
ainda não ter recebido o apoio da Câmara para a prova realizada em 2009 
no montante de 500 euros. Na sequência desta informação diligenciei 
contacto com o Senhor Presidente do Clube e entre o dirigente que referiram 
ter falado num apoio na altura da realização da prova e posteriormente 
também e que não  receberam a verba. No  entanto, a Câmara em  nenhum  
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momento deliberou esse apoio. Acresce que o mesmo sempre foi equacionado 
como uma possibilidade e não como garantia. Compreendemos que os nossos 
dirigentes associativos só podem desenvolver um conjunto de actividades, se 
tiverem apoios. Não só da Câmara mas das empresas, instituições e cidadãos 
individualmente considerados. Todavia nem sempre existem condições para 
corresponder aos apoios solicitados, não significa que tais apoios não sejam 
falados, mas na situação é apresentar o pedido de apoio; outra é que o 
pedido seja acolhido e satisfeito. Ora, no caso em concreto, não existiu 
compromisso ou garantia no sentido de o apoio solicitado ser concedido. 
Aliás, a Câmara apoiou o Clube noutras iniciativas e melhorou 
qualitativamente as infra-estruturas desportivas utilizadas.”--------------------- 
O Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, leu duas intervenções, a 
primeira política e a segunda de solidariedade, cujos teores se transcrevem, 
respectivamente: “A CDU sempre cumpriu com os seus compromissos, e 
sempre foi coerente com as suas posições políticas ao contrário de outras 
forças que nem sempre cumprem os seus compromissos eleitorais nem 
respeitam os interesses das populações. A CDU sempre foi pela 
descentralização de meios e competências, mas não aceitamos a 
transferências de atribuições sem os meios financeiros adequados para dar 
resposta plena às expectativas e aspirações populares. A transferência de 
atribuições sem os devidos meios, resulta no legítimo descontentamento 
popular contra o poder local, para além do aumento de encargos para os 
munícipes, que assim, sustentam por vezes, políticas erradas do governo. A 
CDU não se vai deixar de intimidar por quem impõe às Juntas de Freguesia o 
garrote da crise, reduzindo-as de meios e competências. Não aceitamos que 
as Juntas de Freguesia do Concelho sejam meros passadores de atestados e 
bater-nos-emos pela descentralização de competências e meios da Câmara 
para as juntas nos órgãos onde estamos representados, respeitando o nosso 
eleitorado que validou o nosso programa eleitoral. Consideramos que as 
Juntas de Freguesia são os primeiros patamares do poder local, aqueles que 
estão mais perto das populações e que são determinantes no nosso estado de 
direito democrático para a melhoria das condições de vida das populações. A 
existência de protocolos de descentralização entre as Juntas de Freguesia e 
Câmaras, não advêm de imposições legais, mas de opções políticas, que esta 
Câmara de maioria absoluta PS não quer tomar porque tem uma política 
centralizadora. Quando se opta por protocolos de descentralização de uma 
câmara para as Juntas de Freguesia implicam negociações e acordos entre 
as partes, sendo de excluir qualquer imposição. A CDU interpreta na sua 
posição o sentimento e desejo dos Executivos das Juntas de Freguesia e da 
sua organização ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, que pugnam 
por mais meios e competências, contrariando o que foi dito pela Senhora 
Presidente da Câmara na última reunião de Câmara de que a nossa 



preocupação “viola o princípio de autonomia quer da Câmara quer das 
Juntas de Freguesia”. Nas Câmaras de gestão CDU aposta-se na 
descentralização e na existência de protocolos negociáveis entre os vários 
órgãos autárquicos com interesses mútuos, que só beneficiam os órgãos 
autárquicos e as populações. As Câmaras de gestão da CDU descentralizam 
mais de 2% do valor dos seus orçamentos para as Freguesias, enquanto a 
Câmara Municipal de Montijo descentraliza apenas 1,3% do valor do seu 
orçamento. Mais competências directas do Governo para as Juntas de 
Freguesia e protocolos de descentralização das Câmaras Municipais, 
acompanhados dos devidos meios significam mais democracia, melhor defesa 
dos interesses das populações. Como podem os eleitos das Juntas de 
Freguesia cumprir os seus programas eleitorais, sem os meios necessários 
para o seu efeito?” e “A CDU solidariza-se com os trabalhadores da 
Administração Pública, com a Greve Nacional dos Enfermeiros de dia 27, 28 
e 29 de Janeiro, e com a Manifestação Nacional marcada pela Frente 
Comum dos Sindicatos da Administração Pública para o próximo dia 5 de 
Fevereiro. Seja pela crise, seja para conter o défice, há dez anos que há 
sempre uma desculpa para não aumentar de forma digna os salários e retirar 
direitos, provocando perdas gigantescas do poder de compra dos 
trabalhadores em geral e dos da Função Pública em particular, agravando 
as desigualdades sociais e prejudicando decisivamente o desenvolvimento da 
economia. São justas e legítimas as reivindicações da Frente Comum dos 
Sindicatos da Administração Pública para 2010. A reposição dos salários e 
pensões dignos, com reposição do poder de compra perdido; A Suspensão 
imediata do SIADAP e a negociação com os Sindicatos da Frente Comum de 
um sistema de avaliação, efectivo, que garanta a valorização dos serviços 
públicos e dos trabalhadores e permita o efectivo reconhecimento e 
valorização do trabalho prestado; A manutenção do horário de 35 horas 
semanais e 7 horas diárias, contra a adaptabilidade e a flexibilidade; A 
Revogação e/ou alteração das normas mais gravosas da nova legislação da 
Administração Pública, com a reposição do vínculo de nomeação a todos os 
trabalhadores da Administração Pública; A reposição das condições de 
aposentação anteriores a 2004. A CDU solidariza-se também com os 
Enfermeiros Portugueses e com a sua Greve de dia 27, 28 e 29 de Janeiro, 
contra a indigna e desrespeitosa proposta do Ministério da Saúde, pelo 
respeito da profissão e dos enfermeiros. Com efeito, o projecto de diploma do 
Ministério da Saúde, relativo às grelhas salariais e à transição para a nova 
carreira de enfermagem, assume aspectos humilhantes para a classe, 
designadamente, no que respeita a: Remuneração base baixíssima, 
designadamente para quem vai iniciar funções (muito inferior à atribuída aos 
licenciados das carreiras gerais); Continuação do congelamento salarial na 
transição para a nova grelha, penalizando os esforços dos trabalhadores na 
aquisição de níveis habilitacionais superiores; Rácios inaceitáveis para a 
categoria de  Enfermeiro Principal, desenquadrados  das  necessidades dos  
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serviços e da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde; Desvalorização 
do papel dos Enfermeiros Especialistas e da Gestão. Por outro lado, tem de 
se por fim, à enorme precariedade que se verifica no sector, impondo-se a 
imediata vinculação por tempo indeterminado dos milhares de enfermeiros 
que se encontram a executar funções permanentes, ao mesmo tempo que têm 
de se admitir mais enfermeiros, face à real carência em diversas instituições, 
designadamente nos cuidados de saúde primários. Por sua vez, os estudantes 
do ensino básico e secundário, marcaram para o próximo dia 4 de Fevereiro, 
acções e protestos um pouco por todo o país, pela defesa da escola pública, 
por melhores condições nas escolas, pela implementação da educação sexual 
e por uma avaliação justa e contínua. Estas são as preocupações e 
reivindicações justas, que têm sido ignoradas consecutivamente pelo 
Ministério da Educação, que merecem da CDU toda a solidariedade e apoio. 
Os trabalhadores e o povo em geral disseram não ao prosseguimento destas 
políticas, quando lutaram e derrotaram a maioria absoluta do Partido 
Socialista, que agora teima em continuar com as políticas de direita, como 
revela o Orçamento de Estado para 2010. Pela nossa parte continuaremos 
solidários e empenhados no combate a essas políticas, por uma alternativa de 
esquerda e uma mudança de rumo para o país.”-----------------------------------
A Senhora Presidente ditou para acta o seguinte: “Relativamente à 
intervenção do Senhor Vereador da CDU, à cerca da delegação de 
competências, reproduz-se aqui e agora a nossa declaração da última 
reunião de câmara. A tentativa da CDU de impor à Câmara Municipal de 
Montijo ou melhor de reclamar da Câmara Municipal de Montijo a 
delegação de competências é reveladora do seu autoritarismo. Em 
negociação não pode haver nem imposição nem reclamação, há diálogo e 
concertação. O recente congresso da ANAFRE vem ao encontro dos 
princípios, enunciados na nossa declaração quer a CDU goste ou não, ou lhe 
dê outra interpretação. – Clarificar e definir as atribuições e competências 
das Freguesias pondo fim à sobreposição, actualmente existente, entre 
atribuições e competências das Freguesias e dos Municípios; - Converter as 
competências delegáveis em competências próprias e universais; - Converter 
as competências contratualizáveis em competências próprias das Freguesias 
que demonstrem ter capacidade para as exercer, como forma de racionalizar 
recursos que a proximidade propicia; - Garantir novas competências com os 
respectivos meios financeiros. São estas as principais conclusões do 
congresso da ANAFRE que não são mais, do que na intervenção anterior e 
mesmo na Assembleia Municipal defendemos. Cada freguesia tem as 
possibilidades que tem de poder exercer as suas competências, ou, 
competências delegadas, nem todas têm condições de exercer as suas 
próprias competências quanto mais as competências delegadas. Mas isso não 
significa que não se iniciem processos de negociação com vista à 



