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

ACTA Nº. 07/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE ABRIL DO ANO DE DOI S MIL E 
DEZ 

 

Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, nesta cidade de 
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária, 
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------ 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

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

 
Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Coordenadora Té-
cnica da Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do 
Departamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos Santos, 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 
 
Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PSD e CDU, não tendo os 
mesmos apresentado qualquer assunto. Os Senhores Vereadores do PS 
também não apresentaram nenhuma questão.--------------------------------------- 
A Senhora Presidente tomou a palavra para apresentar a seguinte 
Declaração cujo teor a seguir se transcreve: “Senhoras e Senhores Vereado-
res, nos termos do artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro e do 
artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nume-
ro 5-A/2002, de 11 de Janeiro, discutimos e aprovámos na reunião do dia 24 
de Março de 2010 a delegação de competências da Câmara Municipal nas 
Juntas de Freguesia de Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, Alto Estanqueiro/Jar-
dia, Pegões, Santo Isidro de Pegões e Canha. Este processo democrático de 
diálogo com as Juntas de Freguesia iniciou-se, como foi referido na última 
sessão de Câmara, em Janeiro de 2010, com a realização de reuniões com 
todos os Senhores Presidentes. Conforme referimos também na mesma sessão 



de câmara, no dia 26 de Fevereiro voltámos a reunir com todos os presiden-
tes de Junta, à excepção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 
Sarilhos Grandes, que não compareceu nem deu qualquer explicação para a 
sua ausência. Perante a ausência da Senhora Presidente da Junta de Sarilhos 
Grandes referi, na última reunião, que era inadmissível a falta desta autarca, 
uma vez que, estando a meio tempo e recebendo 700 euros mensais, era sua 
obrigação respeitar os compromissos ou, não o podendo fazer, informar a 
Câmara das razões do seu não cumprimento. Perante as minhas declarações 
na última reunião de Câmara a Senhora Presidente da Junta de Sarilhos 
Grandes vem, em declarações prestadas ao Jornal do Montijo (do dia 2 de 
Abril), negar que a Junta a que preside tenha recebido qualquer convocatória 
para o efeito. Nada mais falso. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos Grandes foi convocada por fax e este foi enviado e recebido na 
Junta de Freguesia no dia 18 de Fevereiro de 2010 às 15h26 com resultado 
OK. O mesmo sucedeu com os outros Presidentes, que confirmaram o 
recebimento do mesmo fax. Quanto às minhas declarações no sentido de 
considerar inadmissível alguém estar a meio tempo e ganhar 700 euros 
mensais sem ter o bom senso e a responsabilidade de justificar a sua 
ausência a uma reunião importante, a Senhora Presidente Carla Braziel veio, 
no mesmo jornal, tentar refutar as minhas afirmações. A sua resposta é 
bastante elucidativa e de um comportamento caracterizado pela mentira 
permanente, como teremos oportunidade de provar a seguir. Assim, sendo, e 
contra “a peculiar arrogância” da Presidente da Câmara Municipal de 
Montijo, vem a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Gran-
des repor a “verdade”e afirmar o seguinte ao Jornal do Montijo (cito) “A 
Senhora Presidente da Câmara de Montijo fala do que não sabe, engana as 
populações, porque os eleitos da Freguesia de Sarilhos Grandes, inclusive a 
presidente, presentemente, não se encontram a meio tempo apesar de por lei 
estarem definidas compensações (presidente 274,77 euros, secretário e 
tesoureiro 219,82 euros), em relação ao presente mandato ainda não recebe-
mos um tostão. Situação que qualquer cidadão pode verificar através dos 
documentos existentes na Junta de Freguesia” (Fim da citação). Procurando 
ir ao encontro do repto lançado pela Senhora Presidente da Junta de Fregue-
sia de Sarilhos Grandes, vamos então verificar os documentos da Junta: Na 
Acta n.º 49 (do dia 12 de Novembro de 2009) referentes à reunião extraordi-
nária da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes (e que foi facultada pela 
Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Sarilhos Grandes, Dra. 
Vanda Lisa Morgado Mota, do PSD) é confirmado o envio à Senhora Presi-
dente da Assembleia de Freguesia de Sarilhos Grandes (que reuniu no dia 22 
de Dezembro de 2009 às 21h00) informação (cito a acta) “sobre a continui-
dade da função a Meio Tempo da Senhora Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos Grandes (sublinho: sobre a continuidade da função a Meio 
Tempo da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, 
segundo a Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com  as  alterações  da  Lei  
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número 5-A/2002, de 11 de Janeiro” (fim de citação). Ora, segundo a Lei, as 
remunerações a meio tempo de um presidente com a dimensão da Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes não correspondem a 274,77 euros como diz a 
Senhora Presidente. Mais ainda, na mesma acta é referido o seguinte: (cito) 
“Foi enviado o ofício nº. 623/09, de 09/11/09, para o BPI a efectuar o paga-
mento por transferência bancária, de contribuições da Junta de Freguesia e 
descontos da Senhora Presidente, para o Instituto de Gestão Financeira de 
Segurança Social” (fim citação). Senhores Vereadores, presumo que é do 
vosso conhecimento, que só são transferidos para o Instituto de Gestão 
Financeira de Segurança Social os descontos referentes às remunerações que 
reportam ao regime de meio tempo. As compensações a que se referia a 
Senhora Presidente da Junta no Jornal do Montijo não estão sujeitas a esse 
desconto. Portanto, ao contrário do que afirma a Senhora Presidente da 
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, ela esteve a meio tempo entre 
Janeiro de 2006 e Outubro de 2009 e conforme o expresso na Acta n.º 49 da 
Junta de Freguesia, continuou a usufruir do regime de meio tempo, com 
direito a remunerações. Mais, Senhores Vereadores, sabem por acaso quanto 
recebeu a Senhora Presidente da Junta de Freguesia no anterior mandato só 
de remunerações? Recebeu mais de 27 mil euros (mais de 5400 contos). Estes 
são valores efectivamente recebidos e que correspondem ao exercício do 
mandato de Presidente a meio tempo. Senhoras e Senhores Vereadores, há 
um problema de princípio que aqui deve ficar claro. Enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Montijo nada me move contra a legitimidade que todos 
os presidentes de junta têm em receber as suas remunerações, isso é um 
problema de legalidade e de legitimidade que respeito. Agora, o que não 
posso aceitar nem admitir é o encobrimento dessa situação, é a mentira 
pública e, ainda por cima, dizerem que engano as populações por dizer a 
verdade e desmascarar a mentira e a falta de transparência política. O 
princípio da transparência, que constitui uma garantia preventiva da impar-
cialidade, impõe que a Administração actue de forma a dar uma imagem de 
objectividade, isenção e equidistância dos interesses em presença, de molde a 
projectar para o exterior um sentimento de confiança. A transparência e o 
compromisso são os vectores fundamentais na relação entre titulares de 
órgãos vocacionados para prestar um serviço aos cidadãos. A delegação de 
competências é um acto livre que depende, como refere a Lei, da vontade da 
Câmara em delegar e das Juntas de Freguesia em aceitar tal delegação com 
o seu conteúdo e meios. Num acto livre, a liberdade só pode ser responsável e 
livre se estiver circunscrita aos valores da verdade, da lealdade, da transpa-
rência, da imparcialidade e da defesa do interesse público. Perante os factos 
comprovados com documentos que aqui hoje revelámos, demonstrou-se 
inequivocamente que a Presidente da Junta de Freguesia mentiu publicamen-
te. Perante este facto só lhe resta uma coisa. Pedir publicamente desculpas, 
ou se achar que o que dizemos não é verdade, apresente documentos, 



demonstrando precisamente o contrário. Ou seja, mostrando provas que não 
recebeu mais de 27 mil euros no anterior mandato, mostrando provas que 
não informou a Assembleia de Freguesia que exerceria o mandato a meio 
tempo durante o actual mandato e mostrando provas que, no actual mandato, 
não recebeu “um tostão”, conforme referiu a Senhora Presidente da Junta ao 
Jornal do Montijo. No que à CDU diz respeito, desafio o Senhor Vereador 
Joaquim Batalha a desmentir na próxima reunião de Câmara, com provas 
cabais, as afirmações que aqui acabo de proferir. Se não o conseguir fazer 
por se provar que eu tenho razão, então exorto a CDU e o Senhor Vereador 
Batalha a demarcarem-se politicamente da Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos. Caso a CDU e o Senhor Vereador Joaquim Batalha não façam 
uma coisa nem outra será a credibilidade definitiva da CDU e do PCP no 
concelho de Montijo que ficará profundamente abalada.”------------------------ 
 
