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

ACTA Nº. 03/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ 

 

Aos dez dias do mês de Fevereiro 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:------------ 
 
VICE-PRESIDENTE: NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
 
VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

 LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 
VÍTOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

 

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 
 

Faltou por motivo justificado a Senhora Presidente Maria Amélia Macedo 
Antunes.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, leu e entregou duas 
intervenções, as quais a seguir se transcrevem: “Atendendo a que qualquer 
objectivo estratégico de uma autarquia, só pode ser levado por diante com o 
empenho e envolvimento de todos os trabalhadores, sendo os trabalhadores e 
o seu trabalho a mais-valia para a prossecução de uma melhor qualidade de 
vida das populações, devem eles também ser o centro da atenção da gestão 
autárquica, para que o seu trabalho seja valorizado e reconhecido, e que as 
suas carreiras se tornem dignas e que correspondam a uma melhor qualidade 
de vida também para eles. Os efeitos penalizadores para os trabalhadores 
que exercem funções públicas decorrentes da Lei n.º 12-A/2008, estabeleceu 
os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações, assim como da 
implementação do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho 



na Administração Pública). Quanto às expectativas legítimas destes 
trabalhadores, a sua progressão na carreira sofreu profundas alterações. 
Existe no entanto a possibilidade criada na mesma Lei n.º 12-A/2008, nos 
artigos 46º, cuja alteração de posição remuneratória por opção gestionária, 
pode ser assumida pelo órgão ou serviço com os encargos decorrentes desta 
alteração, beneficiando consideravelmente os trabalhadores da autarquia na 
sua carreira e na sua melhoria de condições de vida de curto prazo. Com a 
opção gestionária reduz-se a progressão de carreira de 10 em 10 anos, para 
5 em 5 anos, para os trabalhadores da autarquia e com a respectiva ascensão 
remuneratória. A valorização dos trabalhadores como condição essencial 
para a concretização dos objectivos traçados e para a qualidade dos serviços 
num contexto de profundas mudanças e de grande exigência para os 
trabalhadores da Administração Pública e das Autarquias Locais, deve ser 
uma preocupação do actual executivo. Os trabalhadores do município do 
Montijo não devem ficar isolados na progressão das suas carreiras, já que 
todas as autarquias da CDU no Distrito de Setúbal vão optar pela opção 
gestionária durante o ano de 2010, de forma a valorizar os seus 
trabalhadores e as suas carreiras. Face ao exposto a bancada da CDU 
pergunta ao executivo se está no seu objectivo aplicar a opção gestionária 
integralmente na nossa autarquia durante o ano de 2010 e seguintes? Qual o 
número de trabalhadores da Autarquia que seriam beneficiados com a 
aplicação da opção gestionária durante o ano de 2010? Qual o montante 
afecto no caso da aplicação da opção gestionária? Que a CDU estaria 
disponível para votar favoravelmente uma proposta de alteração orçamental 
especificamente para a aplicação gestionária para o ano de 2010.” “No 
passado dia 4 de Fevereiro os estudantes do ensino secundário e básico, 
levaram o seu protesto à rua, segundo eles com os seguintes objectivos: pela 
revogação do actual regime de autonomia e gestão: a imediata aplicação da 
educação sexual nas escolas; o fim das aulas de substituição; mais e 
melhores condições materiais e humanas nas escolas; pela revogação do 
actual estatuto do aluno; pelo fim dos ataques às liberdades dos estudantes e 
das associações de estudantes, e contra a privatização do ensino. Também 
aqui no Montijo, junto das nossas escolas os estudantes mostraram o seu 