inventariação dos recursos e à adopção da solução que melhor serve o 
interesse geral e o bem comum. É por isso que a CDU não nos convence a nós 
pela sua teoria e pela sua prática, nem convence os cidadãos do Montijo, 
pela sua teoria e pela sua prática. O país atravessa uma grave crise 
económica e financeira que é por todos os responsáveis reconhecida. Não é 
uma invenção do PS é uma realidade, só quem é irresponsável deixará se 
reconhecer a situação difícil que atravessamos e impõem a responsabilidade 
de quem exerce cargos públicos e políticos que assuma claramente as 
responsabilidades. É isto que o PS faz no Governo da República e também no 
Município do Montijo. É certo que o PS governa com maioria relativa, a 
esperança do povo português é o PS, é consequência dos resultados eleitorais 
de 27 de Setembro. O PS e o Governo têm estado à altura de garantir aos 
Portugueses a estabilidade e compromisso indispensáveis para a governação. 
E bem pode a CDU continuar a gritar que é um governo de direita, com 
políticas de direita. Maioritariamente os Portugueses assim não entendem. A 
CDU acha que por gritar como grita os portugueses lhe reconhecem mais 
razão, nas suas posições, nada mais errado, os portugueses já conhecem bem 
o que a CDU grita e o que a CDU faz, e é por isso que a perda acelerada do 
eleitorado é uma realidade para a CDU. Os números falam por si. A luta por 
uma vida melhor, pela liberdade, pela solidariedade e pela justiça social faz-
se com verdade, transparência, responsabilidade, trabalho, honestidade, 
competência e não com demagogia que a CDU sempre põe nas suas posições. 
O Governo da República, liderado pelo Primeiro-Ministro, Engº José 
Sócrates, tem dado provas de responsabilidade, competência, concertação 
para encontrar soluções mais adequadas nas actuais circunstâncias para 
resolver o problema do défice público, compatibilizando-o com o apoio aos 
mais desfavorecidos. O orçamento de estado ontem mesmo apresentado 
reflecte tudo isso, é certo que todos gostaríamos de ter mais meios para criar 
melhores condições, mas os meios são objectivos e não dependem dos 
aspectos subjectivos. Também na Câmara Municipal a CDU votou contra os 
instrumentos de gestão para o ano 2010, não apresentou uma única proposta, 
não apresentou uma única solução que pudesse contribuir para uma gestão 
mais eficiente e mais eficaz. O que significa que fala, fala mas na hora da 
responsabilidade é com os outros, não tem nada a ver com a governação do 
município porque a “maioria absoluta do PS” é que tem a responsabilidade. 
E é verdade responsabilidade que não enjeitamos. Mas então não venham 
para o povo do Montijo com demagogia, omitindo a verdade das suas 
posições. A maioria absoluta não impede a apresentação de propostas mesmo 
que eventualmente possam não ser aceites, agora nada propor tudo 
reivindicar é que não acrescenta nada à participação responsável e ao 
interesse geral.”-------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Lucília Ferra, no uso da palavra, pediu que constasse em acta 
a seguinte intervenção: “Nós revemo-nos com as declarações políticas da 
CDU, sobre a transferência de competências para as freguesias, entendemos  
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que enquanto a lei não consagrar legalmente as competências da freguesia, 
algumas competências que hoje são exercidas por delegação, as conclusões 
da ANAFRE, algumas das quais que a Senhora Presidente leu, não colidem 
com o que foi dito na Assembleia Municipal. Enquanto a lei não assumir com 
competências próprias da freguesia algumas que elas hoje já executam por 
via de delegação é útil que os Municípios possam por via negocial transferi-
las para as freguesias, porque está demonstrado que as freguesias, são 
realidades que estando mais próximas da população têm facilidade em 
executar com mais eficácia e com mais eficiência algumas tarefas que 
correspondem às necessidades dessas populações locais. Lógico que 
defendemos isso, aliás somos uma força política e sempre defendemos a 
delegação de competências. Essas competências deviam ser definidas por via 
legal, evitava um conjunto de negociações que muitas vezes são fáceis, 
acessíveis e voluntárias, o0utras vezes não são, seria útil que os municípios 
possam estabelecer um diálogo produtivo com as freguesias e delegar-lhe 
essas competências, tal como pretendemos para a Câmara porque diz 
respeito às transferências. Em relação à declaração de solidariedade gostava 
de deixar uns comentários e uma pergunta, por isso vamos ser concretos: É 
verdade que vivemos em crise, e que é necessário pedir sacrifícios a toda a 
gente, mais uma vez. Mas vou pressupor que é a toda a gente. Não é sempre 
aos mesmos. Eu sou funcionária pública, congelem-me o salário durante um 
ou dois anos, mas tendo em vista um objectivo claro e que seja atingido. É 
necessário congelar os vencimentos na Função Pública? E os gestores 
públicos? Acho inadmissível em Portugal haver gestores públicos a ganhar 
mais que o Presidente da República e que o Primeiro-Ministro, mas aí não 
vejo mão firme do Governo. E os prémios que são dados ao fim do ano aos 
gestores públicos? Então por uma questão de princípios gostaria de saber, 
quais os sacrifícios que também vão ser pedidos aos gestores públicos? 
Também gostava de ver clarificada, qual a capacidade de esforço que o 
governo tem para reduzir, também ao nível os seus próprios gabinetes e ao 
nível dos seus próprios Ministérios? E fico pela questão, pedimos sacrifícios 
a todos os funcionários públicos, que estão ao abrigo da Lei 12-A, em 
condições normais levam 10 anos a alcançar uma posição remuneratória. 
Mas depois temos o seguinte: Os professores, e bem, que lutaram para que 
estas regras e outras específicas não lhes fossem aplicadas, designadamente 
o SIADAP, os médicos e os magistrados que têm especialidade de regime. 
Então pergunto: - Acham justo que os funcionários das Autarquias Locais, 
mais alguns da Administração Central, servirem de exemplo para o país? São 
estes que vão ajudar a reduzir o défice orçamental e ajudar o país a sair da 
crise? É isto que as pessoas querem saber. Se os sacrifícios são justos e 
equitativos e vão permitir resolver os problemas do país?”----------------------- 