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 e 26 de Março de 
2010: - Autorizações Administrativas: 1; - Licenças Administrativas: 1; - 
Informações Prévias: 2; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de 
Utilização: 4.----------------------------------------------------------------------------- 
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 
documentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------- 

 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 06/2010, tendo sido aprovada com a 
abstenção da Senhora Vereadora Lucília Ferra por não ter estado presente 
na reunião e com a seguinte correcção: No período de Antes da Ordem do 
Dia: - onde se lê: - “O Senhor Vereador Fernando Batalha…” deverá ler-se: 
- “O Senhor Vereador Joaquim Batalha…”.---------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 188/10 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL RESPEITANTES AO ANO 2009 – Considerando o 
disposto no artigo 64º, n.º 2, alínea e) da Lei número 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 
1. Que este Executivo Municipal delibere aprovar os documentos de 
Prestação de Contas da Câmara Municipal respeitantes  ao  ano 2009,  docu- 
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mentos que se encontram em anexo, aqui se dando por integralmente 
reproduzidos; 2. Que os documentos em causa sejam remetidos para aprecia-
ção e votação à próxima sessão da Assembleia Municipal, em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do artigo 49º da Lei número 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente). -------------------------------------------------- 
A proposta acima transcrita foi posta à discussão tendo sido apresentadas 
declarações cujos textos abaixo se transcrevem:------------------------------------ 
Declaração da Senhora Presidente: “O exercício de 2009 decorreu num 
contexto económico, financeiro e social de grande redução de receitas 
municipais por um lado, e de uma necessidade permanente de manter os 
níveis de qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, apoio às famílias e 
ao emprego, por outro lado. O Relatório de Gestão que se apresenta espelha 
bem a redução das receitas quando comparada aos anos anteriores. A receita 
corrente teve um decréscimo de 9,83% se comparada com o ano de 2008. Já 
a receita de capital cresceu, mas tem a sua explicação na utilização do 
empréstimo de curto prazo no valor 1,5 milhões de euros, a utilização do 
empréstimo de 1,034 milhões do empréstimo de médio e longo prazo e ainda 
a comparticipação para a construção da Escola Integrada do Esteval/Areias 
no montante de 1,4 milhões de euros. Nas receitas correntes e impostos, o 
IMI tem um decréscimo de 15% e o IMT de 41% em relação ao ano anterior; 
a Derrama, pelo seu lado, cresceu significativamente por efeito do momento 
da entrega deste imposto, e que veio colmatar o seu decréscimo no ano de 
2008. A taxa de realização da receita total foi de 72%. Do lado da despesa, a 
realização foi de 68,06% face ao orçamentado; Do lado da despesa corrente, 
62,33% são despesas com pessoal; 25,33% despesas de aquisição de bens e 
serviços e 8,14% de transferências correntes. As despesas com pessoal do 
quadro está longe de atingir o seu limite legal (55%) e a despesa com pessoal 
fora do quadro, situa-se a 54% do limite legal. Nas transferências correntes 
para Educação, Cultura e Recreio houve um acréscimo de 33,83% o que, em 
valor absoluto, significou um aumento de 87.767,74 euros. As transferências 
para as Juntas de Freguesia tiveram um aumento de 12,72% durante o ano 
de 2009. O Investimento foi de 3,6 milhões de euros e aquisição de bens de 
capital de 307.904,10 euros. No Investimento é de salientar os arranjos 
exteriores da Escola da Caneira, recuperação do Edifício do Páteo d’Água, a 
pavimentação da Rua Eça de Queirós em Santo Isidro de Pegões, a 
pavimentação da Rua do Norte em Pegões, a requalificação da Praça da 
Liberdade em Sarilhos Grandes, a ampliação da Escola do Bairro do Mouco, 
o Museu Agrícola da Atalaia, a requalificação da Rua Miguel Bombarda, 
pavimentação das Ruas do Bairro Miranda e a construção do Campo de 
Futebol do Afonsoeiro. Em relação à dívida de curto médio prazo, teve um 
crescimento inferior ao que se verificou no ano anterior. Em sede de 
proveitos operacionais e custos operacionais, sendo que estamos aqui a 



tratar da actividade da Câmara, registaram menos 8,38% que em 2008 nos 
proveitos, resultante da diminuição dos impostos e taxas cobradas; os custos 
operacionais dizem respeito a remuneração, amortização de exercícios, 
transferências, subsídios concedidos e prestações sociais. O resultado liquido 
negativo do exercício tem a sua justificação na quebra dos resultados 
operacionais pela diminuição dos impostos e das taxas. No quadro de 
dificuldades em que se desenrolou o presente exercício, o Executivo da 
Câmara Municipal de Montijo manteve o controlo da despesa com rigor e 
responsabilidade.”----------------------------------------------------------------------- 
Declaração Política do Senhor Vereador Renato Gonçalves: “Documentos 
Prestacionais de Contas relativos ao exercício financeiro de 2009: A Câmara 
Municipal de Montijo prosseguiu as suas atribuições, desempenhou as suas 
competências e realizou a sua actividade em 2009 numa situação e num 
enquadramento externo difícil, complexo, negativo e desfavorável, caracteri-
zado pelo impacto e pelas consequências da crise económica e financeira 
internacional, europeia e nacional, a mais severa e a mais grave dos últimos 
80 anos. Uma crise dos mercados financeiros internacionais, cujos efeitos 
depressa se propagaram e contaminaram a economia real, em especial o 
sector imobiliário e a construção civil, nomeadamente nos Estados Unidos da 
América e nas economias europeias, com destaque para o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República da Irlanda e Espanha. A 
conjuntura económica de 2009 foi marcada em todo o Mundo por um 
conjunto de dificuldades e problemas, tendo ocorrido uma recessão da 
economia internacional: o aumento da incerteza económica; a degradação 
das perspectivas de crescimento económico; a redução da procura global; a 
deterioração do mercado de trabalho; e o alargamento das restrições na 
concessão de crédito. Numa economia mundializada e globalizada, caracteri-
zada pela liberalização das trocas comerciais internacionais, Portugal não 
ficou imune nem alheio à crise e ao retrocesso económico, social e 
financeiro, sendo certo que a crise internacional afectou significativamente 
os seus principais parceiros comerciais externos – Espanha, Alemanha, 
França, Itália e Reino Unido, tendo naturalmente ocorrido uma contracção 
das transacções comerciais internacionais decorrente do impacto negativo da 
crise global nos fluxos do comércio internacional. Assim e relativamente à 
economia portuguesa salientamos, no que concerne ao ano de 2009: a 
recessão económica verificada, tendo ocorrido um crescimento económico 
negativo de 2,7 % do PIB; o desemprego atingiu uma taxa média anual de 9,5 
%; registou-se uma quebra significativa e relevante ao nível da cobrança e 
arrecadação das receitas fiscais; a dívida pública atingiu 77,2% do PIB; o 
consumo privado registou uma quebra de 1% face a 2008; o índice da 
produção industrial transformadora decaiu em 9,9% face a 2008; o índice 
dos serviços sofreu uma variação negativa de 12,2 % em relação ao ano 
anterior; o índice do comércio a retalho retrocedeu 5,5 % relativamente a 
2008; o índice de preços ao consumidor sofreu uma diminuição de 0,8 % face  
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a 2008; o investimento decresceu 11,1% face ao ano anterior; as exportações 
recuaram 11,4% relativamente a 2008. Não podemos deixar de assinalar, 
não obstante as medidas de apoio e de incentivo ao emprego adoptadas pelo 
Governo no âmbito das medidas de combate à crise, tendo em conta o 
impacto económico e social na vida das famílias portuguesas, a destruição de 
postos de trabalho e a quebra registada no emprego, situada em 2,8 %, face a 
2008. Ainda assim, a recessão económica de 2,7% registada em Portugal foi 
inferior à recessão económica ocorrida na Zona Euro que se situou em 4%. A 
conjuntura de crise económica, social e financeira global condicionou 
significativamente e de forma negativa e desfavorável a arrecadação das 
receitas públicas municipais, que sofreu uma redução relevante. A taxa de 
realização da receita total situou-se em 72,0%, verificando-se, face a valores 
verificados em 2008, um decréscimo da receita total arrecadada de 6,19%, 
tendo diminuído a arrecadação da receita corrente em 9,83%. O Imposto 
Municipal sobre Imóveis registou uma taxa de execução de 91,2 %, tendo 
diminuído o montante arrecadado em 15 % face ao ano anterior, atenta a 
redução das taxas do imposto. O Imposto Municipal sobre Transmissões 
Onerosas de Bens registou uma taxa de realização de 62,2 %, verificando-se 
um decréscimo de 41,0 % face ao ano de 2008. No que diz respeito aos 
Imposto Indirectos Específicos das Autarquias Locais a taxa de realização 
situou-se em 42,2 %; registou-se um decréscimo de 2 milhões de euros face 
aos montantes arrecadados nesta sede em 2008, salientando-se, relativa-
mente aos loteamentos e obras, uma taxa de realização de 22,07% 
consistente numa arrecadação inferior em 2.599.671,98 face ao montante 
inicialmente previsto em orçamento. Os dados em apreço reflectem natural-
mente o impacto negativo da crise económica no sector imobiliário e na área 
da construção civil bem como a forte dependência, no contexto do actual 
modelo e enquadramento legal financeiro autárquico, das receitas próprias 
das Autarquias Municipais em relação à tributação fiscal e parafiscal do 
sector imobiliário e da construção. Relativamente à realização da despesa, 
verificou-se uma taxa de realização de 68,6 %, sendo que a taxa de execução 
da despesa corrente se situou em 80,38 %, o que demonstra e patenteia a 
prossecução de uma política financeira de contenção e moderação ao nível 
da realização da despesa pública municipal, responsável e não eleitoralista, 
traduzindo um necessário e adequado ajustamento da despesa executada à 
receita arrecadada, de acordo com critérios e parâmetros de boa gestão 
autárquica municipal. Assinalando-se ademais que não obstante o aumento 
das retribuições certas e permanentes, emergente do acréscimo salarial na 
função pública verificou-se uma diminuição das despesas de funcionamento 
da Câmara Municipal, o que demonstra e patenteia a implementação 
responsável de opções de restrição e rigor no âmbito da realização da 
despesa pública corrente. Atendendo à quebra ocorrida na cobrança de 
imposto e taxas, os proveitos operacionais sofreram uma diminuição de € 