descontentamento, manifestando-se pacificamente, mas com a determinação 
de lutar por melhores condições de ensino. Estes alunos procederam de 
acordo com o que determina a lei, comunicaram atempadamente a autarquia 
da realização da sua acção reivindicativa e de manifestação. As forças de 
segurança pública numa forma intimidatória, identificaram alguns dos jovens 
que participavam nessa sua manifestação, apesar de lhes ter sido mostrada, à 
PSP, a carta enviada à Câmara Municipal, a comunicar a realização da 
manifestação. É inadmissível tal posição das forças de segurança ao 
identificar os manifestantes que pacificamente defendem os seus direitos 
constitucionais. É inadmissível este procedimento, contra jovens que usam o 
seu direito de cidadania e que querem o melhor para as suas escolas, para a  
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sua gestão e ensino democrático. O Vereador da CDU na Câmara Municipal 
de Montijo quer saber, quem deu ordens ou autorizou as forças de segurança 
pública, para de uma forma prepotente e intimidatória identificar jovens que 
se encontravam numa manifestação legal e democrática, junto à Escola 
Secundária Jorge Peixinho. E solicita à Câmara que providencie junto das 
Forças de Segurança do Concelho justificações para tal acto, que nada 
dignifica o Estado Democrático instituído depois do 25 de Abril de 1974.”---- 
O Senhor Vice-Presidente, disse que esta questão já tem sido colocada por 
várias forças sindicais à Câmara do Montijo. O Partido Socialista tem na sua 
génese a defesa dos direitos dos trabalhadores e a melhoria das condições de 
trabalho em geral. Embora, inicialmente o orçamento municipal não previa a 
opção gestionária, nos SMAS, tínhamos já realizado, em 2009, a chamada 
opção gestionária. Este ano, a Câmara Municipal considerou também a 
opção gestionária estando a mesma expressa na alteração ao orçamento, que 
mais á frente será discutida. Como sabemos, a opção gestionária é muito 
restrita quanto ao universo de trabalhadores abrangidos, conforme a lei, ela 
deve ser utilizada apenas para trabalhadores que se mostrem zelosos e 
cumpridores dos seus objectivos. Só nesses casos, a Gestão Autárquica 
poderá optar por beneficiar o funcionário no sentido de fazer uma 
progressão mais rápida da sua carreira, basicamente este é o 
enquadramento. Considero que, o que o Sr. Vereador referiu para as 
Câmaras da CDU no que respeita à opção gestionária, para compensar, de 
algum modo, uma eventual perca dos salários dos trabalhadores, não terá 
enquadramento legal. Contudo, a Senhora Vereadora Clara Silva, que detêm 
o pelouro do pessoal, poderá complementar as minhas afirmações, uma vez 
que tem tido reuniões regulares com os sindicatos. Relativamente à 2.ª 
questão que colocou sobre a manifestação dos alunos do ensino secundário e 
nomeadamente à actuação sancionatória da PSP, é um assunto desconhecido 
pela Câmara Municipal. Contudo, podemos afirmar que por vezes as 
manifestações levam a excessos dos alunos e que isso se traduz numa reacção 
das forças de segurança. Poderá ter sido isso. No entanto, como estou a falar 
sem conhecimento de causa, vamos solicitar à PSP um esclarecimento sobre 
este assunto. Na próxima reunião iremos informar o Senhor Vereador o que 
nos foi relatado pela PSP. Quanto aos Protocolos de delegação de 
competências para as Juntas de Freguesia, devo informar que têm sido 
realizadas reuniões por iniciativa da Senhora Presidente, e onde têm estado 
presentes a Vereação e os Senhores Presidentes de Junta. Nas reuniões, 
temos abordado os actuais condicionalismos financeiros bem como os 
problemas específicos de cada Junta de Freguesia, porque cada junta é um 
caso particular, temos vindo a tratar Junta a Junta, processo a processo, no 
sentido de chegar a um acordo. Como a Senhora Presidente já disse várias 
vezes um protocolo pressupõe um acordo entre ambas as partes. Neste 



