


 Liv. 19 
                                                                                                                                          Fls 38. 

 
 

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

ACTA Nº. 05/10 
 

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

 

Aos dez dias do mês de Março 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: JOÃO CARLOS PEREIRA VEIGA 

 LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Joaquim António Lopes da 
Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente nesta reunião, em sua 
substituição compareceu o Senhor Vereador João Carlos Pereira Veiga, nos 
termos dos artigos 78º e 79º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro com a 
redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------- 
 
O Vereador João Veiga, no uso da palavra, leu uma declaração política, 
cujo teor se transcreve: “Sobre a unidade do Montijo do Centro Hospitalar 
Barreiro/Montijo importa esclarecer as seguintes questões: 1 – Reafirma-mos 
a nossa preocupação relativamente ao cumprimento do Protocolo do Centro 
Hospitalar, que refere; A unidade Hospitalar do Montijo aumentará o 
número de valências sendo que o que temos assistido é o encerramento de 
serviços, como o serviço de sangue, o serviço de contabilidade e o armazém, 
assim como as secções de bacteriologia e imunologia do serviço de patologia 



clínica, serviço esse que no protocolo assinado se previa o seu desenvol-
vimento. Por outro lado, a ambulância SIV, que segundo o protocolo devia 
estar sediada no Montijo, ainda não é uma realidade embora tenham passado 
quase 3 anos, como confirmado pelo Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar na reunião realizada a pedido do PCP. 2 – É importante não 
confundir serviços com consultas. A população do Montijo necessita de um 
Hospital Público com mais serviços e não com apenas algumas consultas. 3 – 
Alertamos para o facto de no protocolo estar prevista a reavaliação dos 
serviços de urgência um ano após a entrada em funcionamento do Centro 
Hospitalar, ou seja no final deste ano, e que esse procedimento poderá ter 
como objectivo o encerramento parcial ou total das urgências. 4 – O 
ambiente de cordialidade no qual decorreu a reunião entre o PCP e o 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar, decorrente das boas 
relações institucionais que existem entre as duas entidades, nada tem a ver 
com a posição do PCP, que como é conhecido é de frontal discordância com 
a criação do Centro Hospitalar, tendo em conta que esta teve como único 
objectivo a redução dos custos, estando a ser prejudicadas as populações de 
Montijo e Alcochete, como é exemplo a discrepância entre os 28 milhões a 
investir no Barreiro e os 4 milhões a investir no Montijo, dados fornecidos 
pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar. 5 – O PCP não tem 
de indicar o terreno para a construção do novo Hospital, ao contrário do que 
afirma a Senhora Presidente da Câmara. Tal competência é do Poder 
Central, nomeadamente do Ministério da Saúde, tendo em conta as normas 
internacionais devido à localização do novo aeroporto. No entanto, se a 
Câmara Municipal de Montijo já tem localização e terreno para um possível 
novo hospital, é imperativo que essa informação seja fornecida à população 
do Montijo sem mais demoras. 6 – A Senhora Presidente coloca a questão de 
que é importante discutir que tipo de novo Hospital queremos, sem avançar a 
posição do Partido Socialista. A posição do PCP é clara, exigimos a 
construção de um novo Hospital Público e não privado, de forma a garantir o 
acesso à saúde a toda a população do Montijo. Desafiamos o Partido 
Socialista a clarificar a sua posição sobre esta questão de fundo, bem como o 
porquê do Partido Socialista no Montijo posicionar-se contra a construção 
do novo Hospital e o Partido Socialista em Alcochete a favor.” ----------------- 
A Senhora Presidente, em resposta à declaração proferida pelo Vereador 
João Veiga, ditou para acta o seguinte: “Sobre o Centro Hospitalar e a cons-
trução de um novo hospital, é, passo a expressão uma “estafadice” argu-
mentativa que já todos ouvimos repetidamente. O Partido Socialista já 
clarificou perante a população do Montijo a sua posição em dois momentos: 
No primeiro momento, quando defendeu a manutenção do serviço de urgên-
cias no hospital do Montijo, podendo vir a ser transformado numa urgência 
básica, concomitantemente com a formação do Centro Hospitalar correspon-
dente à unidade hospitalar do Barreiro e à unidade hospitalar do Montijo. A 
Câmara Municipal do Montijo, assinou um compromisso com o Ministério da  
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Saúde, consubstanciado num protocolo que foi aprovado na Câmara 
Municipal e na Assembleia Municipal, pelos eleitos do Partido Socialista e só 
pelos eleitos do Partido Socialista. A constituição do centro Hospitalar data 
de Setembro de 2009 e na unidade do Montijo, foram iniciadas consultas de 
várias especialidades que todos também já conhecemos. A Câmara Municipal 
e o Partido Socialista não confundem serviços com consultas, e, quer o Cen-
tro Hospitalar quer o novo Hospital no futuro não pode ter todas as valên-
cias, como todos bem sabemos e por isso é que colocámos à CDU, que nos 
diga quais são as valências para o novo hospital do Montijo e reafirmamos 
que nos diga qual é a localização.Ffazemos estas perguntas à CDU, porque a 
CDU fala, fala, mas objectividade e responsabilidade zero. No segundo 
momento e quanto à construção de um novo hospital o Partido Socialista 
também já clarificou a sua posição que é bem conhecida dos Montijenses, um 
novo hospital num horizonte de 10 anos, tendo em conta a entrada em funcio-
namento do novo aeroporto. A localização também o Partido Socialista já 
clarificou, deve ficar num local com boas acessibilidades, que sirva a região 
designadamente Alcochete, Montijo, Pinhal Novo e boas ligações a Lisboa, 
ao Barreiro e a Setúbal. Do ponto de vista do ordenamento e do planea-
mento, tem uma reserva do terreno, tendo em vista esse fim. Quanto às valên-
cias, essa é a grande discussão e que queremos chamar a oposição a apre-
sentar o que pensa do novo hospital e com que valências. ----------------------- 
 