2.267.927,98, sendo que o decréscimo dos resultados operacionais emergente 
da redução da arrecadação dos tributos fiscais e parafiscais propiciou e deu 
azo a um resultado líquido do exercício negativo no valor de € 2.518.285,85. 
Relativamente às acções e iniciativas mais relevantes promovidas e levadas a 
efeito em 2009 queremos salientar: na área da Divisão de Desporto salienta-
mos a promoção de eventos desportivos nas áreas do pedestrianismo, do BTT 
e do cicloturismo, a realização do projecto Desporto na Escola e o apoio ao 
Desporto Escolar, o apoio ao movimento associativo desportivo local, logísti-
co e financeiro, as operações de manutenção, conservação e reparação dos 
equipamentos desportivos municipais, a dinamização da Escola Municipal de 
Natação e a vedação do Campo de Futebol Municipal do Areias; na área da 
Juventude, desenvolvimento associativo e cidadania sublinhamos a dinamiza-
ção do Plano Municipal de Promoção para a Cidadania a iniciativa Alcokart, 
a Assembleia Municipal Jovem, o Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 
Montijo Jovem, o Tour Agarra a Vida, o projecto de ocupação de tempos 
livres, as exposições alusivas ao Concurso Nacional Jovens Criativos, a 
realização de projectos de cooperação europeia e internacional no âmbito 
dos programas e sub-programas europeus comunitários, nomeadamente 
intercâmbios culturais, cursos de formação internacional, estágios profissio-
nais, seminários e voluntariado europeu e internacional, a dinamização da 
Escola da Cidadania e as comemorações do Dia da Europa; no âmbito da 
Divisão de Economia e Turismo referenciamos a actividade desenvolvida em 
sede de informação e apoio ao consumidor, a elaboração do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Turístico do Concelho, o funcionamento do Posto de 
Turismo, a dinamização das Rotas Turísticas da Mala Posta e de Atalaia – do 
Tejo de Cruzeiro, a promoção da Exposição São Pedro 2009, a realização de 
Exposição alusiva à Arte dos Presépios, a participação no XXIX Festival de 
Gastronomia realizado em Santarém, as comemorações do Dia Europeu de 
Enoturismo e a gestão do Parque Municipal de Exposições; no que concerne 
à Divisão de Bibliotecas e Arquivo imposta referir a inauguração e entrada 
em funcionamento do Pólo de Atalaia da Biblioteca Manuel Giraldes da 
Silva, a concretização do Plano Nacional de Leitura Pública, o apoio às 
Bibliotecas Escolares, o funcionamento do Bibliobus, as actividades de 
animação de leitura e extensão cultural e a realização da Hora do Conto bem 
como a actividade expositiva consubstanciada na realização das Exposições 
alusivas a Humberto d’Ávila e aos 130 anos do Edifício dos Paços do 
Concelho; no que diz respeito ao serviço de Museus referimos a inauguração 
e dinamização do Espaço Museológico de Atalaia, a realização de activida-
des no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal, o projecto Verão 
com o Património e a dinamização dos Moinhos Municipais. No âmbito da 
conferência sobre Autarquias Locais e Regionais do Conselho da Europa 
realizada na Holanda, entre 15 e 17 de Novembro de 2009, foram definidas 
cinco prioridades políticas para a actuação administrativa das Autarquias 
Locais e Regionais dos países que integram  a  organização  internacional de  
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cooperação cujo objecto essencial e o escopo fundamental consiste e reporta-
se à promoção da Democracia e à tutela dos Direitos Fundamentais, dos 
quais destacamos e sublinhamos duas: o aprofundamento da simplificação 
administrativa, a redução dos custos de contexto e o incremento da eficiência 
das Autarquias bem como a gestão dos impactos da crise económica e 
financeira. Prioridades políticas salientadas essas que constituem desafios 
estratégicos que devem pautar a acção autárquica nos próximos anos, 
espelhadas e reflectidos nos documentos prestacionais de contas ora em 
apreço. Os documentos prestacionais de contas em análise traduzem e 
comprovam as opções prioritárias em matéria de política administrativa 
municipal assumidas pelo Executivo autárquico do Partido Socialista ante os 
cidadãos eleitores do concelho, de acordo com os compromissos 
estabelecidos: a Educação; a Cultura; a Solidariedade Social.”----------------- 
Declaração de Voto dos Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Lucília Ferra: 
“O Relatório de Gerência de 2009 decorre de um orçamento, de um plano de 
actividades e de um plano de investimento que não mereceram a concordân-
cia do PSD. No entanto, impõe-se uma análise aos principais indicadores. 
Em termos da receita total, verifica-se uma queda de cerca de € 2 milhões 
(para € 30,1 milhões) com origem, em grande parte, nas receitas correntes 
que desceram € 2,5 milhões. Pela sua dimensão, destaca-se a descida nos 
impostos indirectos de € 4,1 milhões para € 1,9 milhões, de 2008 para 2009, 
o que contribuiu para a variação nas receitas totais, correspondendo a uma 
modesta taxa de execução do orçamento de 42%. Em termos de execução 
orçamental merecem ainda destaque, pela negativa, os insignificantes 17% 
registados em termos de participação comunitária em projectos co-financia-
dos, assim como os 5% na venda de bens de investimento. Pela positiva, 
sobressai a receita da derrama que alcançou 192% do orçamento, valor este 
muito influenciada por valores recebidos em 2009 mas referentes a 2008. As 
receitas estão distorcidas pela utilização de € 1,5 milhões de crédito bancário 
de curto prazo, que em bom rigor se trata de uma dívida e não de uma mera 
receita, pois terá de ser paga. O valor da receita de 2009 é semelhante ao 
registado em 2005 e traduz uma execução orçamental de 72%, muito aquém 
de valores superiores a 90% registados num passado recente. Quanto à 
despesa sobressai a modesta execução orçamental do investimento (34%) 
cujo valor não deixa de se reduzir, ano após ano, desde 2007, atingindo em 
2009 o valor mais baixo dos últimos cinco anos (€ 3,6 milhões). Por este 
motivo, a despesa da câmara é cada vez mais de natureza corrente e não de 
capital, constatando-se que as despesas com o pessoal já representam mais 
de 50% das despesas totais e 62% das despesas correntes, quando em 2005 
esses rácios se situavam em 40% e 56%, respectivamente. Quanto ao balan-
ço, assume particular atenção o crescimento de 58% dos encargos assumidos 
e não pagos, o que se traduz num aumento preocupante de 95% do passivo de 
curto prazo, que se situava em 2009 em cerca de € 7,9 milhões. O passivo 