momento as situações encontram-se mais ou menos definidas, pelo que 
iremos fazer uma reunião conclusiva e, posteriormente, traremos os 
protocolos para aprovação em Reunião de Câmara e em Assembleia 
Municipal. Mas, é necessário esclarecer que, este processo não tem impedido 
a transferência de verbas da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia. 
Concluindo, os novos protocolos têm vindo a ser negociados com as juntas de 
Freguesia num clima de colaboração mútua, uma vez que estamos a falar de 
acordos para um mandato de quatro anos, após a conclusão das negociações 
entre as partes estaremos em condições de os apresentar na Câmara 
Municipal e na Assembleia Municipal.”---------------------------------------------- 
A Vereadora Clara Silva, disse ainda que a Lei n.º 12-A veio permitir que as 
alterações de posicionamento remuneratório se fizessem por duas formas: 
uma alteração facultativa, que é a opção gestionária que estamos a falar, em 
que a administração permite que trabalhadores em determinadas condições, 
não é qualquer trabalhador, é aquele que tem o Muito Bom ou Excelente, a 
opção gestionária, é a opção da administração, que em função de 
determinadas condicionantes que o funcionário tem que ter, na sua 
avaliação. E a alteração obrigatória, que permite prémios de desempenho, 
que são um mês de vencimento, também para determinados trabalhadores, 
que tenham determinados valores na sua avaliação. Na execução do 
orçamento, não havia ainda uma avaliação dos Recursos Humanos, das 
alterações obrigatórias, do posicionamento remuneratório. E entendeu-se 
colocar a verba em prémios de desempenho, depois de fazermos uma 
avaliação da situação, distribuir-mos pelas diferentes unidades orgânicas, a 
verba por alterações facultativas do posicionamento e alterações 
obrigatórias do posicionamento remuneratório. E para além da alteração de 
classificador, obriga a esta alteração orçamental que trazemos hoje aqui. 
Temos também os prémios de desempenho, que essencialmente tem a ver com 
o pessoal das escolas, porque o ano transacto, a avaliação era feita no 
Conselho Coordenador de Avaliação, composto por pessoal docente, onde 
apenas tinha assento a Vereadora da Educação ou dos Recursos Humanos, e 
a decisão dos avaliadores, era pessoal docente. Com a alteração legislativa, 
também a Câmara este ano, teve de constituir um Conselho Coordenador de 
Avaliação, para avaliar o pessoal não docente das escolas, mas já noutros 
moldes. Em relação à questão que o Senhor Vereador colocou, já está nesta 
alteração ao orçamento, incluídos estes valores para estas alterações do 
posicionamento remuneratório.” ----------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão, no uso da palavra, fez uma análise 
sumaria à execução orçamental de Janeiro de 2010, informando que a receita 
total, de cerca de € 2 milhões, representa uma execução anualizada de 60% 
do orçamento. O que revela que a recita do município continua reduzida, 
mantendo-se as dificuldades fiscais do Município. Aliás, pela primeira vez, 
constata-se que as despesas correntes de cerca de € 1.950 mil são superiores 
às receitas correntes de cerca de € 1.750 mil, o que significa que tal despesa  
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vai absorver receitas que deveriam ser encaminhadas para investimento e 
outras despesas de capital. Informou, ainda, que passadas quatro semanas 
sobre o pedido de informação acerca do plano de pagamentos dos SMAS à 
SIMARSUL, ainda não obteve qualquer resposta. ------------------------------------ 
O Senhor Vice-Presidente, disse que relativamente às dificuldades 
financeiras, o Município do Montijo apresenta problemas financeiros, como 
aliás acontece um pouco por todo o país. Como o Senhor Vereador reconhece 
vivemos presentemente uma crise financeira e económica global, em 
resultado da especulação dos gestores bancários, pelo que as finanças 
públicas encontram-se mais debilitadas pela menor arrecadação de receita. 
Além disso, e como é do conhecimento público, os Estados necessitaram de 
colocar dinheiro nas economias de modo a evitar uma depressão económica 
grave, eventualmente sem precedentes no mundo moderno. Mas, não 
podemos ignorar que, a actual crise tem também raízes estruturais que 
importa resolver em cada instituição. O Partido Socialista no Montijo já 
provou que está á altura dos desafios do presente, pelo que temos confiança 
no futuro. Quanto às mediadas concretas, e embora a Senhora Presidente já 
tenha referido nesta sede algumas, como é o caso das limitações na utilização 
das viaturas municipais. O executivo municipal tem vindo a aplicar regras de 
contenção mais apertadas, mais incisivas, na utilização das viaturas 
municipais, nomeadamente na limitação da cedência de viaturas a 
colectividades e eventos aos fins-de-semana, tal como, temos vindo a limitar 
o trabalho prestado em regime de horário extraordinário, também temos 
vindo a ter uma grande contenção nas questões das aquisições correntes, 
nomeadamente aquisições de serviços externos e consumíveis. Outra medida 
que tomamos, e que já vem do ano passado, é a diminuição selectiva dos 
investimentos, esta medida, perante as dificuldades actuais, revela a 
maturidade e responsabilidade da actual gestão municipal, pois, faz sentido 
que a Câmara tenha seriedade na abordagem do problema financeiro, ou 
seja, temos de conter a expectativa de construir para que depois chegados à 
altura do vencimento das facturas possamos dispor do dinheiro para as 
pagar. Por exemplo, existem algumas obras que aguardam uma melhor 
disponibilidade financeira, como é o caso da requalificação Praça Gomes 
Freire de Andrade ou a construção da segunda fase da Circular Exterior. 
Além disso, existem obras projectadas que aguardam o lançamento do 
concurso, como é o caso da rede de Infantários ou da construção de 
caminhos municipais, nomeadamente os rurais, que gostaríamos de 
continuar. Contudo, como é do conhecimento dos Senhores Vereadores o 
Município de Montijo não se encontra parado, existem obras em execução 
como a Escola Integrada do Areias Esteval, o Parque Urbano das Piscinas 
ou o Edifício Multiusos de Pegões, e temos procurado financiamentos 
externos como o Projecto de requalificação da Frente Ribeirinha da Cidade – 