Foi presente para aprovação a Acta número 01/2010, tendo sido aprovada 
por unanimidade, com a seguinte rectificação: Na pág. 3, onde se lê: “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.” Deverá ler-se: “Aos professores, o que é da sua respon-
sabilidade, 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.”--------------------------------- 
 
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 11 de Janeiro de 
2010 e 22 de Janeiro de 2010: - Licenças Administrativas: 4; - Autorizações 
Administrativas: 1; - Certidões: 2; - Informações Prévias: 1; Comunicações 
Prévias: 5; - Licenças de Utilização: 6; - Propriedade Horizontal: 1; - 
Loteamentos: 1.-------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 

 
 

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. 113/10 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE 
TAXAS E O RESPECTIVO ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO - Considerando 
que: Nos termos da deliberação camarária tomada na reunião ordinária de 4 
de Novembro titulada pela proposta n.º16/09 foi submetido a discussão 
pública, pelo prazo de trinta dias, o projecto de regulamento e tabela de 
taxas; 2. O projecto foi publicado na 2.ª série do Diário da Republica – 
n.º228 de 24 de Novembro de 2009; 3. Que terminou o prazo de discussão 
publica em 11 de Janeiro de 2010; 4. Durante o período de discussão pública 
a AECOPS apresentou um conjunto de sugestões cujo conteúdo se junta em 
anexo à presente proposta para conhecimento; 5. As observações tecidas pela 
AECOPS respeitam por um lado à metodologia utilizada para a valorização 
das  taxas e por  outro ao impacto que este aumento  terá no mercado. Nos  
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termos da Lei 53-E/2006 de 29 de Dezembro, 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. A exigência desta fundamentação 
obrigou à realização de um estudo económico-financeiro aprofundado. A 
Câmara Municipal do Montijo não tem implementado a contabilidade de 
custos. 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. Uma das 
premissas deste trabalho foi que o tempo despendido por cada unidade 
orgânica, para cada item da tabela, corresponderia à efectiva prestação de 
serviço em condições de eficiência e eficácia. Os montantes das taxas e 
tarifas que se encontram actualmente em vigor não encontram suporte em 
qualquer estudo económico-financeiro pelo que qualquer comparação com os 
valores das taxas e tarifas propostos, assentes numa análise técnica 
fundamentada nos custos que a organização tem com a execução das tarefas 
que se lhe encontram atribuídas não é viável. Consciente do impacto que o 
aumento das taxas teria no mercado na actual conjuntura económica, o 
executivo utilizou a vertente política para minorar esse impacto negativo 
para as empresas e para os cidadãos, noutros casos diferiu o aumento no 
tempo. Proponho: a) Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos 
da alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Regulamento e Tabela de 
Taxas anexo e o respectivo Estudo económico-financeiro que o integra, 
elaborado no cumprimento do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 8º da 
Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro; b) Submeter a presente proposta a 
deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea e) do 
n.º 2 do art.º 53.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---- 
A Senhora Presidente, ditou para acta o critério geral, relativamente a esta 
proposta, cujo teor abaixo se transcreve: “A Câmara Municipal de Montijo, 
foi confrontada com estudo de viabilidade económico-financeiro, que 
aumenta genericamente as taxas a aplicar aos serviços prestados com valores 
nalguns casos de 300% e 400%, é certo que outros serviços dão como 
resultado do estudo, valores inferiores aos actualmente cobrados. Não é 
possível proceder a qualquer comparação entre o resultado do estudo e as 
actuais taxas cobradas, uma vez que as actuais taxas não têm por base 
qualquer estudo ou fundamentação perceptível. Ponderado o resultado do 
estudo decidiu-se propor que, um conjunto de taxas que teriam um aumento  