total ascendia a € 21,8 milhões, cerca de 72% da receita total de 2009, que 
compara com os 52% registados em 2008, o que revela a cada vez menor 
cobertura da dívida pela receita anual. A evolução negativa da generalidade 
dos indicadores económico-financeiros da câmara são uma realidade que já 
começou a produzir efeitos, os quais não prevemos que terminem tão cedo. 
Tal evolução decorre de políticas de aumento deliberado das despesas 
correntes, que cada vez mais absorvem grande parte da receita, e que têm 
duas implicações: o crescimento acentuado da dívida bancária e o atraso no 
pagamento aos fornecedores, empreiteiros e outros credores, que em muitos 
casos já se arrasta há muitos meses. Acresce o facto do aumento da despesa 
corrente não ser resultado do aumento da qualidade de vida da população, 
pois não possuímos qualquer fórum cultural, nem vimos nascer a casa da 
música anunciada pelo PS, nem tão pouco a modesta piscina foi aumentada 
ou construída uma nova. O único equipamento relevante colocado à disposi-
ção dos munícipes nos últimos 5 anos foi o Cine-Teatro Joaquim de Almeida, 
que não pode justificar tal evolução da despesa. Os eleitos do PSD sempre 
alertaram para a necessidade de contenção das despesas correntes, pois a 
actividade económica manifesta-se através de ciclos, sendo de antever perío-
dos de recessão e de decréscimo da receita, não devidamente acautelados 
pelo PS. O Relatório de Gerência traduz uma realidade difícil mas em termos 
do seu texto e das suas contas não merecem correcções dignas de nota, razão 
pela qual o PSD se abstém na sua votação.”---------------------------------------- 
Declaração de Voto do Senhor Vereador Joaquim Batalha: “De uma 
dotação orçamental inicial de pouco mais de 38 milhões de euros, foram 
efectuadas à posteriori doze modificações e duas revisões orçamentais, que 
reforçou o inicial em cerca de 3,8 milhões de euros, situando o orçamento da 
edilidade em 41,8 milhões de euros, não fora a inclusão de dois empréstimos 
de curto prazo e médio e longo prazo num total de cerca de 3,3 milhões de 
euros, teríamos um maior decréscimo orçamental por via da redução de 
receitas do IMT e de taxas de loteamentos e obras em cerca de 1,5 milhões de 
euros. As receitas correntes ficaram aquém do esperado com um grau de 
execução de 79,8% menos de cerca de 6 milhões de euros, após revisões 
corrigidas. Com destaque para a redução do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Bens, com menos de cerca de 1,5 milhões de 
euros. Ficando-se o IMI com menos de cerca de 459 mil euros do 
orçamentado. Também nas receitas de capital o grau de execução se ficou 
pelos 52%. Da demonstração de resultados fica o saldo negativo de mais um 
ano na senda do ano anterior, com 2,5 milhões de euros. O reflexo desta crise 
tem também reflexo nas autarquias, verificável na redução de licenças de 
loteamentos e obras. É nesta rubrica onde o grau de realização se denota de 
forma mais negativa com um grau de realização de pouco mais de 22%, com 
uma arrecadação de menos 2,6 milhões de euros do orçamentado. Para fazer 
frente a esta política nacional e internacional as autarquias têm de recorrer a 
empréstimos   aumentando  o  seu  grau de  endividamento,  pondo  em  causa  
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gerações futuras e os próprios cidadãos que têm de pagar mais em impostos 
autárquicos. Os encargos assumidos a fornecedores e não pagos tem tido um 
acréscimo significativo nestes dois últimos anos, tendo crescido neste último 
ano 58%. Este documento é o reflexo da política determinada pelo PS na 
gestão autárquica da qual a CDU não se revê. Face ao exposto a minha 
abstenção.”------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
2 – PROPOSTA N.º 189/10 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO – 
Por deliberação tomada em reunião camarária de 16 de Dezembro de 2009 
titulada pela Proposta n.º 66/09, foi iniciado o procedimento administrativo 
de contratação de um empréstimo a curto prazo na modalidade de abertura 
de crédito em conta corrente até ao montante de 1.405.658,00 €, destinado a 
reforço de Tesouraria, nos termos e pelos fundamentos dela constantes. Tal 
deliberação mereceu a aprovação da Assembleia Municipal em sua sessão de 
29 de Dezembro de 2009 e consequentemente, foi solicitado ao Millennium 
BCP, Banco Português de Investimento (BPI), Caixa Geral de Depósitos 
(CGD), Banco Espírito Santo (BES), Banco Santander Totta e Caixa de 
Crédito Agrícola, a apresentação de propostas para a contratação do referi-
do empréstimo. Responderam todos os bancos consultados, tendo as 
propostas sido analisadas comparativamente conforme resulta do parecer do 
DAF/DGF que se anexa e que se dá por integralmente reproduzido. Assim: 
Considerando que a proposta do Banco Santander Totta se afigura mais 
vantajosa, conforme resulta do aludido parecer; Considerando que o texto do 
contrato proveniente do Banco Santander Totta está de acordo com as 
condições que oportunamente apresentaram, propõe-se que este Executivo 
Municipal delibere favoravelmente o seguinte: - Adjudicar o financiamento 
do empréstimo ao Banco Santander Totta, aprovando na íntegra o clausulado 
contratual apresentado e que se dá por reproduzido, fazendo parte integrante 
da presente proposta. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------ 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
II – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 190/10 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2010, TITULADA PELA PROPOSTA N.º 75/10 – 
“DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS /2009”  – Proponho que: - A 
Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do Conselho de Adminis-
tração de 31 de Março de 2010, titulada pela Proposta n.º 75/10, que se 
anexa (Proposta subscrita pelo Senhor Presidente do Conselho de 
Administração)--------------------------------------------------------------------------- 



A presente proposta foi posta à discussão e após uma sumária introdução 
feita pelo Senhor Vereador Nuno Canta, foi apresentada uma Declaração de 
Voto dos Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Lucília Ferra cujo teor a 
seguir se transcreve: “Os Vereadores do PSD votaram contra o Relatório de 
Gerência de 2009 dos SMAS pois consideram que o mesmo contém um erro 
técnico nas contas bem como imprecisões e omissões no Relatório, nomeada-
mente nas importantes relações com a SIMARSUL. Com efeito, não concor-
damos que no balanço conste uma conta (218) de “clientes, contr. utentes de 
cobrança duvidosa” em que o seu activo líquido é negativo (€ 419.406,76), 
pois efectuou-se uma provisão quando o activo bruto é nulo, isto é, retira-se 
uma verba a um activo que nada contém passando o seu saldo a ser negativo. 
Por outro lado, não são devidamente explicitados os importantes acordos 
com a SIMARSUL, entidade que em 2009 representou um encargo para os 
SMAS de cerca de 32% dos proveitos totais, o que confirma a sua relevância. 
Com efeito, quanto ao Acordo de Regularização da dívida, o Relatório refere 
que a sua duração é de 4 anos mas não se conhecem as prestações nem a 
existência, ou não, de juros de mora ou outros encargos supervenientes. 
Todavia, a Administração dos SMAS informou recentemente que o Plano de 
Pagamentos acordado com a SIMARSUL no final de 2007 tem um prazo de 6 
anos, não se percebendo pelo Relatório apresentado a relação entre estes 
acordos. Já quanto ao montante pago à SIMARSUL em 2009, nada é indicado 
quanto a sua natureza, ignorando-se se inclui juros e se a verba corresponde 
na íntegra, ou não, ao valor devido em 2009 por força do referido Acordo 
celebrado com a SIMARSUL em 2007. Sendo a Prestação de Contas tão 
detalhada em diversas áreas, algumas de pequena relevância, não compreen-
demos como as relações com a SIMARSUL são praticamente ignoradas, não 
havendo qualquer profundidade na sua análise. Por fim, mas não menos 
importante, apraz-nos registar o reconhecimento da dívida à SIMARSUL no 
passivo dos SMAS, o que sucede pela primeira vez, após as insistências dos 
vereadores do PSD nesse sentido, efectuadas em 2009.”-------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, dois 
votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma 
abstenção do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.----------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 191/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUN-
DÁRIA JORGE PEIXINHO PARA APOIO A ACTIVIDADE DA TURMA CEF DE 
ELECTROMECÂNICA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Como é do 
conhecimento de V. Exas., a Escola Secundária Jorge Peixinho dinamiza 
vários cursos de Educação e Formação (CEF), dentre os quais se inclui o 
curso de Electromecânica de Manutenção Industrial. Considerando que os 
oito alunos deste curso pretendem realizar uma visita de estudo ao 
Kartódromo de Almeirim e que esta visita tem um custo total de 268 euros, 
sendo comparticipada pela Acção Social Escolar em 93 euros, PROPONHO a 
V. Exas.   a   atribuição   de  um  subsídio  no  valor  de  175  euros  à  Escola  
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Secundária Jorge Peixinho para apoio à realização desta iniciativa. Código 
Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva).------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 192/10 – PREÇÁRIO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO 
CTJA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 – Propõe-se pela 
presente a aprovação da seguinte tabela de preços para actividades 
programadas no CTJA nos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. De referir 
que estes valores estão de acordo com os preços que têm vindo a ser 
praticados no CTJA, tendo sempre presente a preocupação de garantir aos 
espectadores do CTJA o acesso aos bens culturais pelo valor mais acessível e 
concomitantemente dos projectos. Assim:-------------------------------------------- 