segunda fase ou recurso ao crédito bancário. Pois, é necessário afirmar que 
a actual crise não será eficazmente combatida sem investimentos selectivos 
dos municípios e, em matéria de investimento público, o Município de 
Montijo está a contribuir com a sua parte. Relativamente à questão que 
colocou sobre os SMAS, a Senhora Presidente, na próxima reunião informará 
o Senhor Vereador, uma vez que tem dirigido as suas questões à 
presidência.” ----------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Lucília Ferra, referiu ter sido abordada por alguns munícipes 
preocupados com situações de insegurança e comportamentos pouco 
recomendáveis na Escola Secundária Jorge Peixinho. Referiu ainda que, de 
acordo com o relatado, nem o Conselho Executivo nem a PSP estavam a 
encontrar respostas para os acontecimentos vivenciados. Perguntou se a 
Câmara Municipal tinha alguma informação sobre o assunto e se tinha 
pensado em levar o mesmo aos Conselhos Consultivos do Município, para 
análise e debate. Referiu ainda, ter-lhe chegado ao conhecimento situações 
preocupantes, também ao nível da segurança, nas antigas instalações da 
fábrica INFAL. Perguntou igualmente se a Câmara Municipal, dispunha de 
informações relevantes e se estava desperta para a situação problemática que 
afecta esta, e outras, instalações devolutas e degradadas, que no passado 
fora fábricas mas que actualmente estão inactivas. -------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente, disse: “Não tenho conhecimento sobre esta 
situação da escola, mas todavia poderemos colocar este assunto à escola. 
Relativamente à segurança na fábrica da INFAL, como todos sabemos é uma 
zona industrial abandonada, este tipo de situações são sempre complexas e 
especialmente, pela sua localização actual. A nossa cidade cresceu nos 
últimos anos, portanto as antigas zonas industriais ficam localizadas 
praticamente no interior da cidade, o que lhes confere um certo grau de 
impacto sobre as populações vizinhas. De facto, ocorreu um incêndio na zona 
da entrada, pelo que se mobilizou os elementos da Protecção Civil da 
Câmara Municipal e os Bombeiros Voluntários do Montijo, que rapidamente 
extinguiram o incêndio, no rescaldo da operação veio-se a verificar que as 
origens do incêndio eram queimadas de fios eléctricos. Na sequência deste 
incidente iremos notificar os proprietários da INFAL, para que reduzam os 
riscos de perigosidade da instalação, nomeadamente os de incêndio. 
Paralelamente, em conjunto com a Protecção Civil, a Fiscalização Municipal 
realizou no último mês um trabalho exaustivo sobre a insegurança que existe 
naquelas instalações industriais e que possa eventualmente constituir perigo 
para a população, como seja a identificação de recipientes de material 
desconhecidos, ou seja, eventuais resíduos da actividade fabril, e que é 
necessário remover e encaminhar para os respectivos tratamentos finais. Um 
dos problemas encontrados no tratamento desta situação tem sido a 
identificação do actual gestor da propriedade. O ideal seria demolir o 
conjunto dos edifícios, no entanto essa acção tem encargos elevados e que, do 
nosso ponto  de vista, só  poderá ser  equacionada em associação  com um  
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projecto de reconversão urbanística. Também, outras antigas unidades 
industriais do casco urbano têm sido monitorizadas, como a Soberana e 
outras fábricas espalhadas pela cidade. Mas, o problema subsiste quando a 
Câmara tenta chegar a quem gere as propriedades para que as regras de 
segurança sejam cumpridas.” --------------------------------------------------------- 
A Vereadora Clara Silva, esclareceu o seguinte: “Eu estou no Conselho 
Geral da Escola Secundária Jorge Peixinho, bem como o Senhor Vereador 
Nuno Ferrão em representação dos pais, e que eu saiba, nunca foi colocada 
nenhuma questão em relação à segurança ou insegurança na escola. 
Obviamente que a questão da insegurança é um problema recorrente, nos 
pátios das escolas, entre a Associação de Pais e o Conselho do Montijo está-
se a preparar um workshop sobre Bowling, violência nos espaços das 
escolas. Efectivamente, onde há mais violência é na Escola Preparatória D. 
Pedro Varela, mas não com a intervenção da PSP, conheço por relatos 
contados por pais, e já tive oportunidade de questionar o Senhor Director em 
situações de maior violência.” -------------------------------------------------------- 
O Vereador Renato Gonçalves, no uso da palavra, informou que 
relativamente à questão exposta, pelo Senhor Vereador Nuno Ferrão, na 
pretérita reunião camarária, referente às candidaturas e pedidos de apoio 
financeiro, em sede de eventos desportivos pontuais e no que diz respeito à 
solicitação de subsídios, apresentados pelas associações desportivas com 
sede social no concelho, não satisfeitos e que não foram objecto de proposta 
para atribuição de comparticipação financeira, mediante deliberação 
camarária, no que concerne ao ano civil e financeiro de 2009, foram os 
seguintes: “1. Associação de Modelismo de Montijo - € 925,00, referente à 
edição de 2009 do Modelscala; 2. Associação Recreativa e Desportiva “Bons 
Amigos”, do Alto das Vinhas Grandes - € 1.500,00, referente a eventos 
desportivos pontuais nas modalidades de tiro e taekwondo dinamizadas em 
2009; 3. Associação Amigos do Campo e Aventura - € 500,00, referente à 
realização da edição de 2009 “Extreme Trial Adega de Pegões”; 4. 
Aldegalense Andebol Clube - € 560,00, referente à participação em torneio 
de andebol federativo e internacional realizado em Leiria, em Abril de 2009, 
no escalão de iniciados femininos; 5. Academia Desportiva Infantil e Juvenil 
do Bairro Miranda - € 480,00, referente a Torneios de Futsal de 
encerramento da época desportiva 2008/2009, realizados no Pavilhão 
Desportivo Municipal n.º 2/Esteval, em Junho de 2009, nos escalões 
masculinos de iniciados, juvenis e séniores; 6. Centro Cultural e Desportivo 
do Montijo - € 350,00, relativo a Festival de encerramento da época 
desportiva 2008/2009, na modalidade de judo, realizado no Pavilhão 
Desportivo Municipal n.º 2/Esteval, em Junho de 2009; € 1.400,00, referente 
a Torneio de Judo Sahikan, federativo e internacional, realizado em Sevilha, 
nos escalões de infantis, juvenis e esperanças, em Abril de 2009; 7. Clube 