significativo com o correspondente agravamento para as empresas e para os 
cidadãos, deferir no tempo a aplicação dos aumentos, num horizonte 
temporal de 10 anos. Ponderou-se igualmente que as taxas que o estudo 
revela ter hoje um valor superior ao custo do serviço prestado, usar como 
critério político que se deveriam manter. Ponderando nestas duas situações, é 
que para nós se afigura podermos encontrar um equilíbrio na arrecadação 
normal da receita, tal como tem vindo a ser obtido e o diferimento no tempo, 
criando assim condições para o equilíbrio financeiro das receitas municipais. 
O objectivo do legislador ao permitir que haja um custo político tem em vista 
a possibilidade de se poder corrigir alguns aspectos que os resultados dos 
estudos podem ter uma repartição e o justo equilíbrio das situações e dos 
serviços prestados pelos Municípios.”------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação 
Democrática.----------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Nuno Ferrão solicitou que constasse em acta uma declaração de 
voto cujo teor a seguir se transcreve: “Não obstando de concordarmos com 
as inúmeras taxas propostas, que na sua maioria coincidem, com o seu custo 
económico, não podemos concordar que haja uma decisão de aumento das 
taxas e não se manter o mesmo critério quando o custo económico de um 
serviço prestado pelo município, está aquém da taxa actualmente em vigor. 
Isto é há aqui um diferimento no tempo, com o qual concordamos quando o 
valor da taxa a aplicar vai ter um acréscimo significativo, face ao valor 
actual, mas não há qualquer decisão política no sentido também de reduzir o 
valor actual das taxas, quando o seu custo económico é manifestamente 
inferior ao actualmente cobrado pela Autarquia. Disse.”------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 114/10 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE 
TARIFAS – Considerando que: 1. Nos termos da deliberação camarária 
tomada na reunião ordinária de 4 de Novembro, titulada pela Proposta n.º 
16/09 foi submetido a discussão pública, pelo prazo de trinta dias, o projecto 
de regulamento e tabela de tarifas; 2. Que terminou o prazo de discussão 
pública em 11 de Janeiro de 2010, sem que tivessem sido recolhidos 
quaisquer contributos de participação dos interessados. Proponho: a) 
aprovar, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 
Regulamento e Tabela de Tarifas anexo e o respectivo Estudo-Económico 
financeiro que o integra. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois do Partido Social Democrata e uma abstenção da Coligação 
democrática Unitária.------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 115/10 – HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE SEIS LOTES 
DE TERRENO NA FREGUESIA DE MONTIJO - Considerando que: 1. A 
Câmara Municipal de Montijo é proprietária de seis lotes de terreno sitos na 
freguesia e concelho de Montijo. Três lotes de terreno situam-se no Bairro da  
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Caneira e destinam-se a habitação unifamiliar, dois lotes de terreno situam-
se em Vale Salgueiro e um no Esteval e destinam-se a habitação colectiva; 2. 
O período de contenção, moderação e restrição financeira em curso, 
decorrente do impacto negativo da crise financeira internacional nas 
finanças públicas municipais, em especial no que concerne às receitas 
públicas camarárias; 3. De acordo com o disposto no artigo 64º, n.º 1 alínea 
f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, compete à Câmara Municipal alienar os bens imóveis; 4. Nos 
termos do artigo 115º do Regulamento de Controlo Interno da Câmara 
Municipal de Montijo na alienação de qualquer bem imóvel é utilizada a 
hasta pública. PROPONHO: 1. O Executivo Municipal delibere aprovar a 
venda dos lotes n.ºs 11-A, 90 e 96 do Bairro da Caneira, dos lotes n.ºs 18 e 23 
do Vale Salgueiro e do lote n.º 5 do Esteval em hasta pública; 2. O Executivo 
Municipal delibere aprovar as condições de venda em hasta pública, cujas 
condições gerais se anexam e se dão por integralmente reproduzidas. 3. Que 
a presente venda conste da relação a publicar editalmente e em jornal 
regional, em cumprimento do estatuído no artº. 1º, nº 1 e artº. 3º, nº 2 da Lei 
nº 26/94, de 19 de Agosto (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
II - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 116/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR E 
OUTORGAR COM A ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE, NO ÂMBITO DO 
SUB-PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA - Protocolo de parceria a celebrar e outorgar com a Escola 
Secundária de Alcochete, no âmbito do sub-programa Leonardo Da Vinci do 
programa de aprendizagem ao longo da vida. A decisão 2006/1720/CE de 15 de 
Novembro de 2006, adoptada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 
União Europeia, estabeleceu um programa de acção no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida, designado “Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida”. O Programa em causa pretende essencialmente promover os 
intercâmbios e a cooperação no espaço comunitário assim como a mobilidade 
entre sistemas de ensino e de formação a nível europeu enquanto referência e 
modelo internacional de qualidade e progresso. Salientando-se e reproduzindo-
se os objectivos específicos do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida: 
a) contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao 
longo da vida e promover elevados níveis de desempenho profissional; b) apoiar 
a criação de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida; c) 
contribuir para a melhor qualidade das possibilidades de aprendizagem ao 
longo da vida existentes nos vários estados membros da União; d) reforçar o 
contributo da aprendizagem ao longo da vida para a coesão social, a cidadania 
activa, o diálogo intercultural, a igualdade entre homens e mulheres e a 
realização pessoal; e) contribuir para a promoção da criatividade e da 