DATA ESPECTÁCULO PREÇO 
1 Abril CONCERTO DE PÁSCOA 5 € 
9 Abril 

 
16 Abril 

CPBC – 3 BAILADOS 
 

WHISPER FOR A GIRL 

5 € 
10 € (Plateia) 

7,50 € (Balcão) 
5 € (3º Balcão) 

17 Abril 
24 Abril 
25 Abril 

II GALA DVD MONTIJO 
HORA DO CONTO 

DA COROA AO CRAVO 

5 € 
2 € 

Entrada Gratuita 
29 Abril 
30 Abril 

DANÇAS APARTE 
STOCKHOLM LISBOA PROJECT 

Entrada Gratuita 
5 € 

8 Maio UMA BAILARINA 3 €  
14 Maio 
22 Maio 

OML – A HORA DOS FRANCESES 
(A) BRAÇO DE FERRO (OFICINA) 

5 € 
2 € 

29 Maio ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 5 €  
3 Junho CHOUZ 5 € 
5 Junho RETRATINHO DE DARWIN 3 € 

 
9 Junho 

 
VAI-SE ANDANDO  

12,50 € (Plateia) 
10 € (Balcão) 

7,50 € (3º Balcão) 
19 Junho O GINJAL 5€ 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 193/10 – COMPENSAÇÃO DOS UTENTES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE NATAÇÃO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO E AUSÊNCIA 
DE AULAS PREVIAMENTE MARCADAS DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE 
INCIDENTES NA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS OU DE 
AVARIAS SÚBITAS E IMPREVISÍVEIS NOS EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂ-
NICOS -  Considerando e tendo em conta: - a ocorrência de situações de caso 
fortuito ou de força maior nas Piscinas Municipais cobertas de Montijo, de 
forma persistente, insistente e sistemática, a esmagadora maioria das quais 
consistente na existência de incidentes na água dos tanques causados pelos 
utentes da Escola Municipal de Natação e que se traduzem no aparecimento 
à superfície da água de vómitos, fezes, dejectos, urina e sangue, sem que os 
utentes possam ser responsabilizados directamente por tais situações, a título 



de dolo ou de negligência, pois que na maioria dos casos não dominam nem 
controlam o processo causal subjacente à verificação de tais acontecimentos, 
ainda que em certos casos possam ser responsabilizados nos termos da acção 
livre na causa; - que o caso fortuito ou de força maior diz respeito à 
ocorrência de acontecimentos inevitáveis ou insuperáveis e imprevisíveis; - 
que a predita inevitabilidade ou insuperabilidade reporta-se à existência de 
um obstáculo superior às forças do agente e que este, portanto, não pode 
remover; - que a mencionada imprevisibilidade refere-se a acontecimentos 
que irrompem inesperadamente o curso normal dos factos e eventos; - que, 
face ao supra exposto, tais eventos são estranhos e alheios à Câmara 
Municipal e aos seus serviços e não ficam a dever-se a conduta activa ou 
omissiva da Administração Municipal; - que a verificação dos aludidos 
incidentes na água das Piscinas obriga os serviços municipais a procederem 
imediatamente ao encerramento ao público do equipamento desportivo 
municipal em apreço, por razões imperiosas e ponderosas de defesa e tutela 
da saúde pública, para protecção da integridade física dos utentes e de 
acordo com o que se acha normativamente estabelecido nesta matéria pela 
regulamentação administrativa em vigor e aplicável; - que o mencionado 
encerramento do equipamento ocorre por um período mínimo de 4 horas, 
período temporal este correspondente e coincidente com o decurso e a 
conclusão de um ciclo de tratamento, filtragem e manutenção da água das 
Piscinas, em cumprimento da regulamentação administrativa em vigor e 
aplicável na matéria; - que, durante o referido período de encerramento do 
equipamento, os serviços municipais competentes procedem a um tratamento 
de choque e de emergência da água das Piscinas, utilizando para o efeito os 
produtos químicos adequados e destinados a corrigir e a evitar quaisquer 
efeitos negativos para a saúde e integridade física dos utentes decorrentes 
dos incidentes verificados na água; - que, durante o mencionado período 
temporal, não é possível a utilização das Piscinas pelos utentes, a qual, a 
suceder, colocaria em causa e em risco a sua integridade física e saúde, por 
ser incompatível quer com os potenciais efeitos da ocorrência recente do 
incidente na água quer com a natureza e efeitos do tratamento químico de 
choque e de emergência da água da Piscina a efectuar; - que o encerramento 
das Piscinas, nestes termos, determina o cancelamento e a ausência de aulas 
previamente marcadas e agendadas no âmbito da Escola Municipal de 
Natação, situação que origina justas e legítimas queixas, reclamações e 
reivindicações dos utentes afectados pelo encerramento do equipamento, que 
assim se vêem privados das mencionadas aulas, pelas quais pagaram a 
respectiva tarifa de utilização a título de mensalidade, para além dos prévios 
pagamentos da respectiva inscrição na classe e do seguro correspondente; - 
que a Câmara Municipal nesta matéria nada mais poderá fazer senão 
compensar os utentes em virtude do cancelamento das aulas, compensação 
essa com efeitos económicos e financeiros, através da reintegração “in 
natura”  ou  reconstituição   natural,  pois  que  está  obrigada  a encerrar as  
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Piscinas para tratamento da água e salvaguarda da saúde pública nos termos 
supra expostos; - que, nos termos do que dispõe o n.º 1 do artigo 7.º do 
Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Montijo, aprova-
do pela Assembleia Municipal em sessão pública ordinária realizada a 28 de 
Setembro de 2004 e publicado no Diário da República, apêndice n.º 132, 2.ª 
série, n.º 263, em 9 de Novembro de 2004, a Câmara Municipal suspende o 
funcionamento das Piscinas por motivos imprevistos de salvaguarda de saúde 
pública ou para reparação de avarias; - que, por vezes, também sucedem 
avarias súbitas e imprevisíveis dos equipamentos da Piscina, nomeadamente 
de natureza electromecânica, o que obriga igualmente ao fecho temporário 
da infra-estrutura desportiva para reparação e intervenção especializada; - 
que ao pagamento da tarifa de utilização da Escola Municipal de Natação 
referente à frequência das respectivas classes e aulas, a título de mensalida-
de, está subjacente, dizendo o mesmo respeito e reportando-se à aquisição de 
um serviço ao Município e à prestação de um serviço público municipal, nos 
termos do disposto nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento Administrativo 
Municipal de Tarifas, aprovado pela proposta n.º 114/2010 deliberada 
favoravelmente em reunião pública ordinária da Câmara Municipal realiza-
da a 27 de Janeiro do ano em curso, com esteio e fundamento no artigo 16.º 
da Lei das Finanças Locais, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; - que a 
proibição do Enriquecimento sem Causa, cujo respectivo regime legal consta 
dos artigos 473.º a 482.º do Código Civil Português, consubstancia e vale 
actualmente como princípio geral de Direito, aplicável quer no âmbito do 
Direito Civil ou Privado Comum quer no âmbito do Direito Administrativo e, 
portanto, também à Administração Pública e às suas situações e relações 
jurídicas, salientando-se que os valores jurídicos que o instituto do Enrique-
cimento sem Causa visa preservar e garantir, no caso a equidade, a boa fé e 
a tutela da confiança e das expectativas legítimas, estão igualmente presentes 
no Direito Administrativo e nas situações e relações jurídicas da Administra-
ção Pública e administrativas, o que corrobora a relevância jurídico-
administrativa do mencionado instituto; - as relações e conexões do princípio 
geral de Direito consistente na proibição do Enriquecimento sem Causa com 
vários princípios gerais e fundamentais de Direito Administrativo, quer de 
índole material quer de natureza procedimental, designadamente os 
princípios da legalidade, da protecção dos direitos e interesses legítimos, da 
boa fé e da tutela da confiança, da equitativa repartição dos encargos 
públicos e da equivalência das prestações nos contratos administrativos; - 
que, a singularidade e a especificidade das situações e relações jurídico-
administrativas não autoriza uma mera transposição automática do regime 
legal juridico-privatístico e jurídico-civil do instituto do Enriquecimento sem 
Causa para o Direito Administrativo, sublinhando-se, porém, que a relevân-
cia do princípio geral de Direito consistente na proibição do Enriquecimento 
sem Causa no âmbito do Direito Administrativo e em sede de situações e 