A Senhora Vereadora Clara Silva, no uso da palavra, leu uma declaração 
alusiva ao Dia da Mulher, cujo teor a seguir se transcreve: “Passaram 100 
anos, sobre o Dia em que as Nações Unidas decidiram denominar o dia 8 de 
Março - Dia Internacional da Mulher, em homenagem àquelas que faleceram 
na luta por melhores condições de trabalho e melhores salários. Cem anos 
passados, o quadro legal em vigor permite aos cidadãos independentemente 
do seu género, raça ou credo direitos e deveres iguais. No entanto a frieza 
dos números mostra-nos que os motivos da luta destas mulheres não ficaram 
perdidos nas brumas do tempo. Em Portugal frequentaram o Ensino Superior 
201.740 mulheres e 175.177 homens. A taxa de desemprego situa-se nos 
10,2% para as mulheres e nos 9,5% para os homens. No Parlamento apenas 
27,4% dos deputados são mulheres. Nas profissões indiferenciadas a diferen-
ça salarial é de menos 8% para as mulheres e nos cargos de topo e lugares 
decisórios as diferenças chegam aos menos 30%. As mulheres trabalham 16 
horas a mais por semana do que os homens. De acordo com os dados da 
APAV, por dia 18 mulheres são vítimas de violência doméstica e os homicí-
dios mais do que duplicaram de 2008 para 2009. As nossas jovens, não 
sabem o que é um quadro legislativo discriminatório, mas se cruzarmos os 
braços e entendermos que “isso era dantes” vão certamente sentir esta atitu-
de discriminatória quando entrarem no mundo do trabalho, paralelamente 
com a violência, que hoje já se situa no namoro. Porque não há resposta no 



silêncio, há que continuar a defender e a agir na construção de uma 
sociedade efectivamente, igualitária, justa e feliz.” -------------------------------- 
 
A Senhora Presidente, leu uma declaração que abaixo se transcreve, alusiva 
à SITUAÇÃO CLIMATÉRICA ADVERSA 27 de Fevereiro de 2010 – Sinopse dos 
acontecimentos – Na sequência dos diversos avisos aos agentes de Pro-
tecção Civil sobre a evolução da situação meteorológica e face ao quadro 
climatérico adverso que se fez sentir com maior intensidade nos dias 27 e 
dias subsequentes, que afectou o país, o Concelho de Montijo foi assolado 
por ventos fortes, provocando consecutivamente diversos incidentes por todo 
o concelho, obrigando à activação das equipas dos sectores operacionais da 
Câmara de Montijo. Foi montado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil 
um dispositivo de resposta imediata às diversas solicitações, que em articu-
lação com os agentes de primeira intervenção minimizou os impactos nega-
tivos do temporal, restabelecendo imediatamente a normalidade da vida 
pública. Dos acidentes verificados, salienta-se a queda de árvores, tapumes 
de obras que se soltaram, chaminés, antenas, telhas de coberturas que solta-
ram, queda de painéis publicitários, quedas de postes eléctricos e pontões 
soltos no Rio Tejo. No rio e considerando o aumento de caudal (marés vivas), 
que se fizeram sentir naqueles dias, alguns pontões amarrados ao largo, 
soltaram-se colocando em risco as margens do rio e a nova ponte de peões. 
Os ventos fortes que se fizeram sentir e a grande agitação marítima, asso-
ciado às descargas das barragens, provocaram pequenas inundações, algu-
mas das quais provocando alguns estragos no pavimento da zona ribeirinha. 
Em resultado destes acontecimentos não foi colocado em causa a mobilidades 
e a segurança das pessoas e bens, mercê de um esforço conjunto das equipas 
municipais, dos Bombeiros Voluntários de Montijo e Bombeiros Voluntários 
de Canhas, da GNR e PSP, da Cruz Vermelha Portuguesa, coordenados pelo 
Serviço Municipal de Protecção Civil. É oportuno enaltecer e agradecer o 
trabalho abnegado e o empenho dos Bombeiros de Montijo e dos Bombeiros 
de Canha, da GNR e PSP, da Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Mon-
tijo), Clube Atlético de Montijo aos cidadãos que se quiseram associar à 
entreajuda necessária nos momentos difíceis, aos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Montijo, que mais uma vez responderam afirmativamente ao 
apela que lhes foi feito no sentido de uma mobilização em nome da segurança 
e da protecção dos cidadãos e dos bens públicos e privados. Não podia de-
ixar de agradecer de forma reconhecida e sentida a todos os que souberam 
responder à chamada, quando estão em causa as pessoas.----------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 04/2010, tendo sido aprovada 
por unanimidade, com a seguinte rectificação: Na página 33 verso a Verea-
dora Lucília Ferra, leu uma declaração, onde se lê: “O PSD vem publica-
mente expressar a sua consternação e manifestar a sua solidariedade com o  
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povo da Madeira que, devido à sua intempérie que assolou a ilha, viu ceifa-
das numerosas vidas humanas e muitas famílias despejadas de habitações e 
bens. Esperamos igualmente o apoio e solidariedade do Governo, bem como, 
das instâncias comunitárias que, estamos certos, não deixarão de auxiliar as 
gentes da Madeira.”, deverá ler-se “O PSD vem publicamente expressar a 
sua consternação e manifestar a sua solidariedade com o povo da Madeira 
que, devido à sua intempérie que assolou a ilha, viu ceifadas numerosas vidas 
humanas e muitas famílias despojadas de habitações e bens. Esperamos 
igualmente o apoio e solidariedade do Governo, bem como, das instâncias 
comunitárias que, estamos certos, não deixarão de auxiliar as gentes da Ma-
deira.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 22 de Fevereiro de 
2010 e 05 de Março de 2010: - Autorizações Administrativas:8; - Alterações: 
1; - Informações Prévias: 1; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de Utili-
zação: 5;- 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 – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 152/10 – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 5/2009 – DECISÃO - 
Considerando que: 1. Por força do despacho da Exma. Senhora Presidente 
da Câmara Municipal de Montijo datado de 30 de Julho de 2009 e exarado 
na informação n.º 101/2009, de 27 de Julho de 2009, da Senhora Chefe da 
DGA/DAF, Dr.ª Susana Rodrigues, foi instaurado processo disciplinar à 
trabalhadora Isabel Maria Mendes Saraiva. 2. O processo disciplinar visa 
apurar se determinada infracção atribuída a determinado trabalhador que 
exerça funções públicas se verificou, de facto. 3. Para tanto e nos termos da 
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (ED), foram efectuadas todas 
as diligências reputadas pertinentes, designadamente a inquirição da 
participante, (Chefe da DGA/DAF), da Encarregada Operacional de Serviços 
Gerais, D. Angelina Baleira, da arguida, o requerimento do registo 