empregabilidade bem como para o desenvolvimento do espírito empreendedor; 
f) contribuir para aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida 
de pessoas de todas as idades, incluindo as pessoas com necessidades 
educativas especiais e grupos sociais desfavorecidos, carenciados ou em risco 
de exclusão; g) promover a aprendizagem das línguas da União e a diversidade 
linguística; h) apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, métodos 
pedagógicos e práticas inovadoras baseados nas novas tecnologias da 
comunicação e da informação, no domínio da aprendizagem ao longo da vida; 
i) reforçar o papel da aprendizagem ao longo da vida na criação de um sentido 
e de um espírito de cidadania europeia baseado na tolerância, na compreensão, 
na multiculturalidade e na promoção e respeito dos direitos humanos e 
fundamentais; j) promover a cooperação em matéria de garantia da qualidade 
em todos os sectores de educação e de formação na Europa; k) incentivar a 
melhor utilização possível dos resultados e dos produtos e processos inovadores 
e assegurar o intercâmbio de boas práticas nos domínios abrangidos pelo 
programa em apreço, em ordem à melhoria da qualidade dos sistemas de 
educação e formação europeus. Com vista à prossecução dos objectivos do 
Programa de Aprendizagem ao longo da vida encontram-se implementados e 
mostram-se em execução quatro sub-programas sectoriais – o Comenius, o 
Erasmus, o Leonardo da Vinci e o Grundtvig bem como um sub-programa de 
natureza transversal. Desde 2006 que a Câmara Municipal promove, apoia e 
instruir candidaturas em ordem à obtenção de financiamento europeu 
comunitário junto da Agência Nacional do Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida no que concerne ao sub-programa Leonardo Da Vinci, 
consistentes na realização de estágios profissionais de formação profissional 
inicial nos países da União Europeia. Enquanto projecto de mobilidade 
europeia ao nível da formação, o projecto Leonardo da Vinci possibilita aos 
jovens portugueses que frequentam cursos tecnológicos ou profissionais 
inseridos no Ensino Secundário e bem assim cursos profissionais do Ensino 
Profissional a realização de estágios, até ao limite temporal máximo de 6 meses, 
nos demais Estados membros da União Europeia, propiciando aos formandos 
beneficiários a aquisição de experiências profissionais em contexto real de 
trabalho e de competências que permitem uma maior e melhor integração no 
mercado de trabalho nacional e europeu, contribuindo para o emprego e para a 
empregabilidade. À semelhança do que já sucedia e tem vindo a ser 
implementado no âmbito das parcerias estabelecidas com a Associação para a 
Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo, titular da Escola 
Profissional de Montijo, e com a Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, a 
Escola Secundária Jorge Peixinho e a Escola Secundária de Alcochete 
solicitaram à Câmara Municipal apoio no âmbito da preparação, instrução, 
elaboração e apresentação das respectivas candidaturas ao sub-programa 
sectorial Leonardo da Vinci, para efeitos da realização de estágios profissionais 
por parte dos seus formandos em curso tecnológicos e profissionais noutros 
Estados membros da União Europeia. Salientando-se que a Escola Secundária  
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Jorge Peixinho promove cursos profissionais nas áreas de gestão e informática, 
gestão e secretariado e que a Escola Secundária de Alcochete dinamiza cursos 
profissionais nas áreas do marketing, comunicação, marketing e publicidade, 
comércio e informática, promovendo ademais o curso tecnológico de desporto. 
Assim, atento o supra exposto e considerando as atribuições e competências 
legais municipais previstas nos artigos 13.º, alínea n) e 28.º, n.º 1, alínea d), 
ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e bem assim nos artigos 64.º, n.º 4, 
alínea b) e 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
celebração do Protocolo de Parceria a ajustar ente o Município e a Escola 
Secundária de Alcochete que se anexa e cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido nesta sede para todos os legais efeitos. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)----------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 117/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR E 
OUTORGAR COM A ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO, NO ÂMBITO DO 
SUB-PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA - Protocolo de parceria a celebrar e outorgar com a Escolar 
Secundária Jorge Peixinho, no âmbito do sub-programa Leonardo Da Vinci do 
programa de aprendizagem ao longo da vida. A decisão 2006/1720/CE de 15 de 
Novembro de 2006, adoptada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 
União Europeia, estabeleceu um programa de acção no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida, designado “Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida”. O Programa em causa pretende essencialmente promover os 
intercâmbios e a cooperação no espaço comunitário assim como a mobilidade 
entre sistemas de ensino e de formação a nível europeu enquanto referência e 
modelo internacional de qualidade e progresso. Salientando-se e reproduzindo-
se os objectivos específicos do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida: 
a) contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao 
longo da vida e promover elevados níveis de desempenho profissional; b) apoiar 
a criação de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida; c) 
contribuir para a melhor qualidade das possibilidades de aprendizagem ao 
longo da vida existentes nos vários estados membros da União; d) reforçar o 
contributo da aprendizagem ao longo da vida para a coesão social, a cidadania 
activa, o diálogo intercultural, a igualdade entre homens e mulheres e a 
realização pessoal; e) contribuir para a promoção da criatividade e da 
empregabilidade bem como para o desenvolvimento do espírito empreendedor; 
f) contribuir para aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida 
de pessoas de todas as idades, incluindo as pessoas com necessidades 
educativas especiais e grupos sociais desfavorecidos, carenciados ou em risco 
de exclusão; g) promover a aprendizagem das línguas da união e a diversidade 
linguística; h) apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, métodos 
pedagógicos e práticas inovadoras baseados nas novas tecnologias da comuni- 



cação e da informação, no domínio da aprendizagem ao longo da vida; i) 
reforçar o papel da aprendizagem ao longo da vida na criação de um sentido e 
de um espírito de cidadania europeia baseada na tolerância, na compreensão, 
na multiculturalidade e na promoção e respeito dos direitos humanos e 
fundamentais; j) promover a cooperação em matéria de garantia da qualidade 
em todos os sectores de educação e de formação na Europa; k) incentivar a 
melhor utilização possível dos resultados e dos produtos e processos inovadores 
e assegurar o intercâmbio de boas práticas nos domínios abrangidos pelo 
programa em apreço, em ordem à melhoria da qualidade dos sistemas de 
educação e formação europeus. Com vista à prossecução dos objectivos do 
Programa de Aprendizagem ao longo da vida encontram-se implementados e 
mostram-se em execução quatro sub-programas sectoriais – o Comenius, o 
Erasmus, o Leonardo da Vinci e o Grundtvig bem como um sub-programa de 
natureza transversal. Desde 2006 que a Câmara Municipal promove, apoia e 
institui candidaturas em ordem à obtenção de financiamentos europeu 
comunitário junto da Agência Nacional do Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida no que concerne ao sub-programa Leonardo Da Vinci, 
consistente na realização de estágios profissionais de formação profissional 
inicial nos países da União Europeia. Enquanto projecto de mobilidade 
europeia ao nível da formação, o projecto Leonardo da Vinci possibilita aos 
jovens portugueses que frequentam cursos tecnológicos ou profissionais 
inseridos no Ensino Secundário e bem assim cursos profissionais do Ensino 
Profissional a realização de estágios, até ao limite temporal máximo de 6 meses, 
nos demais Estados membros da União Europeia, propiciando aos formandos 
beneficiários a aquisição de experiências profissionais em contexto real de 
trabalho e de competências que permitem uma maior e melhor integração no 
mercado de trabalho nacional e europeu, contribuindo para o emprego e para a 
empregabilidade. À semelhança do que já sucedia e tem vindo a ser 
implementado no âmbito das parceiras estabelecidas com a Associação para a 
Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo, titular da Escola 
Profissional de Montijo, e com a Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, a 
Escola Secundária Jorge Peixinho e a Escola Secundária de Alcochete 
solicitaram à Câmara Municipal apoio no âmbito da preparação, instrução, 
elaboração e apresentação das respectivas candidaturas ao sub-programa 
sectorial Leonardo da Vinci, para efeitos da realização de estágios profissionais 
por parte dos seus formandos em curso tecnológicos e profissionais noutros 
Estados membros da União Europeia. Salientando-se que a Escola Secundária 
Jorge Peixinho promove cursos profissionais nas áreas de gestão e informática, 
gestão e secretariado e que a Escola Secundária de Alcochete dinamiza cursos 
profissionais nas áreas de marketing, comunicação, marketing e publicidade, 
comércio e informática, promovendo ademais o curso tecnológico de Desporto. 
Assim, atento o supra exposto e considerando as atribuições e competências 
legais municipais previstas nos artigos 13.º, alínea n) e 28.º, n.º 1, alínea d), 
ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e bem assim nos artigos 64.º, n.º 4,  
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alínea b) e 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, proponho que a Câmara Municipal delibera aprovar a 
celebração do Protocolo de Parceria a celebrar ente o Município e a Escola 
Secundária Jorge Peixinho. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves)----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
3 – 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 Oliveira de Paiva, 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. 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: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 