relações jurídico-administrativas depende, em larga medida, da susceptibili-
dade de recurso ao instituto em apreço como modo de eliminação de 
quaisquer vantagens injustamente obtidas pela Administração Pública à 
custa dos particulares; - a necessidade indeclinável de evitar e acautelar, 
nestes termos, eventuais e potenciais situações de enriquecimento sem causa 
da Administração, de acordo com desenvolvimento recentes ocorridos nesta 
matéria na ciência jurídica portuguesa; - a necessidade indeclinável, atento o 
supra exposto, de acautelar e garantir os direitos, interesses e expectativas 
dos utentes da Escola Municipal de Natação quando privados do uso das 
Piscinas Municipais cobertas e da frequência das respectivas classes e aulas 
nas situações de caso fortuito ou de força maior ora e supra descritas; - a 
necessidade imperiosa de clarificar e normalizar os procedimentos a adoptar 
pelos serviços públicos municipais competentes nesta matéria; - a incidência 
e a sistematicidade das situações de encerramento das Piscinas Municipais 
cobertas na época desportiva em curso iniciada a 1 de Setembro de 2009, até 
ao momento presente, decorrentes da verificação de incidentes na água das 
Piscinas, tendo o equipamento desportivo municipal em causa fechado ao 
público já em 19 ocasiões, por períodos mínimos de 4 horas; - que a matéria 
respeitante à fixação de tarifas e preços emergentes da prestação de serviços 
ao público pelos serviços municipais ou municipalizados integra o âmbito de 
competência orgânica e material da Câmara Municipal, conforme o disposto 
no artigo 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - o regime jurídico das 
isenções e reduções de tarifas constantes dos artigos 4.º, n.º 2 e 5.º, n.º 4, do 
Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor; - que as normas 
regulamentares constantes dos n.ºs 3 e 4 do artigo 7.º do Regulamento de 
Funcionamento das Piscinas Municipais mostram-se actualmente revogadas 
pelas normas contidas nos artigos 4.º, n.º 2 e 5.º, n.º 4, do Regulamento 
Administrativo Municipal de Tarifas recentemente entrado em vigor e 
plenamente vigente actualmente, por força da norma revogatória constante 
do artigo 15.º do citado Regulamento de Tarifas, sendo certo que a matéria 
respeitante à fixação de tarifas e à sua regulamentação se insere no âmbito 
das competências próprias e exclusivas da Câmara Municipal, conforme o 
que resulta do disposto no citado artigo 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01; - que, indepen-
dentemente do supra exposto, a aplicação de normas regulamentares deverá 
ser afastada quando por via da dita aplicação operem ou possam vir a 
verificar-se situações de locupletamento injusto da Administração à custa dos 
particulares, atento o princípio geral de Direito, também de Direito 
Administrativo, consistente na proibição do Enriquecimento sem Causa 
porquanto sendo hoje o princípio da legalidade entendido como subordina-
ção à Administração Pública a um bloco de legalidade e juridicidade, 
entendimento aliás constante do artigo 3.º, n.º 1, 1.ª parte do Código do 
Procedimento  Administrativo,  tal  bloco  integra  igualmente   os  Princípios  
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Gerais de Direito bem como os Princípios Gerais de Direito Administrativo, 
no âmbito dos quais se situa a proibição geral do Enriquecimento sem causa; 
- que o modo e a forma de compensação aos utentes da Escola Municipal de 
Natação objecto da presente deliberação consubstancia reconstituição ou 
reposição natural e não indemnização pecuniária, consistente na devolução 
de verbas pagas, reportando-se e reconduzindo-se a mencionada reintegra-
ção natural à reconstituição da situação anterior à lesão, isto é, à reposição 
das coisas no estado em que existiriam se não se tivesse produzido o dano, 
visando a restituição do lesado à situação material efectiva em que se 
encontrava antes do evento; - que, nos termos do que dispõe o artigo 21.º, n.º 
2, alínea b), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, pertence à competência 
dos órgãos municipais deliberar sobre o apoio a actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal; - que, conforme o que estabelece o artigo 
64.º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11/01, as Câmaras Municipais dispõem de competência para 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no âmbito do apoio a 
actividades desportivas dotadas de interesse público municipal; - que as 
Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do 
desporto, incumbindo-lhes a promoção e a generalização da actividade 
física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 
qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, nomeadamente através da 
criação de espaços públicos aptos para a actividade física, do incremento da 
integração da actividade física nos hábitos de vida quotidianos e da 
promoção da conciliação da actividade física com a vida pessoal, familiar e 
profissional, conforme o que resulta do preceituado pelos artigos 5.º, n.º 2 e 
6.º, n.ºs 1 e 2, alíneas a) a c) da Lei de bases da Actividade Física e do 
Desporto, a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro; Proponho à Câmara Municipal 
que, nos termos e com os fundamentos de facto e de direito supra expostos 
delibere o seguinte: 1. Sempre que os utentes da Escola Municipal de 
Natação sejam privados da frequência das respectivas aulas, atento o 
cancelamento das mesmas decorrente da ocorrência de incidentes na água 
das Piscinas ou da avaria súbita e imprevisível dos equipamentos, o montante 
unitário previamente pago pelos mesmos em função e referente às menciona-
das aulas canceladas será descontado e deduzido no valor total da 
mensalidade a pagar no mês seguinte ou imediatamente subsequente ao da 
verificação do cancelamento das aulas nos termos supra expendidos, 
emitindo-se a respectiva nota de crédito e pagando os utentes no mês seguinte 
ou imediatamente subsequente ao do cancelamento das aulas verificado nos 
termos supra indicados, a menos, o valor unitário correspondente às aulas 
canceladas; 2. Para efeitos de determinação e cálculo do valor unitário da 
aula da Escola Municipal de Natação objecto de cancelamento nos termos 
supra expostos e que será descontado e diminuído no montante total da 
mensalidade a pagar pelos utentes no mês imediatamente seguinte ou 