disciplinar, de mapas de assiduidade e do registo das classificações de 
serviço da arguida. 4. Após a acusação, foi a arguida notificada para 
apresentar a sua defesa, ao que a mesma nada disse ou requereu quaisquer 
diligências probatórias ou junção de documentos. 5. Das diligências 
referidas no ponto 3, concluiu-se pela existência de violação grave por parte 
da trabalhadora visada, do dever de assiduidade, sendo os actos praticados 
susceptíveis de serem qualificados como infracção disciplinar, de acordo com 
o relatório final e respectivo processo disciplinar n.º 5/2009, que se juntam e 
se dão por integralmente reproduzidos; 6. A violação do dever de assidui-
dade, nos termos referenciados no ponto anterior, consubstancia uma 
infracção disciplinar, pelo que há lugar à aplicação da sanção correspon-
dente. 7. Nestes termos, PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere por 
escrutínio secreto, ao abrigo do art. 14.º n.º 4 do ED, e art. 24.º n.º 2 do 
Código de Procedimento Administrativo, o seguinte: A. Homologar o relato-
rio final e conclusões do processo disciplinar n.º 5/2009, anexo à presente 
proposta e que se dá por integralmente reproduzido; B. Em consequência, 
deliberar a aplicação da pena de despedimento por facto imputável ao 
trabalhador, à trabalhadora Isabel Maria Mendes Saraiva, nos termos dos 
artigos 9.º, n.º 1, alínea d), 10.º, n.º 6 e 18.º n.º 1, alínea g) do ED, por 
violação grave do dever de assiduidade (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente). ------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Escrutínio Secreto: Seis votos a favor e um contra. --------------- 
II – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
1 – PROPOSTA Nº. 153/10 – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS - - Considerando a entrada em vigor do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; - Consi-
derando que nos termos do art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de 
Setembro, que aplica à Administração Local a Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro (LVCR), “A celebração de contratos de avença e tarefa com pés-
soas singulares nas condições referidas no n.º 4 do art. 35.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, depende de deliberação favorável do órgão 
executivo.”; - Considerando que o trabalho a desenvolver por uma enfermei-
ra no desenvolvimento do projecto municipal de apoio aos toxicodependentes 
e famílias – justificação em anexo – constitui trabalho não subordinado exer-
cido com total autonomia técnica; PROPONHO: Que seja concedida autori-
zação para celebração de contrato de prestação de serviços, com inicio em 
15 de Março de 2010 e terminus em 14 de Março de 2011, na modalidade de 
avença, com a enfermeira Cristina Guerreiro Nobre Baltazar Nobre, com a 
observância do regime previsto no Código dos Contratos Públicos, para a 
realização das tarefas previstas na cláusula 2.ª, n.º 4 do Protocolo celebrado 
entre a Autarquia, a Junta de Freguesia de Montijo e o Instituto da Droga e 
da Toxicodependência. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva) -------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
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III – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA N.º 154/10 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA 
ENTRE A TURISMO DE LISBOA E VALE DO TEJO E O MUNICÍPIO DO 
MONTIJO - A T-LVT – ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DE LISBOA E VALE DO 
TEJO, como região mais complementar e menos assimétrica, que favorece o 
todo e as “suas partes”, defende, para a Área Regional de Turismo de Lisboa 
e Vale do Tejo, uma estratégia turística, enquadrada numa perspectiva de 
desenvolvimento regional. No entanto, a T-LVT dificilmente poderá cumprir a 
missão e atribuições, de que está legalmente investida, sem a articulação e 
colaboração dos Municípios que integram a Área Regional de Turismo. Por 
outro lado, será, igualmente, difícil que um Município, por si só, consiga 
promover o respectivo concelho, em termos turísticos, à escala e com a 
eficácia que o envolvimento com a T-LVT lhe pode proporcionar. Nestes 
termos e no seu quadro legal de competências, apresentou um protocolo de 
parceria entre a T-LVT e o Município de Montijo, cujo objectivo é prosseguir 
uma visão para a região, materializada em áreas de actuação concretas. 
Considerando que: A adesão do Município de Montijo às Áreas Regionais de 
Turismo e Entidades Regionais de Turismo vai trazer uma maior abrangência 
territorial, com as consequentes economias de escala na comunicação e 
promoção; Lisboa, um destino turístico em crescimento, poderá funcionar 
como plataforma distribuidora de turistas pela região; A actual queda do 
produto Sol e Mar e o crescimento dos City Breaks, do Turismo Cultural e da 
Gastronomia e Vinhos e as preferências do Turismo canalizam-se para 
nichos de mercado diferenciados; O desenvolvimento da Região do Oeste 
como zona turística de excelência, conduz ao desenvolvimento regional 
concêntrico, com os benefícios daí decorrentes para as regiões limítrofes, 
assim como, condições climatéricas ideais para o desenvolvimento de resorts 
integrados e destinos de golf de notoriedade internacional; O reposiciona-
mento da imagem do País - “PORTUGAL, THE WEST COAST OF EUROPE”, 
obriga ao desenvolvimento de novos produtos, mais qualificados, direccio-
nados para novas correntes turísticas, de características e comportamentos 
diferentes, redireccionando os objectivos estratégicos para novos enquadra-
mentos regionais; Os novos turistas consomem diversos produtos, em épocas 
diferentes, com a mesma intensidade; Ao diversificar a oferta vamos ao en-
contro das novas correntes; As mais valias para o concelho e para a região 
centram-se na captação de mais e melhores turistas/visitantes para o con-
celho; Um terço dos turistas que visitam Portugal não têm uma única região 
de destino, mas prefere a Região de Lisboa e Vale do Tejo; Na óptica do tu-
rismo interno e da sua importância económica, a nova região, devidamente 
estruturada, pode ser um elemento favorável à captação de turistas numa 
vasta área; O turismo de massas, que caracterizou os anos 60, está a ser 
substituído por novas correntes de produtos diferenciados, dirigidos a uma 
nova sociedade de consumidores de hábitos sociais e modelos de vida dife-