4 – PROPOSTA Nº. 118/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MONTIJO, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MAESTRO JORGE PEIXINHO E AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEGÕES, 
CANHA E SANTO ISIDRO PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS 
RESPECTIVOS PLANOS ANUAIS DE ACTIVIDADES, REFERENTES AO ANO 
LECTIVO 2009/2010 - No âmbito do apoio à implementação dos projectos 
educativos dos Agrupamentos de Escolas (no que concerne à educação pré-
escolar e ao 1º ciclo do ensino básico) e após análise dos Planos Anuais de 
Actividades do Agrupamento de Escolas de Montijo, do Agrupamento de 
Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes, do Agrupamento de Escolas 
Maestro Jorge Peixinho e do Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 
Santo Isidro referentes ao ano lectivo de 2009/2010, PROPONHO a V. Exas a 
atribuição, em 3 prestações, dos subsídios que adiante se discriminam aos 
referidos Agrupamentos de Escolas. Relembro V. Exas. que a análise dos 
supracitados Planos de Actividades foi efectuada com base nos critérios 
definidos no Programa de Apoio aos Planos Anuais de Actividades dos 
Agrupamentos de Escolas (cf. documento aprovado pelo Executivo 
Camarário em Reunião realizada em 05/08/2009).-------------------------------- 

 
Agrupamento de 

Escolas 

Financiamento 
para 

Actividades 
Curriculares 

Financiamento 
para 

Actividades de 
Apoio à 
Família 

Pré -Escolar 

Financiamento 
para 

Actividades 
Enriqueci-

mento 
Curricular 

 
Valor Total 
do Subsídio 

 
1ª Prestação 

(40%) 

 
2ª Prestação 

(40%) 

Agrupamento de 
Escolas de 

Montijo 

 
17.680,54 € 

 
7.184,57 € 10.249,07 € 35.114,18 € 14.045,67 € 14.045,67 € 

Agrupamento de 
Escolas de 

Afonsoeiro e 
Sarilhos Grandes 

8.053,63 € 5.398,80 € 4.630,50 € 18.082,93 € 7.233,17 € 7.233,17 € 

Agrupamento de 
Escolas Maestro 
Jorge Peixinho 

5.015,50 € 2.867,20 € 2.210,63 € 10.093,33 € 4.037,33 € 4.037,33 € 

Agrupamento de 
Escolas de 

Pegões, Canha e 
Stº Isidro 

13.514,50 € 5.354,10 € 2.838,15 € 21.706,75 € 8.682,70 € 8.682,70 € 

Relativamente à calendarização de pagamento das duas prestações dos 
subsídios constantes no quadro supra apresentado, PROPONHO a V. Exas o 
seguinte: - Pagamento imediato da 1ª prestação; - Pagamento da 2ª 
prestação em Abril/2010. Conforme previsto na alínea c) do ponto 12. do 
referido Programa, o pagamento da 3ª Prestação será efectuado mediante a 
apresentação de uma nova Proposta a este Executivo Camarário, após a 
análise dos Relatórios Finais de Execução dos Planos Anuais de Actividades 
e dos documentos comprovativos das despesas efectuadas, os quais serão 
enviados a esta Edilidade pelos Agrupamentos de Escolas, no final do  
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presente ano lectivo. CÓDIGO ORÇAMENTAL: 06.02/04.05.01.03. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
5 – PROPOSTA Nº. 119/10 – ESTUDO SOCIOECONÓMICO DA POPULAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR DO 1º CICLO PARA O ANO LECTIVO DE 2010/2011 - Com o objectivo 
de dar início ao desenvolvimento dos procedimentos inerentes à 
implementação das medidas de Acção Social Escolar para o ano lectivo 
2010/2011, torna-se necessário proceder à realização do estudo 
socioeconómico da população pré-escolar e escolar do 1º ciclo do ensino 
básico do Concelho relativo àquele ano. Por outro lado, considerando que o 
estudo socioeconómico relativo a cada ano lectivo apenas fica 
completamente concluído no final do 1º período escolar do ano a que se 
refere, revela-se necessário normalizar alguns procedimentos relacionados 
com a atribuição de apoios financeiros em matéria de acção social escolar 
pela Câmara Municipal, nomeadamente no que se refere à definição das 
datas de pagamento dos mesmos, de modo a torná-las consentâneas com os 
procedimentos administrativos a que os órgãos de gestão dos Agrupamentos 
de Escolas estão obrigados (devido à sua autonomia financeira) e com a 
necessidade de realização de despesa pelos mesmos desde o início do ano 
lectivo. Assim, face ao exposto, PROPONHO a V. Exas. a aprovação dos 
seguintes documentos: - Normas reguladoras das comparticipações 
familiares pela utilização dos Serviços de Apoio à Família prestados nos 
Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Montijo – Ano Lectivo 
2010/2011; - Normas Orientadoras do Estudo Socioeconómico da População 
Escolar do 1º ciclo e do Processo de Atribuição de Auxílios Económicos – 
Ano Lectivo 2010/2011 – referentes ao Agrupamento de Escolas de Montijo;  
Normas reguladoras das comparticipações familiares pela utilização dos 
Serviços de Apoio à Família prestados nos Jardins de Infância do 
Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes, do Agrupamento 
de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro e do Agrupamento de Escolas 
Maestro Jorge Peixinho – Ano Lectivo 2010/2011; - Normas Orientadoras do 
Estudo Socioeconómico da População Escolar do 1º ciclo e do Processo de 
Atribuição de Auxílios Económicos – Ano Lectivo 2010/2011 – referentes ao 
Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes, ao Agrupamento 
de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro e ao Agrupamento de Escolas 
Maestro Jorge Peixinho. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 120/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO CONDOMÍNIO – PROC.º PR-026/09 - Na sequência do meu 
despacho de 16/11/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua António 