Atlético do Montijo - € 300,00, relativo a Estágio de formação na modalidade 
de canoagem, realizado em Canha em Dezembro de 2009, no escalão de 
escolas; 8. Clube de Ténis do Montijo - € 166,00, referente à participação de 
atleta no Torneio Internacional “Azors Open” 2009, realizado na Região 
Autónoma dos Açores em Montijo de 2009; 9. Futebol Clube do Areias - € 
8.750,00, referente a eventos pontuais desportivos e recreativos nas 
modalidades de futebol e atletismo; 10. Montijo Basket Associação - € 
2.800,00, referente a participação em Torneio Internacional de Minibasket, 
no escalão de sub-12 masculinos da modalidade de basquetebol, realização 
na Região Autónoma da Madeira, em Julho de 2009; 11. Sociedade 
Recreativa de Pegões Velhos - € 775,00, referente a Torneio de Futsal, 
associativo e concelhio no escalão de séniores, que decorreu na Freguesia de 
Santo Isidro de Pegões em Maio de 2009; 12. União Futebol Clube Jardiense 
- € 650,00, referente a eventos pontuais desportivos e recreativos no âmbito 
das modalidades de pesca e de btt; € 800,00, relativo ao IV Concurso de 
Pesca Desportiva realizado em Setembro de 2009 e o Torneio de Futebol 11 
sénior de apresentação da equipa; 13. Vasco da Gama Futebol Clube da 
Lançada - € 650,00, referente a eventos desportivos realizados por ocasião 
do 28.º aniversário da Associação, em Maio de 2009, nas modalidades de 
chinquilho, cicloturismo, passeio pedestre, futebol juvenil e futebol de 
veteranos.” -------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente para aprovação a Acta número 02/2010, tendo sido aprovada 
com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador Vítor Gingeira, 
por não ter estado presente na respectiva reunião. Na pág. 13, a intervenção 
da Senhora Vereadora Lucília Ferra, será novamente transcrita, com 
correcção de algumas palavras, assim deverá ler-se: “Nós revemo-nos com 
as declarações políticas da CDU, sobre a transferência de competências para 
as freguesias, entendemos que enquanto a lei não consagrar legalmente as 
competências da freguesia, algumas competências que hoje são exercidas por 
delegação devem ser efectivamente delegadas. Em sua opinião 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 que sempre defendeu a 
delegação de competências. Essas competências deviam ser definidas por via 
legal, evitava um conjunto de negociações que muitas vezes são não fáceis, 
Seria útil que os municípios pudessem estabelecer um diálogo produtivo com 
as freguesias e delegar-lhe essas competências, tal como defendemos para a  
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Câmara aquando de transferências de competências na área da Educação. 
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, a capacidade de esforço que o governo tem para 
reduzir, ao nível os seus próprios gabinetes e ao nível dos seus próprios 
Ministérios? E volto à questão: Pedimos sacrifícios a todos os funcionários 
públicos, que estão ao abrigo da Lei 12-A, e que em condições normais levam 
10 anos a alcançar uma nova posição remuneratória. Mas depois temos, 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 seja os funcionários das Autarquias Locais, mais alguns da 
Administração Central, a 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 se 
vão permitir resolver os problemas do país?”--------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos 
proferidos pela Senhora Presidente, ao abrigo das competências que lhe 
foram delegadas relativamente ao pelouro de que é titular no período 
compreendido entre 25 de Janeiro de 2010 e 05 de Fevereiro de 2010: - 
Certidões: 1; - Informações Prévias: 1; Comunicações Prévias: 2; - Licenças 
de Utilização: 3; - Propriedade Horizontal: 2.-------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente 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 documentos 
respeitantes a esta reunião.------------------------------------------------------------- 