rentes. PROPONHO que o Executivo Municipal, após ratificação da qualidade 
de membro fundador da T-LVT, atribuída ao Município do Montijo pelos 
respectivos Estatutos e devidamente ratificada quer pela Câmara Municipal, 
em sua reunião de 17 de Setembro de 2008, quer pela Assembleia Municipal, 
em sua sessão de 19 de Setembro de 2008, delibere: 1. Aprovar o protocolo 
de parceria entre a T-LVT – ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DE LISBOA E 
VALE DO TEJO e o MUNICÍPIO DE MONTIJO, que se anexa e cujo conteúdo aqui 
se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, confe-
rindo à Senhora Presidente da Câmara os necessários poderes para nele 
outorgar; O que se propõe com esteio e fundamento legal no disposto nos 
artigos 13.º, n.º1, alínea m) e 28.º, n.º1, alíneas f) e g), ambos da Lei n.º 
159/99, de 14/09 e bem assim nos artigos 64.º, n.º 2, alínea l) e n.º 4, alínea 
b) bem como 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
*A/2002, de 11/01. 2. Notificar a T-LVT – ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO 
DE LISBOA E VALE DO TEJO da deliberação tomada. (Proposta subscrita pelo 
senhor Vereador Renato Gonçalves) ------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
IV - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 155/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO 
PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO PARA A CIDADANIA 2010, NO MONTANTE 
DE € 10.440,00 - Consta do Plano de Actividades Municipal para 2010 em 
execução a concretização da iniciativa designada por “Plano Municipal de 
Promoção para a Cidadania 2010” Determinam as alíneas a) e e) 
respectivamente do nº1 do artigo 70º da Constituição da República Portu-
guesa de 1976, sob a epígrafe “Juventude”, que “os jovens gozam de pro-
tecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, sociais e 
culturais, nomeadamente no --- ensino, na formação profissional e na cultura 
--- no aproveitamento dos tempos livres”, preceituando o nº2 do mesmo 
normativo constitucional que a “política da Juventude deverá ter como 
objectivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a 
criação livre e o sentido de serviço à comunidade”. Aos Municípios mostram-
se legalmente cometidas atribuições nos domínios da Educação e dos Tempos 
Livres, conforme o estabelecido pelas alíneas d) e f) do nº1 do artigo 13º da 
Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. Compete à Câmara Municipal apoiar 
actividades recreativas de interesse municipal, nos termos do estatuído na 
alínea b), do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09. Compete 
igualmente à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades que 
revistam interesse público municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra, conforme o disposto na alínea b) do nº4, do artigo 64.º, 
da Lei nº169/99, de 18/09, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11/01. A Câmara 
Municipal de Montijo concebeu, promoveu e tem vindo a implementar desde 
o ano 2000, o Plano Municipal de Promoção para a Cidadania, destinado à 
participação de jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos,  
 



 Liv. 19 
                                                                                                                                                         Fls 42. 
consistente na realização de actividades e na concretização de tarefas de 
voluntariado em instituições sociais e de saúde, associações juvenis e 
associações de cultura, desporto e recreio. No ano em curso o Plano abrange 
igualmente a prestação de actividades de voluntariado jovem nos serviços 
públicos municipais. O Plano Municipal de Promoção para a Cidadania visa 
e tem como objectivos: - Promover a solidariedade, cooperação e a 
entreajuda dos jovens com os cidadãos socialmente mais vulneráveis, através 
do trabalho de voluntariado a desenvolver em instituições e associações do 
concelho; - Promover a educação e a formação cívica, social e comunitária 
dos jovens, perspectivando a aprendizagem do exercício pleno da cidadania 
activa; - Promover o intercâmbio intergeracional e com cidadãos portadores 
de deficiência. Com o Plano Municipal de Promoção para a Cidadania, pre-
tende-se uma participação mais activa na comunidade através de experi-
ências de vida qualitativas e qualificadas e mediante a construção de um 
percurso no âmbito da formação cívica que propicie aos jovens uma maior e 
melhor apreensão dos direitos e deveres de cidadania. O plano intenta 
consciencializar os cidadãos mais jovens para a importância dos valores da 
Justiça, da Solidariedade, da Igualdade e da Tolerância, entendido este como 
compreensão e aceitação do outro. No ano em curso, os jovens participantes 
no Plano realizam actividades de voluntariado no Departamento Sócio-
Cultural, na Galeria Municipal, no Gabinete de Desenvolvimento Associativo 
e Cidadania, no Ginásio Clube de Montijo, na Associação Caminho do Bem 
Fazer, na Liga dos Amigos do Hospital de Montijo, no Centro Social de S. 
Pedro do Afonsoeiro, na Academia Juvenil de Desporto, Cultura e Recreio de 
Montijo, na Santa Casa da Misericórdia do Montijo e no Centro Paroquial 
Padre Manuel Gonçalves. No âmbito e nos termos do Plano em apreço, os 
jovens participantes auferem um subsídio individual mensal destinado ao 
custeio e à cobertura de despesas inerentes à alimentação e aos transportes 
relacionadas com as tarefas de voluntariado a concretizar, no valor de 
€58,00 (cinquenta e oito euros), conforme o disposto na alínea j), do nº1, do 
artigo 7º, da Lei nº 71/98, de 3 de Novembro (Bases do Enquadramento 
Jurídico do Voluntariado), segundo a qual os voluntários têm direito a serem 
reembolsados das importâncias gastas e despendidas no exercício das 
actividades programadas pelas organizações promotoras de voluntariado, 
desde que inadiáveis e devidamente justificadas, dentro dos limites eventual-
mente estabelecidos pela mesma entidade. Está contemplada no Plano Muni-
cipal de Promoção para a Cidadania a participação de 30 jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 25 anos. Assim, e face a tudo o que fica ex-
posto, proponho a atribuição de um subsídio individual aos jovens partici-
pantes no Plano Municipal de Promoção para a Cidadania 2010, a pagar 
mensalmente, no valor de €58,00 (cinquenta e oito euros), o qual diz respeito 
a despesas de alimentação e transportes relacionadas com as actividades de 
voluntariado a desenvolver, respeitantes aos meses de Janeiro a Junho de 