subsequente ao da verificação do cancelamento da aula, os serviços compe-
tentes da Divisão de Desporto procederão à divisão do montante total da 
mensalidade a pagar pelo utente pelo número de aulas previstas realizar no 
mês em que ocorreu o cancelamento, sendo que o quociente apurado 
corresponde ao valor unitário da aula a descontar; 3. Para efeitos de 
operacionalização e monitorização da presente deliberação os serviços 
competentes da Divisão de Desporto deverão elaborar em cada mês uma 
listagem onde se identifiquem expressamente as aulas da Escola Municipal de 
Natação objecto de cancelamento nos termos da presente deliberação, com 
indicação da respectiva classe, data e hora e bem assim da qual constem, 
nominalmente, a indicação dos utentes afectados pelo referido cancelamento, 
nos termos da respectiva deliberação; 4. Deverá conservar-se sempre um 
exemplar da presente deliberação quer na secretaria das Piscinas Municipais 
quer na secretaria do Pavilhão Desportivo Municipal n.º 1 para que o mesmo 
possa ser disponibilizado aos utentes da Escola Municipal de Natação, para 
efeitos de consulta e leitura no âmbito do exercício do respectivo direito de 
informação procedimental e de acordo com o princípio procedimental do 
Arquivo Aberto, sempre que seja suscitada qualquer questão ou dúvida a 
propósito da execução da presente deliberação, nomeadamente em relação 
ao modo e à forma de compensação aos utentes que a mesma institui; 5. Que 
a presente deliberação entra em vigor no dia 1 de Março de 2010, retroagin-
do a produção dos respectivos efeitos a essa data e aplicando-se, nos seus 
precisos termos e desde que se mostrem preenchidos os pressupostos nele 
contidos, a todos os factos, casos e situações ocorridas desde essa data, nos 
termos do disposto no artigo 128.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-
mento Administrativo, sendo a respectiva retroactividade favorável para os 
interessados no caso vertente; 6. Que a execução do presente despacho é 
automática e de natureza oficiosa, não dependendo o seu cumprimento e 
aplicação da dedução das pretensões a que mesmo se reporta pelos utente da 
Escola Municipal de Natação afectados pelo cancelamento das aulas, 
mediante requerimento escrito ou solicitação verbal. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves). ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 194/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS –PROCESSO PR-29/09 - Na sequência do meu 
despacho de 04/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Avenida João 
XXIII – Corte Falcão, em Montijo de que são proprietários o Senhor José 
Júlio Costa Cardeira e o Senhor Delfino da Silva Bernardo, conforme auto 
que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido 
notificados os proprietários, nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não apresentaram 
qualquer  alegação. -  Considerando  que  compete à  Câmara  Municipal, ao  
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abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a 
redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a 
reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada aos proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva).------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 195/10 - 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) 
De acordo com o Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece as me-
didas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo aeroporto de 
Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios abrangidos, um di-
reito de preferência nas transmissões a título oneroso entre particulares de 
terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas constantes da-
quele mesmo Decreto, relativamente a transmissões na área da zona 10 exte-
rior 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 pú-
blico em geral e do interesse municipal em particular, foram apreciados os 
pedidos dos particulares, tendo presente 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, no 
período compreendido entre 23 de Março de 2010 e 25 de Março de 2010 e 
pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, no período compreendido entre 26 
de Março de 2010 e 5 de Abril 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, 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 Março de 2010 e 25 de 
Março de 2010, e pelo Senhor Vice Presidente da Câmara, no período 
compreendido entre 26 de Março de 2010 e 5 de Abril de 2010, conforme 
lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente).-------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 196/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DOS EDIFÍ-
CIOS DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA”. PROCESSO F-03/2008 – Conside-rando 
que: A vistoria efectuada no dia 25 de Março de 2010 considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 
Ratificação do Auto de Recepção Provisória da obra “Recuperação e Reabi-
litação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pátio D’Água”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 197/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “REMODELAÇÃO DA RUA MACHADO SANTOS - MONTIJO”. 
PROCESSO F-43/2003 - Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2010.03.04 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definiti-
va da obra "Remodelação da Rua Machado Santos - Montijo” (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas dezanove horas para dar 
início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, não havendo nenhum munícipe para intervir. Foram retomados 
os trabalhos pelas dezanove horas e dois minutos, prosseguindo-se a Ordem 
de Trabalhos.----------------------------------------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 
Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que 
vai ser assinada.------------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Coordenadora Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

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

ACTA Nº. 07/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE ABRIL DO ANO DE DOI S MIL E 
DEZ 

 

Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, nesta cidade de 
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária, 
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------ 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

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

 
Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Coordenadora Té-
cnica da Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do 
Departamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos Santos, 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 
 
Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PSD e CDU, não tendo os 
mesmos apresentado qualquer assunto. Os Senhores Vereadores do PS 
também não apresentaram nenhuma questão.--------------------------------------- 
A Senhora Presidente tomou a palavra para apresentar a seguinte 
Declaração cujo teor a seguir se transcreve: “Senhoras e Senhores Vereado-
res, nos termos do artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro e do 
artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nume-
ro 5-A/2002, de 11 de Janeiro, discutimos e aprovámos na reunião do dia 24 
de Março de 2010 a delegação de competências da Câmara Municipal nas 
Juntas de Freguesia de Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, Alto Estanqueiro/Jar-
dia, Pegões, Santo Isidro de Pegões e Canha. Este processo democrático de 
diálogo com as Juntas de Freguesia iniciou-se, como foi referido na última 
sessão de Câmara, em Janeiro de 2010, com a realização de reuniões com 
todos os Senhores Presidentes. Conforme referimos também na mesma sessão 



de câmara, no dia 26 de Fevereiro voltámos a reunir com todos os presiden-
tes de Junta, à excepção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 
Sarilhos Grandes, que não compareceu nem deu qualquer explicação para a 
sua ausência. Perante a ausência da Senhora Presidente da Junta de Sarilhos 
Grandes referi, na última reunião, que era inadmissível a falta desta autarca, 
uma vez que, estando a meio tempo e recebendo 700 euros mensais, era sua 
obrigação respeitar os compromissos ou, não o podendo fazer, informar a 
Câmara das razões do seu não cumprimento. Perante as minhas declarações 
na última reunião de Câmara a Senhora Presidente da Junta de Sarilhos 
Grandes vem, em declarações prestadas ao Jornal do Montijo (do dia 2 de 
Abril), negar que a Junta a que preside tenha recebido qualquer convocatória 
para o efeito. Nada mais falso. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos Grandes foi convocada por fax e este foi enviado e recebido na 
Junta de Freguesia no dia 18 de Fevereiro de 2010 às 15h26 com resultado 
OK. O mesmo sucedeu com os outros Presidentes, que confirmaram o 
recebimento do mesmo fax. Quanto às minhas declarações no sentido de 
considerar inadmissível alguém estar a meio tempo e ganhar 700 euros 
mensais sem ter o bom senso e a responsabilidade de justificar a sua 
ausência a uma reunião importante, a Senhora Presidente Carla Braziel veio, 
no mesmo jornal, tentar refutar as minhas afirmações. A sua resposta é 
bastante elucidativa e de um comportamento caracterizado pela mentira 
permanente, como teremos oportunidade de provar a seguir. Assim, sendo, e 
contra “a peculiar arrogância” da Presidente da Câmara Municipal de 
Montijo, vem a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Gran-
des repor a “verdade”e afirmar o seguinte ao Jornal do Montijo (cito) “A 
Senhora Presidente da Câmara de Montijo fala do que não sabe, engana as 
populações, porque os eleitos da Freguesia de Sarilhos Grandes, inclusive a 
presidente, presentemente, não se encontram a meio tempo apesar de por lei 
estarem definidas compensações (presidente 274,77 euros, secretário e 
tesoureiro 219,82 euros), em relação ao presente mandato ainda não recebe-
mos um tostão. Situação que qualquer cidadão pode verificar através dos 
documentos existentes na Junta de Freguesia” (Fim da citação). Procurando 
ir ao encontro do repto lançado pela Senhora Presidente da Junta de Fregue-
sia de Sarilhos Grandes, vamos então verificar os documentos da Junta: Na 
Acta n.º 49 (do dia 12 de Novembro de 2009) referentes à reunião extraordi-
nária da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes (e que foi facultada pela 
Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Sarilhos Grandes, Dra. 
Vanda Lisa Morgado Mota, do PSD) é confirmado o envio à Senhora Presi-
dente da Assembleia de Freguesia de Sarilhos Grandes (que reuniu no dia 22 
de Dezembro de 2009 às 21h00) informação (cito a acta) “sobre a continui-
dade da função a Meio Tempo da Senhora Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos Grandes (sublinho: sobre a continuidade da função a Meio 
Tempo da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, 
segundo a Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com  as  alterações  da  Lei  
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número 5-A/2002, de 11 de Janeiro” (fim de citação). Ora, segundo a Lei, as 
remunerações a meio tempo de um presidente com a dimensão da Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes não correspondem a 274,77 euros como diz a 
Senhora Presidente. Mais ainda, na mesma acta é referido o seguinte: (cito) 
“Foi enviado o ofício nº. 623/09, de 09/11/09, para o BPI a efectuar o paga-
mento por transferência bancária, de contribuições da Junta de Freguesia e 
descontos da Senhora Presidente, para o Instituto de Gestão Financeira de 
Segurança Social” (fim citação). Senhores Vereadores, presumo que é do 
vosso conhecimento, que só são transferidos para o Instituto de Gestão 
Financeira de Segurança Social os descontos referentes às remunerações que 
reportam ao regime de meio tempo. As compensações a que se referia a 
Senhora Presidente da Junta no Jornal do Montijo não estão sujeitas a esse 
desconto. Portanto, ao contrário do que afirma a Senhora Presidente da 
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, ela esteve a meio tempo entre 
Janeiro de 2006 e Outubro de 2009 e conforme o expresso na Acta n.º 49 da 
Junta de Freguesia, continuou a usufruir do regime de meio tempo, com 
direito a remunerações. Mais, Senhores Vereadores, sabem por acaso quanto 
recebeu a Senhora Presidente da Junta de Freguesia no anterior mandato só 
de remunerações? Recebeu mais de 27 mil euros (mais de 5400 contos). Estes 
são valores efectivamente recebidos e que correspondem ao exercício do 
mandato de Presidente a meio tempo. Senhoras e Senhores Vereadores, há 
um problema de princípio que aqui deve ficar claro. Enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Montijo nada me move contra a legitimidade que todos 
os presidentes de junta têm em receber as suas remunerações, isso é um 
problema de legalidade e de legitimidade que respeito. Agora, o que não 
posso aceitar nem admitir é o encobrimento dessa situação, é a mentira 
pública e, ainda por cima, dizerem que engano as populações por dizer a 
verdade e desmascarar a mentira e a falta de transparência política. O 
princípio da transparência, que constitui uma garantia preventiva da impar-
cialidade, impõe que a Administração actue de forma a dar uma imagem de 
objectividade, isenção e equidistância dos interesses em presença, de molde a 
projectar para o exterior um sentimento de confiança. A transparência e o 
compromisso são os vectores fundamentais na relação entre titulares de 
órgãos vocacionados para prestar um serviço aos cidadãos. A delegação de 
competências é um acto livre que depende, como refere a Lei, da vontade da 
Câmara em delegar e das Juntas de Freguesia em aceitar tal delegação com 
o seu conteúdo e meios. Num acto livre, a liberdade só pode ser responsável e 
livre se estiver circunscrita aos valores da verdade, da lealdade, da transpa-
rência, da imparcialidade e da defesa do interesse público. Perante os factos 
comprovados com documentos que aqui hoje revelámos, demonstrou-se 
inequivocamente que a Presidente da Junta de Freguesia mentiu publicamen-
te. Perante este facto só lhe resta uma coisa. Pedir publicamente desculpas, 
ou se achar que o que dizemos não é verdade, apresente documentos, 