 
 

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



 

ORDEM DO DIA 
 

 
I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 129/10 – ALTERAÇÃO DO VALOR DE CEDÊNCIA GRATUITA 
EM DIREITO DE SUPERFÍCIE, PARA EFEITOS REGISTAIS – ASSOCIAÇÃO DE 
REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE SARILHOS 
GRANDES - Em 02.12.2009, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 
cedência gratuita em direito de superfície de uma parcela de terreno sita no 
Corte das Pereiras, Sarilhos Grandes, à Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Freguesia de Sarilhos Grandes (cfr. Doc. 1). Para 
efeitos registais, atribuiu-se ao direito de superfície o valor de € 342.552,00 
(trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e dois euros). Considerando que 
o valor em causa se refere ao valor patrimonial atribuído pela Autarquia e 
não ao valor do direito de superfície, propõe-se que o Executivo Municipal 
delibere: Alterar o valor para efeitos registais de € 342.552,00 (trezentos e 
quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois euros) para € 179.155,00 
(cento e setenta e nove mil cento e cinquenta e cinco euros), conforme 
informação do Departamento de Administração Urbanística (DAU), que se 
anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vice-Presidente).---------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ----------------------------------------- 
II - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 130/10 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) - Considerando que: Nos 
termos do disposto no nº 8.3.1.2. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem 
prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a 
despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser 
objecto de revisões e de alterações”, tantas quantas as que se reputem 
necessárias. Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções 
previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas 
de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos 
aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das 
adequadas modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a 
necessidade de efectuar a 1ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos para 2010 – 2013, constante do documento anexo, que aqui se 
dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere 
favoravelmente a 1ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos para 2010 – 2013, ao abrigo dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. 
do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pelo Senhor Vice-
Presidente). ------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um da Coligação Democrática Unitária e duas abstenções do Partido 
Social Democrata.----------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, leu uma Declaração de 
Voto, cujo teor a seguir se transcreve: “O Vereador da CDU votou 
favoravelmente à 1.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos (2010-2013), porque nesta alteração estão explanadas as 
verbas para a prossecução da opção gestionária, assumida e reafirmada pelo 
executivo camarário nesta sessão, e conta com o apoio da CDU e que decerto 
irão beneficiar trabalhadores desta autarquia.” ----------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 131/10 – APOIO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER 
LOCAL DEMOCRÁTICO EM TIMOR-LESTE - Foi deliberado, no XVIII 
Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, apoiar a 
instalação, monitorização e operacionalização dos órgãos do Poder Local 
Democrático em Timor-Leste. Este apoio ficou firmado entre a ANMP, o 
Fórum das Autoridades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o 
Governo de Timor-Leste, de acordo com um plano de acção que engloba o 
apoio à instalação de autarquias, formação de funcionários e dirigentes 
locais e a reabilitação do mercado de Baucau. Em face do exposto a ANMP 
solicitou uma comparticipação aos municípios calculada de acordo com o 
critério da sua dimensão. É competência dos municípios, no âmbito do apoio 
a actividades de interesse municipal, deliberar sobre a participação em 
projectos e acções de cooperação descentralizada, designadamente no 
âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A deliberação em 
consideração é tomada no espírito da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na alínea f) do n.º 4 do art.º 
64.º, que atribui às Câmara Municipais competências no apoio a actividades 
de interesse municipal. PROPONHO: - que o executivo municipal delibere 
sobre a atribuição de um donativo no valor de 1.250,00€, a Timor-Leste 
através da ANMP.(Proposta subscrita pela Senhora Presidente). --------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ----------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 132/10 – DONATIVO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS DE MONTIJO - Por ocasião do 101º Aniversário dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo, no passado dia 31 de Janeiro, foi editado o livro 
“Álvaro Valente – O Homem e a Obra” da autoria de Artur Vaz. A edição e 
venda do referido livro foram inteiramente providenciadas pela Câmara 
Municipal de Montijo e teve por principal objectivo a angariação de fundos. 
Com um valor unitário de 8,00€ a venda acumulou um total de 528,00€ a 
reverter inteiramente para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Montijo. É competência dos municípios, no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal, deliberar sobre formas de apoio a entidades e 
organismos legalmente existentes com vista à prossecução de obras ou 
eventos de interesse municipal. A deliberação em consideração é tomada no 