2010 e coincidentes com a realização do Plano, num montante total de 
€10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta euros), de acordo com a lista 
anexa, a qual contém o nome do participante e a respectiva data de nasci-
mento. Proponho ademais que o pagamento efectivo dos subsídios em apreço 
fique condicionado à assiduidade dos jovens nas tarefas de voluntariado a 
realizar, devidamente comprovada pelas Instituições e Associações aderentes 
e de acolhimento, através do registo nas respectivas folhas de presença 
previamente fornecidas pela Câmara Municipal. CÓDIGO ORÇAMENTAL: 
0605/040802 (Proposta subscrita pelo Senhor Renato Gonçalves) -------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 156/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MAESTRO JORGE PEIXINHO PARA O ANO LECTIVO 2009/2010 - Através do 
Despacho nº18987/2009 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 
17 de Agosto de 2009, foi aprovado o Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro 
a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa 
durante o ano lectivo 2009/2010. O fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico assume uma inquestionável relevância no 
âmbito da promoção da igualdade de oportunidades e da promoção do 
sucesso escolar e visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às 
necessidades da população escolar segundo os princípios dietéticos 
preconizados pelas normas de alimentação definidas pelo Ministério da 
Educação e com observância das normas gerais de higiene e segurança 
alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios com o disposto nos 
Regulamentos (CE) nº178/2002 de 28 de Janeiro e nº852/2004 de 29 de Abril 
do Parlamento Europeu e do Conselho. Considerando que: 1) Esta Câmara 
Municipal formalizou, junto da Direcção Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo (DRELVT), o pedido de financiamento para a implementação do 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Montijo, no ano lectivo de 
2009/2010; 2) Em conformidade com o Despacho nº18987/2009 de 17 de 
Agosto, os Municípios podem realizar parcerias com agrupamentos de 
escolas, associações de pais e encarregados de educação ou entidades que 
reúnam as condições necessárias à apresentação de projectos neste âmbito, 
devendo os termos das parcerias ser fixados em protocolos; PROPONHO: A 
ratificação do Protocolo de Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2009/2010, 
celebrado entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas Maestro 
Jorge Peixinho, conforme documento que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva) ------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
3 – PROPOSTA Nº. 157/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA 
SECUNDÁRIA POETA JOAQUIM SERRA PARA APOIO À PARTICIPAÇÃO NO “6º 
CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS” – Um grupo de seis 
alunos da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra participará, no próximo 
dia 12 de Março, no “6º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos”, o 
qual decorrerá no Instituto Politécnico de Santarém. Considerando o facto 
desta actividade constituir uma boa oportunidade para motivar os alunos 
para uma área curricular tradicionalmente associada ao insucesso escolar 
(Matemática), PROPONHO a V. Exa., a atribuição de um subsídio no valor de 
200,00 € (duzentos euros) à Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, para 
apoio às despesas de deslocação para participação neste campeonato. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
4 – PROPOSTA Nº. 158/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO, AFONSOEIRO E 
SARILHOS GRANDES, MONTIJO E PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO PARA 
APOIO ÀS DESPESAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE “AS 
ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS” – Como é do conheci-
mento de V. Exas., esta Câmara Municipal promoveu a organização do 
momento de animação designado “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES 
CARNAVALESCOS”. Mais uma vez, esta iniciativa decorreu de forma descen-
tralizada, tendo sido realizados, no dia 12 de Fevereiro, Desfiles Car-
navalescos de Escolas em vários locais do Concelho (na cidade de Montijo, 
devido às condições atmosféricas, não foi possível realizar o desfile previsto 
embora as escolas tenham efectuado despesa para a preparação do mesmo). 
Com a descentralização desta iniciativa pretende-se contribuir para uma 
maior ligação das escolas às comunidades educativas em que estão inseridas 
e para um maior envolvimento destas nas actividades de animação. A 
organização dos Desfiles foi da responsabilidade dos Agrupamentos de 
Escolas, os quais contaram, para o efeito, com os apoios desta Edilidade e 
das Juntas de Freguesia, entre outros. É neste âmbito que PROPONHO a V. 
Exas., a atribuição de um subsídio financeiro, para efeitos de comparti-
cipação nas despesas relacionadas com a organização desta iniciativa – 
materiais de desgaste para confecção de fatos e de adereços – aos seguintes 
Agrupamentos de Escolas: Agrupamento de Escolas de Montijo – 6.321,70 € 
(seis mil trezentos e vinte um euros e setenta cêntimos); - Agrupamento de 
Escolas Maestro Jorge Peixinho – 1.189,65 € (mil cento e oitenta e nove 
euros e sessenta e cinco cêntimos); - Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro 
e Sarilhos Grandes – 2.198,35 € (dois mil cento e noventa e oito euros e 
trinta e cinco cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo 
Isidro – 1.436,05 € (mil quatrocentos e trinta e seis euros e cinco cêntimos). 



Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03 (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva). ---------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
5 – PROPOSTA Nº. 159/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS AGRUPAMENTOS 
DE ESCOLAS DE: PEGÕES, CANHA, E STº ISIDRO; AFONSOEIRO E SARILHOS 
GRANDES; MONTIJO E MAESTRO JORGE PEIXINHO - A Câmara Municipal 
de Montijo, consciente de que o sucesso escolar também depende, entre 
outros factores, do bem estar físico das crianças, celebrou um Protocolo de 
Parceria com o Lions Clube de Montijo e a União Mutualista N. Sr.ª da 
Conceição, disponibilizando recursos técnicos e humanos necessários para a 
realização do rastreio Oftalmológico às/aos alunas/os que frequentam o 1º 
Ciclo do Ensino Básico nas escolas do Concelho do Montijo, protocolo 
aprovado por unanimidade pela Proposta nº 1017/03 em Sessão de Câmara 
de 03/12/03. -Tendo em conta o disposto na alínea d) da 1ª Clausula, do 
referido protocolo; - Considerando que as/os Técnicas/os que efectuaram o 
Rastreio Oftalmológico se deslocam às escolas acompanhadas/os pela equipa 
do Lions Clube, aí permanecendo durante todo o dia, realizando nas mesmas 
1 refeição (almoço) com o custo unitário de 3.80€. (Eb1/JI de Canha no dia 
18/01/2010, na Eb1/JI do Afonsoeiro no dia 19/01/2010, Eb1 Nº 4 do Montijo 
no dia 20/01/2010, Eb1 Nº 1 do Montijo no dia 25/01/2010 e na Eb1 da 
Atalaia no dia 26/01/2010) . Atendendo ao disposto no art. 64ª, nº 4, alínea b) 
da Lei nº 169 / 99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas na Lei 
nº 5-A / 2002, de 11 de Janeiro. PROPÕE-SE: Atribuição de um subsídio ao 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e S. Isidro, no valor de 19 €; 
Atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e 
Sarilhos Grandes, no valor de 30.40 €; Atribuição de um subsídio ao 
Agrupamento de Escolas do Montijo, no valor de 15.20 €; Atribuição de um 
subsídio ao Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho, no valor de 
15.20 €. Código Orçamental: 06.05/04.07.01.99 (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
6 – PROPOSTA N.º 160/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA DANCE2YOU 
– CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DANÇAS DE SALÃO – A Escola 
Dance2you, com a orientação da Professora Angelique Pires, estará presente 
no próximo dia 13 de Março, corrente ano, no Campeonato Internacional de 
danças de Salão em França. A referida escola apresentará 9 pares na compe-
tição que representaram o nosso concelho. A escola solicitou o apoio da 
autarquia para efectuar as inscrições dos dançarinos na competição; Nestes 
termos, propõe-se: 1. A concessão de um subsídio no montante de 225,00 € 
(duzentos e vinte cinco euros) à Escola Dance2You, com o contribuinte nº 
255295820, ao abrigo do disposto no artigo 64, nº 4 alínea b) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro; 2. Que o presente subsídio conste da relação a publicar edital-
mente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2, nº 1, 2  
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e 3 da Lei nº 26/94 de 19 de Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 161/10 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A OUTORGAR ENTE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS, DESIGNADA POR CLUBE OLÍMPICO DO 
MONTIJO E ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO MONTANTE 
DE € 4.000,00 - O Clube Olímpico do Montijo, associação desportiva sem fins 
lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portu-
guesa de Futebol, 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 futebol clássico e de ar livre, de 7 e de 11, e 
nos escalões masculinos de pré-escolas, escolas, infantis, iniciados, juvenis, 
juniores e seniores. O escalão de escolas possui três equipas – A, B e C, sendo 
que o escalão de infantis integra 2 equipas – A e B. O Clube Olímpico do Mon-
tijo promove e desenvolve a modalidade de futebol em todos os seus escalões e 
equipas ao nível da competição oficial federada, participando nos respectivos 
campeonatos distritais, promovidos e organizados pela Associação de Futebol 
de Setúbal, com especial e particular incidência nos vários escalões de forma-
ção, onde tem vindo a desempenhar uma actividade desportiva bastante relevan-
te do ponto de vista social, considerado o número de atletas e praticantes envol-
vidos, no caso crianças, adolescentes e jovens e assinalando-se ainda os suces-
sos desportivos obtidos por esta associação no domínio do futebol, em compe-
tições oficiais federadas da modalidade, integrando e em que participam os 
aludidos escalões de formação. 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 associa-
ções desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que actuam nesta 
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 promo-
ção e a generalização de actividade física, enquanto instrumento essencial para 
a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde 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 Outu-
bro, o qual define e disciplina o regime jurídico dos contratos-programa de de-
senvolvimento 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. 
O artigo 5.º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvol-
vimento 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 forma-
ção 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 dês-
portivas 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 ali-
neas 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 do futebol clássico e de ar livre, de 7 e 11, em todos os escalões de 
formação e sénior, o Clube Olímpico do Montijo, 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, nos 
termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do citado Decreto-lei n.º 273/2009. O 
referido programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Clube 
Olímpico do Montijo, 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  
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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 clube 
Olímpico do Montijo, 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 € 4.000,00 
(quatro 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.------------------------------------------ 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 162/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA –PROCESSO PR-01/09 - 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 
Rua Joaquim Serra, lote C-9, r/c Esq. e 1º Dto., em Montijo de que são 
proprietárias respectivamente, a Sr.ª D. Maria Jesus Graça dos Santos e a 
Sr.ª D. Maria Paula Félix Monjardim Costa, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a 
proprietária do 1º Dto., 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 notifi-
cada à proprietária do 1ºDto. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva) ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 163/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PO-013/09 - Na sequência do 
meu despacho de 09/09/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua de Cabo 