Tavares Marques, nº 261, em Montijo de que é administrador de condomínio 
a firma INTERVIP – Gestão de Empreendimentos Urbanísticos Unipessoal, 
Lda., conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o condomínio do prédio, 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 ao condomínio do prédio. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
2 – PROPOSTA Nº. 121/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROC.º PO-02/10 - Na sequência de 
informação da Protecção Civil, a fiscalização técnica informou que no imóvel 
sito na Rua Joaquim de Almeida, nº 184, em Montijo, ruiu uma parte da 
fachada da habitação para a via pública. Dado que a cobertura pode ruir a 
qualquer momento, arrastando paredes interiores e a restante parede do 
alçado principal, verificou-se que não estavam asseguradas as condições 
mínimas de segurança e salubridade. Foi autorizada a realização de vistoria 
urgente, com preterimento de formalidades, nos termos do nº 7 do art.º 90º do 
D.L. nº 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela Lei nº 60/07 de 04/09. A 
Comissão de Vistorias procedeu de imediato à vistoria ao abrigo desse 
diploma, tendo concluído ser necessário efectuar as obras constantes no auto 
de vistoria anexo. Dado a necessidade urgente de notificar o proprietário e 
atendendo à data prevista para a reunião de Câmara, a Sr.ª Presidente 
homologou, através de despacho, o respectivo auto de vistoria. Atendendo ao 
exposto, Proponho: Nos termos do art.º 68º, nº 3 do D. L. nº 169/99 de 18 de 
Setembro, que a Câmara delibere ratificar o despacho da Sr.ª Presidente de 
14 de Janeiro de 2010, que homologa o auto de vistoria e ordena a 
notificação do proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
3 – PROPOSTA Nº. 122/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS – PROC.º PO-018/09 - Na sequência do 
despacho da Sr.ª Vereadora de 09/11/09 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Rua D. Augusto Pereira Coutinho, nº25, em Montijo de que são 
proprietários, António Joaquim Ferreira da Veiga, Maria Manuel Ferreira  
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da Veiga, João Manuel Ferreira da Veiga Carneiro, conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificados 
os proprietários e o condomínio do prédio, nos termos dos artºs 100º e 101º 
do Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, apenas o 
Sr. António Joaquim Ferreira da Veiga apresentou alegações tendo-se 
verificado que estas não acrescentam factos e/ou fundamentos passíveis de 
alterar o projecto de decisão. 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 aos proprietários. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------
4 – PROPOSTA Nº. 123/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO E AO CONDOMÍNIO – PROC.º PO-023/09 - 
Na sequência do meu despacho de 2010/09 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Av. Corregedor Rodrigo Dias, nº53 r/c Esq. e 1º Dto., em Montijo de que são 
proprietários respectivamente, D. Sónia Cristina Morais Sever e a firma 
Whitestar, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificados o proprietário do 1º Dto. e o condomínio 
do prédio, nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, para audiência prévia, apenas o proprietário do 1º Dto. 
apresentou alegações tendo-se verificado que estas não acrescentam factos 
e/ou fundamentos passíveis de alterar o projecto de decisão. - 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 ao 
proprietário do 1º Dto. e ao condomínio do prédio. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
 



IV – ORGÃOS DE AUTARQUIA 
1 – PROPOSTA Nº. 124/10 – CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS 
PARA A EMISSÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
RECINTOS DE ESPECTÁCULOS E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NO 
ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 309/2002, DE 16 DE DEZEMBRO - De acordo 
com o Decreto-Lei nº 309/2002, de 16.12, alterado pelo Decreto-Lei n º 
268/2009, de 29 de Setembro, que estabelece o regime jurídico da instalação 
e funcionamento dos recintos de espectáculos e de divertimentos públicos, o 
funcionamento de tais recintos depende da emissão de licença de utilização 
que se destina a comprovar, para além da conformidade da obra concluída 
com o projecto aprovado, a adequação do recinto ao uso previsto, bem como 
a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis e ainda as 
relativas às condições sanitárias e à segurança contra riscos de incêndio. 
Para o efeito e de acordo com o artigo 10º, nº 3, a referida licença está 
sujeita à realização de vistoria obrigatória nos termos do artigo 11º do citado 
Decreto-Lei.  Assim e nos termos do disposto naquele diploma legal, tal 
vistoria deve ser realizada por uma comissão composta por representantes de 
diferentes entidades. Deste modo, propõe-se que o Executivo Municipal 
delibere constituir a Comissão de Vistorias a que se refere o artigo 11º do 
citado diploma legal, com os seguintes elementos: Engª. Anabela Jorge 
Gameiro, Técnica Superior do Departamento de Obras e Meio Ambiente, 
sendo substituída pelo Engº Nuno Garrete nas suas faltas e impedimentos. 
Arqtº Paulo Lima, Técnico Superior do Departamento de Administração 
Urbanística, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos por arquitecto 
adstrito ao DAU. Um representante do Serviço Nacional de Bombeiros. Um 
representante da Autoridade de Saúde competente. Mais se propõe a 
ratificação de todas as vistorias realizadas pela comissão do Decreto-Lei n º 
309/02 (Cfr. Deliberação de 7 de Junho de 2006, titulada pela Proposta nº 
208/06) desde o início do presente mandato autárquico. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.------------------------------------------ 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 125/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONE-ROSAS 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 pre- 