espírito da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º, que atribui às Câmara 
Municipais competências no apoio a actividades de interesse municipal. 
PROPONHO: - que o executivo municipal delibere sobre a atribuição de um 
donativo no valor de 528,00€, à Associação Humanitária. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente). -------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ----------------------------------------- 
III - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 133/10 – CONTRATO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS, DESIGNADA POR MONTIJO 
BASKET ASSOCIAÇÃO - O Montijo Basket Associação, associação desportiva 
sem fins lucrativos, filiada na Associação de Basquetebol de Setúbal e na 
Federação Portuguesa de Basquetebol, promove, organiza, desenvolve e 
dinamiza um conjunto de actividades desportivas regulares no decurso da época 
desportiva de 2009/2010, em curso e execução, no domínio do basquetebol e nos 
escalões masculinos e femininos de mini - 8, mini – 10, mini – 12, sub – 14, sub 
– 16, sub – 18, sub – 19, séniores e veteranos. O Montijo Basket Associação é a 
única associação desportiva do Concelho a promover e a desenvolver o 
basquetebol ao nível da competição federada, com especial e particular 
incidência nos vários escalões de formação, onde tem vindo a desempenhar uma 
actividade desportiva bastante relevante do ponto de vista social, assinalando-se 
ainda os sucessos desportivos obtidos por esta associação no domínio do 
basquetebol, em competições oficiais federadas da modalidade. Cumpre 
sublinhar nomeadamente, pela sua importância, o projecto de mini-basket em 
curso e em execução, possuindo a respectiva escola certificação de qualidade 
emitida pela Federação da modalidade. Nos termos do disposto na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município de Montijo dispõe 
de atribuições no domínio dos tempos livres e do Desporto, estatuindo a alínea 
b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma legal que os órgãos municipais 
exercem competências no âmbito do apoio a actividades desportivas e 
recreativas que revistam interesse público municipal. Estipula ademais a alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, 11-01, que a Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal, pode apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de interesse municipal de natureza desportiva. Preceitua o 
n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro que “o Estado, as Regiões 
Autónomas e as autarquias locais promovem o desenvolvimento da actividade 
física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as 
associações desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que actuam 
nestas áreas”, estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei 
que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a 
promoção e a generalização de actividade física, enquanto instrumento 
essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde  
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dos cidadãos”. Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da Actividade 
Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as associações 
desportivas (sem fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou 
comparticipações financeiras objecto de aprovação e atribuição por parte das 
Autarquias Locais. A concessão de apoios financeiros, materiais e logísticos por 
parte das Autarquias Locais aos clubes desportivos, independentemente do valor 
pecuniário e da expressão monetária, é obrigatoriamente titulada, consta e 
efectiva-se através de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos 
termos do disposto nos artigos 46.º, n.º 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro e bem assim nos artigos 1.º, 2.º, 3.º, n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o qual define e disciplina o regime 
jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo. Os objectivos 
da atribuição de apoios aos clubes desportivos mediante a celebração de 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo constam do artigo 8.º do 
citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10, sendo que o ajuste e outorga dos 
aludidos pactos contratuais pressupõe e postula a prévia apresentação e entrega 
à entidade concedente dos apoios, por parte do clube desportivo candidato e 
beneficiário do apoio, do respectivo programa de desenvolvimento desportivo, 
nos termos do disposto nos artigos 47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 
de Janeiro, e do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 20/10, cujo 
conteúdo se acha regulado nos termos do supra indicado preceito legal e bem 
assim no artigo 15.º do aludido Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. O artigo 5.º 
do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004 estabelece que “o programa de 
apoio à manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas regulares tem 
como finalidade apoiar as actividades regulares a realizar durante uma época 
desportiva”, enquadrando o respectivo artigo 6.º os tipos de apoio a prestar no 
âmbito do programa em apreço, nos seguintes termos: enquadramento técnico; 
apetrechamento; transporte; divulgação e informação das actividades; e 
formação de agentes desportivos, no que ao caso vertente diz respeito e de 
acordo com a tipificação feita pelas alíneas a), b), c) e f) do citado diploma. 
Refere o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima identificado que “o 
programa de apoio ao rendimento desportivo tem como finalidade apoiar as 
associações desportivas que participam em competições de carácter nacional, 
enquadradas por Federações de Utilidade Pública Desportiva”. No âmbito 
deste programa de apoio, e conforme resulta do preceituado no artigo 14.º do 
dito Regulamento, sublinha-se o transporte para competições e as despesas com 
a arbitragem, o policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos 
termos das alíneas a) e c) a f) do aludido normativo regulamentar. Enquanto 
clube desportivo que fomenta, promove, dirige e implementa, no plano local 
concelhio, a prática desportiva de basquetebol, o Montijo Basket Associação 



apresentou o programa de desenvolvimento desportivo que integra o anexo I ao 
contrato-programa, fazendo parte integrante do aludido contrato-programa, 
cuja aprovação constitui o objecto  da presente proposta de deliberação e cujo 
conteúdo se dá nesta sede por integralmente reproduzido para os devidos e 
legais efeitos. O referido programa de desenvolvimento desportivo apresentado 
pelo Montijo Basket Associação, em ordem à atribuição de apoio financeiro 
destinado a comparticipar a respectiva execução, consubstancia, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, o plano regular de acção aí indicado, com o 
conteúdo previsto e decorrente do artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma 
legal. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de direito supra 
expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar o contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a outorgar entre o Município de 
Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por Montijo 
Basket Associação, anexo à presente deliberação e cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos, 
deliberando aprovar ademais a comparticipação financeira de € 3.000,00 (três 
mil euros), nos termos previstos no citado contrato. A deliberação camarária em 
apreço é tomada com esteio e fundamento nos preceitos e normas legais e 
regulamentares acima referenciadas, sendo que o apoio ora concedido deverá 
constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o 
preceituado no art.º 1, n.º 1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto. 
Código Orçamental: 0601/04070199 (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves). ------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. --------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 134/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROC.º PO-015/09 - Na sequência do meu 
despacho de 16/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua António 
Rodrigues Pimentel, em Montijo de que é proprietário, a firma 
PLANUMAGOS – Construção Civil e Comércio de Representações, S.A., 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificado o proprietário, 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  



 Liv. 19 
                                                                                                                                            Fls. 30 