Verde, nº 43 – r/c Esq., r/c Dto. e 1º Dto., Afonsoeiro, em Montijo de que é 
proprietária do r/c Esq. e r/c Dto. a Câmara Municipal de Montijo, e do 1º 
Dto. a Sr.ª D. Fernanda Lurdes E. Martinho, Lda., conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada 
a proprietária do 1º Dto., nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não respondeu ao 
solicitado. - Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do 
disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção 
dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e 
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara 
Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos 
normativos legais supracitados, determinando por consequência a execução 
das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a 
presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada à proprietária do 1º. Dto. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 164/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) A 
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto nos nºs. 1 e 3 do  artigo 10º  do  citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercí-
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  
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período compreendido entre 23 de Fevereiro de 2010 e 08 de Março de 2010, 
sendo que também se apresenta a ratificação das declarações proferidas nos 
processos RSP-108/10, datada de 18/02/2010; RSP-109/10; RSP-110/10; 
RSP-111/10; RSP-112/10; RSP-113/10 e RSP-114/10, datadas de 19/02/2010, 
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 23 de Fevereiro de 2010 e 08 de Março de 2010, 
sendo também que se apresenta a ratificação das declarações proferidas nos 
processos RSP-108/10, datada de 18/02/2010; RSP-109/10; RSP-110/10; 
RSP-111/10; RSP-112/10; RSP-113/10 e RSP-114/10, datadas de 19/02/2010, 
conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 165/10 – APROVAÇÃO DOS TRABALHOS ADICIONAIS, 
REFERENTE À EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO ESPAÇO MUSEOLÓGICO 
DA ATALAIA” – PROCESSO F-19/2005 - A empreitada referente à “Reabilitação 
do Espaço Museológico da Atalaia”, foi adjudicada à firma Constrope – 
Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 11-04-2007, pelo valor de 
Euros: 509.798,75 € (quinhentos e nove mil, setecentos e noventa e oito euros 
e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um 
prazo de execução de 330 dias. - A adjudicação foi efectuada no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. - A consignação dos trabalhos foi 
assinada em 09-11-2007. - Desde o início do desenvolvimento dos projectos 
até à execução da obra, decorreram alguns anos, verificando-se a existência 
de um aumento da degradação dos edifícios durante esse período; - Dado o 
elevado grau de degradação do edifício do palheiro, verificou-se não ser 
viável a sua recuperação, mas sim a sua demolição e construção de novo. 
Para se implantar as fundações em solo com características de suporte 
adequadas, foi necessário efectuar escavação até ao nível abaixo do pomar 
numa parte do edifício. Uma vez que a estrutura em betão armado tinha que 
partir dessa cota, foi decidido aproveitar esse espaço, aumentando assim a 
área útil do museu em cerca de 120 m2, preenchendo uma lacuna existente ao 
nível da área disponível para restauro e acondicionamento das peças de 
exposição. Esta alteração não prevista, levou à existência de maior 
quantidade de trabalhos, nomeadamente ao nível da escavação, estrutura de 
betão armado, alvenarias, impermeabilizações, revestimentos, caixilharia de 
madeira, electricidade, águas e esgotos, entre outros; - Em relação ao edifí-
cio principal (Lagar/adega), aquando do início dos trabalhos de cobertura, 