 Liv. 19 
                                                                                                                                                        Fls.21 
 

sente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercí-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, em gestão corrente, no 
período compreendido entre 12 de Janeiro de 2010 e 25 de Janeiro de 2010, 
tudo de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
19/2008, 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 12 de Janeiro de 2010 e 25 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.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 126/10 – “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR 
DOS EDIFÍCIOS DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA”, PARA APROVAÇÃO DOS 
TRABALHOS ADICIONAIS N.º 2 (FINAL)- PROC.º F – 03/2008 - Considerando 
que: - A empreitada referente à "Recuperação e Reabilitação do Interior dos 
Edifícios da Quinta do Pátio d’ Água”, foi adjudicada à firma Sérgio 
Fernandes Torrão, por deliberação de Câmara de 29-10-2008, pelo valor de 
Euros: 784.530,74 (setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta 
euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 
por um prazo de execução de 365 dias. - A adjudicação foi efectuada no 
âmbito do D. L. n.º 59/99, de 02 de Março. - A consignação dos trabalhos foi 
assinada em 30-01-2009. - Após remoção do tecto da zona da sala de 
formação verificou-se que existiam 2 apoios da cobertura em madeira a 
descarregar nas paredes interiores a remover. Assim verificou-se a 
necessidade de colocar 2 perfis metálicos para recepção dos apoios da 
cobertura referidos; - O projecto de arranjos exteriores não contemplava a 
rede de rega nem a drenagem pluvial e não previa a compatibilização 
adequada com as zonas envolventes já existentes. Esta situação levou à 
necessidade de implementação dos sistemas de rega e drenagem e ampliação  
 



da zona de intervenção de forma a vencer os desníveis existentes com a 
envolvente; - Ao nível de segurança contra incêndios, foi necessário proceder 
à colocação de vãos em vidro corta-fogo para cumprimento da legislação em 
vigor; - Aquando da remoção do pavimento do corredor de circulação do 
piso 1, verificou-se que apenas existia laje em parte do mesmo, sendo o 
restante apoiado em estrutura de madeira o que levou a optar-se por um 
revestimento em réguas de madeira; - Estes trabalhos resultam de situações 
imprevistas, erros de medição, omissões e alterações ao projecto. - Os 
trabalhos adicionais a executar na empreitada atingem o montante neste 
adicional de 4,96 % e total dos adicionais de 12,18% do valor do contrato 
inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no n.º 1 do art.º 
45.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. - É respeitado o estipulado nos n.ºs 
1, 2 e 3 do art.º 45.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. - A obra se 
enquadra nas acções do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2010-
2013 sob o código da classificação económica 0604/070305 e o código/ano  
do proj. acção 03 2002 138. - Proponho: - A aprovação de todos os 
trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma Sérgio 
Fernandes Torrão, por um montante de Euros: 38.927,64 (trinta e oito mil, 
novecentos e vinte e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), + I.V.A. à taxa 
legal em vigor. - A celebração do contrato escrito com a mesma firma de 
acordo com a legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação 
Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 127/10 – “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DO RANCHO 
FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DO AFONSOEIRO”, PARA 
APROVAÇÃO DOS TRABALHOS ADICIONAIS – PROC.º F – 06/2008 - 
Considerando que: - A empreitada referente à "Construção do Edifício do 
Rancho Folclórico de Danças e Cantares do Afonsoeiro”, foi adjudicada à 
firma Constrope – Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 15-10-
2008, pelo valor de Euros: 398.610,10 (trezentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e dez euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 
e por um prazo de execução de 365 dias. - A adjudicação foi efectuada no 
âmbito do D. L. n.º 59/99, de 02 de Março. - A consignação dos trabalhos foi 
assinada em 04-02-2009. - Durante a execução das fundações e tendo em 
conta a diferença de cotas entre o edifício e o terreno envolvente verificou-se 
a necessidade de impermeabilização do muro lateral e caixa de elevador, 
assim como efectuar a drenagem subterrânea nesses locais. - Para melhoria 
do escoamento das águas pluviais na cobertura e facilitar a manutenção, foi 
necessário executar caleiras metálicas nas laterais da cobertura e respectiva 
estrutura de apoio. - Tendo em conta as alterações da legislação foi 
necessário implementar algumas alterações nomeadamente no sistema de 
chamada de emergência na I.S. de deficientes. - Houve ainda ajustes relati- 
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vamente a algumas quantidades resultantes de melhoria na obra e de erros e 
omissões de projecto. - Os trabalhos adicionais a executar na empreitada 
atingem o montante de 3,12% do valor do contrato inicial, não excedendo por 
isso o limite de 25%, estabelecido no n.º 1 do art.º 45.º do Decreto-Lei 59/99, 
de 2 de Março. - É respeitado o estipulado nos n.ºs 1, 2 e 3 do art.º 45.º, do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. - A obra se enquadra nas acções do 
Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2010-2013 sob o código da 
classificação económica 0602/07010302 e o código/ano  do proj. acção 01 
2008 3. Proponho: - A aprovação de todos os trabalhos adicionais 
constantes desta proposta, com a firma Constrope – Construções, S.A., por 
um montante de Euros: 12.453,58 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e três 
euros e cinquenta e oito cêntimos), + I.V.A. à taxa legal em vigor. - A 
celebração do contrato escrito com a mesma firma de acordo com a 
legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação 
Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------ 
3 – PROPOSTA Nº. 128/10 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE TOPONÍMIA – LEI 
N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, ARTIGO 64.º, N.º 1, ALÍNEA V)  - Considerando 
que: - Determina o art.º 64.º n.º 1 alínea v) que compete ao órgão executivo 
estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 
regras de numeração dos edifícios; - È necessário constituir a Comissão de 
Toponímia e designar os elementos que a integram. Proponho: Que a 
Câmara Municipal delibere designar os elementos que integram a referida 
Comissão, da seguinte forma: 1 - Pela Câmara Municipal - Vereador Nuno 
Ribeiro Canta, como Presidente da Comissão; 1.1 - Elemento designado pelo 
Departamento de Administração Urbanística; 1.2 - Elemento designado pelo 
Departamento Sócio Cultural e Ensino 2 - Pela Assembleia Municipal 2.1 - 
Senhor Presidente ou pessoa por ele mandatada para o representar nas suas 
faltas e impedimentos 3 - Pelas Juntas de Freguesia 3.1 - Os presidentes de 
todas as Juntas de Freguesia, sendo convocados para cada reunião da 
Comissão apenas os Presidentes que tenham assuntos incluídos em agenda 4 
- Pelos CTT 4.1 - O Chefe dos CTT, ou pessoa por ele mandatada para o 
representar nas suas faltas e impedimentos. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta)------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
 
Pelas dezanove horas e dez 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 vinte uma 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 escrevi, subscrevo e assino.---------------- 

 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

Maria Amélia Antunes 