 

notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva). ----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------
2 – PROPOSTA Nº. 135/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO CONDOMÍNIO – PROC.º PR-027/09 - Na sequência do 
despacho da Sr.ª Presidente de 25/11/09 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Praça da Paz, lote 4 – r/c letra F, Afonsoeiro, em Montijo de que é 
administrador do condomínio a firma GAPI, 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. ------------------------------------------ 
3 – PROPOSTA Nº. 136/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS E AO CONDOMÍNIO DO PRÉDIO – 
PROC.º PR-019/09 – Na sequência do meu despacho de 29/09/09 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Praça da Paz, lote 2 – r/c E, 1º E, 2º E, 3º E e 4º E, 
Afonsoeiro, em Montijo de que são proprietários respectivamente, a D. 
Simona Ionela Diana Boldor, os Srs. Manuel Correia Azevedo Júnior, 
Domingos José Fialho Periquito, Edgar Martins Peralta e Pedro Miguel 
Alves Mata, 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 condomínio do prédio 
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: 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. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada aos 
proprietários e ao condomínio do prédio. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora clara Silva). ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 137/10 - 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 pre- 
sente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercício 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 identificada 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.------------------------------------------ 
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VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 138/10 – “REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E 
AVª 5 DE OUTUBRO – SARILHOS GRANDES”, PARA RATIFICAÇÃO DO AUTO 
DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA- PROC.º F – 52/2007 - Considerando que: A 
vistoria efectuada no dia 2010.01.26 considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A ratificação do 
auto de Recepção Provisória da obra "Requalificação da Praça da Liberdade 
e Av. 5 de Outubro – Sarilhos Grandes”. (Proposta subscrita pelo Senhor 
Vereador Nuno Canta).----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 

2 – PROPOSTA Nº. 139/10 – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA – 
PROJECTO COASTWATCT EUROPE – 2010, COM GEOTA (GRUPO DE ESTUDOS 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE - Considerando: - Que o 
Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Montijo e o GEOTA 
(Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente), prevê que 
possa ser renovado anualmente com o acordo de ambas as partes; - A Casa 
do Ambiente será o centro coordenador dos vários grupos; - A Câmara 
Municipal de Montijo, através do Pelouro do Ambiente coordenará a nível 
local as equipas de trabalho de campo necessárias, constituídas por alunos e 
professores e outros participantes, que realizarão o trabalho de recolha de 
dados ambientais no litoral da Península de Setúbal, (NUT:172 Blocos: 55-
58) comprometendo-se a enviar ao GEOTA o produto do trabalho de recolha, 
assim como um relatório de actividade, dentro do prazo estipulado no início 
da campanha. - O GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território 
e Ambiente, coordenará a nível nacional a implementação do Projecto 
Coastwatch, proporcionando aos coordenadores regionais os questionários e 
mapas necessários para a monitorização da campanha em formato digital. - 
O presente protocolo, entra em vigor imediatamente após a sua assinatura, 
excepto nos pontos que impliquem ratificação pelos órgãos competentes das 
associações signatárias. Propõe-se que este Executivo Municipal delibere: 1. 
Renovar o Protocolo de Parceria “Projecto Coastwatch Europe”, que se 
anexa e que se dá por integralmente reproduzido, conferindo os necessários 
poderes à Sra. Presidente da Câmara para nele outorgar; 2. Notificar o 
GEOTA – Grupo de Estudos e Ordenamento do Território e Ambiente do 
conteúdo da deliberação tomada e enviar um exemplar do protocolo 
assinado. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). ------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 
Pelas dezanove horas 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.-------------------------------------------------------------------------------- 



O Senhor Balseiro disse, que durante a semana viu uma reportagem na 
televisão sobre uma atleta que representa o Clube Atlético do Montijo e 
gostaria de saber se a atleta e o clube dispõem de alguns apoios por parte da 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente, disse que existia apoios à actividade, que era uma 
variante da canoagem  e que a referida atleta beneficia muito, da actividade 
desportiva para a sua vida diária. ---------------------------------------------------- 
O Vereador Renato Gonçalves, disse que atleta Carla Ferreira, integra a 
secção de canoagem, do Clube Atlético do Montijo, é com grande esforço, 
muita determinação e coragem, que se entrega à prática desportiva. Disse 
ainda que a Carla participa, em provas desportivas de canoagem adaptada, 
esteve nos mundiais de canoagem adaptada, no Canadá. Mas também 
participa em provas de canoagem normal, ou seja, canoagem regra, onde 
participam atletas/cidadãos sem qualquer deficiência física. Os apoios que 
esta actividade, tem tido por parte da Câmara, destaca-se, a aquisição de um 
veículo automóvel de 9 lugares, que é uma viatura muito importante para o 
Clube Atlético do Montijo, uma vez que grande parte das provas de 
canoagem, não se realiza nesta zona do país, mas sim a norte do Rio 
Mondego. Para além disso, tem-se conferido ao clube, apoios em 
deslocações. A Carla também é apoiada pela Federação e Associação de 
Desporto Nacional para Deficientes, e uma empresa privada, ligada ao 
material de desporto lhe ofereceu uma canoa. A Carla integra os quadros da 
Câmara Municipal de Montijo. ------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e dez minutos foi encerrada 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 pelo Senhor Vice-Presidente encerrada 
a reunião eram dezanove horas e vinte 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.---------------- 

 

 
O Vice-Presidente da Câmara 

 
 

Nuno Ribeiro Canta 