verificou-se que toda a estrutura de madeira da cobertura na zona de encas-
tramento com as paredes, se encontrava em elevado estado de degradação, 
assim como a própria alvenaria adjacente. Esta situação levou à substituição 
integral de toda a cobertura e à execução de um lintel de coroamento em toda 
a envolvente do edifício, servindo de apoio à estrutura de madeira do telhado 
e de reforço estrutural. Este trabalho não estava previsto em projecto, mas 
era imprescindível para a realização da consolidação da estrutura do 
edifício; - Ao nível das instalações eléctricas, houve necessidade de efectuar 
algumas alterações devido à actualização da legislação, compatibilização da 
iluminação à cobertura de madeira e à área expositiva, e ainda devido ao 
novo espaço criado para restauro/armazenamento; - Para protecção dos 
utilizadores do museu foi necessário instalar guardas metálicas com altura 
regulamentar em locais com desnível, substituindo as existentes e colocando 
outras onde se verificou necessário, de acordo com a legislação em vigor. - 
Face às situações imprevistas atrás mencionadas, que levaram à necessidade 
de alterações de projecto e devido ainda aos erros e omissões do mesmo, 
resultam trabalhos a mais e a menos da empreitada, trabalhos esses essen-
ciais à conclusão da empreitada. - Os trabalhos adicionais a executar na 
empreitada atingem o montante de 12,09% do valor do contrato inicial, não 
excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no n.º 1 do artigo 45.º do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. - É respeitado o estipulado nos n.os 1, 2 
e 3 do artigo 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 0604/07010405 e o código/ano 
do proj. acção 11 2005 73. Nestes termos propõe-se que V. Exas. aprovem: - 
Todos os trabalhos adicionais constantes desta proposta, com a firma 
Constrope – Construções, S.A., por um montante de Euros: 61.648,37 
(sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito euros e trinta e sete cênti-
mos), + IVA à taxa legal em vigor. - A celebração de contrato escrito com a 
mesma firma de acordo com a legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 
e um da Coligação Democrática Unitária e duas abstenções do Partido 
Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 166/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA, REFERENTE À EMPREITADA “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS 
PINTASSILGOS, RUA DOS MELROS, RUA DAS GAIVOTAS, RUA DAS ÁGUIAS, 
RUA DOS CANÁRIOS (2ª FASE) E RUA DAS ANDORINHAS (2ª FASE) – BAIRRO 
MIRANDA – ALTO ESTANQUEIRO” – PROCESSO F-31/2007 - Considerando 
que: A vistoria efectuada no dia 2 de Março de 2010 considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 
ratificação do auto de Recepção Provisória da obra "Pavimentação da Rua 
dos Pintassilgos, Rua dos Melros, Rua das Gaivotas, Rua das Águias, Rua 
dos Canários (2.ª Fase) e Rua das Andorinhas (2.ª Fase) – Bairro Miranda – 
Alto Estanqueiro” (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). -- 
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Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 167/10 – EXUMAÇÃO DE CADÁVERES INUMADOS NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO – MONTIJO - Considerando: - A 
informação do responsável pelo sector de Cemitérios de 2010-03-02, que 
anexa uma listagem das ossadas existentes nas sepulturas do talhão O do 
Cemitério de S. Sebastião, documento que aqui se dá como integralmente 
reproduzido; - Que nos termos do artigo 33.º do Regulamento dos Cemitérios 
é da competência da Câmara proceder à exumação dos cadáveres passados 3 
(três) anos sobre a data da inumação, o que é o caso. Propõe-se que este 
Executivo Municipal delibere: 1. Proceder à exumação dos cadáveres 
inumados, constantes da listagem anexa. 2. Que seja publicado o respectivo 
edital de forma a tornar pública a intenção desta Câmara Municipal. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 168/10 – PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
RECOLHA SELECTIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS, COM A EMPRESA 
DIESELBASE, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA - - Considerando que: - De 
acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 267/2009 de 29 de 
Setembro), os municípios são responsáveis pela recolha de Óleos Alimentares 
Usados (OAU), cuja produção diária não exceda 1100 L por produtor;  - Os 
municípios têm que elaborar planos de acção, respeitante à constituição 
progressiva da rede de recolha selectiva de Óleos Alimentares Usados; - Os 
municípios são responsáveis pelo transporte e posterior valorização dos OAU 
recolhidos na rede de recolha selectiva municipal e que essa responsabi-
lidade extingue-se com a transmissão dos resíduos a operador licenciado na 
gestão de resíduos; - A empresa Dieselbase, Energias Renováveis, Lda., está 
devidamente licenciada pelo Ministério do Ambiente, enquanto Gestora de 
Resíduos; - A empresa Dieselbase, Energias Renováveis, Lda., já tem proto-
colo celebrado com a Autarquia para recolha de OAU, produzidos pelos 
refeitórios escolares, abrangendo a educação pré-escolar e 1.º ciclo do 
ensino básico, sediados no Município; A necessidade de dar resposta aos 
princípios consignados no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro (Ges-
tão de Resíduos); - O presente protocolo, entra em vigor imediatamente após 
a sua assinatura, e vigorará pelo período de 5 (cinco) anos. Propõe-se que 
este Executivo Municipal delibere: 1. Aprovar a proposta de protocolo, que 
se anexa e que se dá por integralmente reproduzido, conferindo os necessá-
rios poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para nele outorgar; 2. Notificar a 
Dieselbase, Energias Renováveis, Lda. 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 António da Conceição Pereira referiu ser representante dos her-
deiros de Artur da Cunha Laje, que têm uma habitação na Rua Caldas 
Xavier, no Afonsoeiro e que com alguma regularidade, quando chove, há um 
entupimento do esgoto que provoca inundação do terreno. Pergunta se a 
Câmara tem algum plano para resolver o problema apresentado.------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que do ponto de vista global o Afon-
soeiro tem, em vários locais, dificuldade de dimensão de esgoto e de escoa-
mento pluvial. É uma situação histórica e já tem alguns anos e existe um 
plano para renovar alguns colectores de esgoto pluvial. Têm vindo a tentar 
de algum modo solucionar e resolver caso a caso, quando ocorre estas situa-
ções e tentam dar resposta o mais rápido possível. É uma questão estrutural e 
necessita de ser levantada uma grande parte das ruas e voltar a fazer esgotos 
de maior dimensão. Os esgotos existentes são diminutos que não têm capaci-
dade para escoar as águas das chuvas que têm caído. Também tem que haver 
uma intervenção na EN5 onde o colector não tem capacidade. Já foi feito um 
plano de intervenção e o objectivo da Câmara e dos SMAS é resolver, fasea-
damente, todas as situações. Intervir em todas as ruas simultaneamente não é 
possível.----------------------------------------------------------------------------------- 
Os novos elementos da Direcção do Futebol Clube Sarilhense estiveram 
presentes e usou da palavra o Senhor André Santos que solicitou ajuda 
monetária à Câmara pois encontram-se com muitas dívidas por saldar, que 
vêm da anterior direcção sem terem meios para o fazer e não gostariam de 
ver a Associação fechar portas. Tomaram conta do clube àcerca de um ano. 
Apresentaram as dívidas da anterior direcção no montante de 39.291,50 € e 
durante o ano em que estão à frente do clube já pagaram 15.000,00 €, mas 
ainda falta pagar cerca de 26.000,00. Agora têm uma execução que pode vir 
a penhorar a sede se não cumprirem. ------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente referiu que a situação não era fácil de resolver. Uma 
solução seria contrair um empréstimo para pagamento das dívidas. A 
anterior direcção deveria ser responsabilizada perante os sócios, pois as 
contas não estão certas. Com o dinheiro que receberam do Governo e da 
Câmara já deveriam ter tudo pago.--------------------------------------------------- 
 
Pelas dezanove horas e vinte 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.---------------------------------------------------------- 
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E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram dezanove horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a pré-
sente 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 