demonstrando precisamente o contrário. Ou seja, mostrando provas que não 
recebeu mais de 27 mil euros no anterior mandato, mostrando provas que 
não informou a Assembleia de Freguesia que exerceria o mandato a meio 
tempo durante o actual mandato e mostrando provas que, no actual mandato, 
não recebeu “um tostão”, conforme referiu a Senhora Presidente da Junta ao 
Jornal do Montijo. No que à CDU diz respeito, desafio o Senhor Vereador 
Joaquim Batalha a desmentir na próxima reunião de Câmara, com provas 
cabais, as afirmações que aqui acabo de proferir. Se não o conseguir fazer 
por se provar que eu tenho razão, então exorto a CDU e o Senhor Vereador 
Batalha a demarcarem-se politicamente da Presidente da Junta de Freguesia 
de Sarilhos. Caso a CDU e o Senhor Vereador Joaquim Batalha não façam 
uma coisa nem outra será a credibilidade definitiva da CDU e do PCP no 
concelho de Montijo que ficará profundamente abalada.”------------------------ 
 
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 e 26 de Março de 
2010: - Autorizações Administrativas: 1; - Licenças Administrativas: 1; - 
Informações Prévias: 2; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de 
Utilização: 4.----------------------------------------------------------------------------- 
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 
documentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------- 

 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 06/2010, tendo sido aprovada com a 
abstenção da Senhora Vereadora Lucília Ferra por não ter estado presente 
na reunião e com a seguinte correcção: No período de Antes da Ordem do 
Dia: - onde se lê: - “O Senhor Vereador Fernando Batalha…” deverá ler-se: 
- “O Senhor Vereador Joaquim Batalha…”.---------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 188/10 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL RESPEITANTES AO ANO 2009 – Considerando o 
disposto no artigo 64º, n.º 2, alínea e) da Lei número 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 
1. Que este Executivo Municipal delibere aprovar os documentos de 
Prestação de Contas da Câmara Municipal respeitantes  ao  ano 2009,  docu- 
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mentos que se encontram em anexo, aqui se dando por integralmente 
reproduzidos; 2. Que os documentos em causa sejam remetidos para aprecia-
ção e votação à próxima sessão da Assembleia Municipal, em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do artigo 49º da Lei número 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente). -------------------------------------------------- 
A proposta acima transcrita foi posta à discussão tendo sido apresentadas 
declarações cujos textos abaixo se transcrevem:------------------------------------ 
Declaração da Senhora Presidente: “O exercício de 2009 decorreu num 
contexto económico, financeiro e social de grande redução de receitas 
municipais por um lado, e de uma necessidade permanente de manter os 
níveis de qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, apoio às famílias e 
ao emprego, por outro lado. O Relatório de Gestão que se apresenta espelha 
bem a redução das receitas quando comparada aos anos anteriores. A receita 
corrente teve um decréscimo de 9,83% se comparada com o ano de 2008. Já 
a receita de capital cresceu, mas tem a sua explicação na utilização do 
empréstimo de curto prazo no valor 1,5 milhões de euros, a utilização do 
empréstimo de 1,034 milhões do empréstimo de médio e longo prazo e ainda 
a comparticipação para a construção da Escola Integrada do Esteval/Areias 
no montante de 1,4 milhões de euros. Nas receitas correntes e impostos, o 
IMI tem um decréscimo de 15% e o IMT de 41% em relação ao ano anterior; 
a Derrama, pelo seu lado, cresceu significativamente por efeito do momento 
da entrega deste imposto, e que veio colmatar o seu decréscimo no ano de 
2008. A taxa de realização da receita total foi de 72%. Do lado da despesa, a 
realização foi de 68,06% face ao orçamentado; Do lado da despesa corrente, 
62,33% são despesas com pessoal; 25,33% despesas de aquisição de bens e 
serviços e 8,14% de transferências correntes. As despesas com pessoal do 
quadro está longe de atingir o seu limite legal (55%) e a despesa com pessoal 
fora do quadro, situa-se a 54% do limite legal. Nas transferências correntes 
para Educação, Cultura e Recreio houve um acréscimo de 33,83% o que, em 
valor absoluto, significou um aumento de 87.767,74 euros. As transferências 
para as Juntas de Freguesia tiveram um aumento de 12,72% durante o ano 
de 2009. O Investimento foi de 3,6 milhões de euros e aquisição de bens de 
capital de 307.904,10 euros. No Investimento é de salientar os arranjos 
exteriores da Escola da Caneira, recuperação do Edifício do Páteo d’Água, a 
pavimentação da Rua Eça de Queirós em Santo Isidro de Pegões, a 
pavimentação da Rua do Norte em Pegões, a requalificação da Praça da 
Liberdade em Sarilhos Grandes, a ampliação da Escola do Bairro do Mouco, 
o Museu Agrícola da Atalaia, a requalificação da Rua Miguel Bombarda, 
pavimentação das Ruas do Bairro Miranda e a construção do Campo de 
Futebol do Afonsoeiro. Em relação à dívida de curto médio prazo, teve um 
crescimento inferior ao que se verificou no ano anterior. Em sede de 
proveitos operacionais e custos operacionais, sendo que estamos aqui a 



tratar da actividade da Câmara, registaram menos 8,38% que em 2008 nos 
proveitos, resultante da diminuição dos impostos e taxas cobradas; os custos 
operacionais dizem respeito a remuneração, amortização de exercícios, 
transferências, subsídios concedidos e prestações sociais. O resultado liquido 
negativo do exercício tem a sua justificação na quebra dos resultados 
operacionais pela diminuição dos impostos e das taxas. No quadro de 
dificuldades em que se desenrolou o presente exercício, o Executivo da 
Câmara Municipal de Montijo manteve o controlo da despesa com rigor e 
responsabilidade.”----------------------------------------------------------------------- 
Declaração Política do Senhor Vereador Renato Gonçalves: “Documentos 
Prestacionais de Contas relativos ao exercício financeiro de 2009: A Câmara 
Municipal de Montijo prosseguiu as suas atribuições, desempenhou as suas 
competências e realizou a sua actividade em 2009 numa situação e num 
enquadramento externo difícil, complexo, negativo e desfavorável, caracteri-
zado pelo impacto e pelas consequências da crise económica e financeira 
internacional, europeia e nacional, a mais severa e a mais grave dos últimos 
80 anos. Uma crise dos mercados financeiros internacionais, cujos efeitos 
depressa se propagaram e contaminaram a economia real, em especial o 
sector imobiliário e a construção civil, nomeadamente nos Estados Unidos da 
América e nas economias europeias, com destaque para o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República da Irlanda e Espanha. A 
conjuntura económica de 2009 foi marcada em todo o Mundo por um 
conjunto de dificuldades e problemas, tendo ocorrido uma recessão da 
economia internacional: o aumento da incerteza económica; a degradação 
das perspectivas de crescimento económico; a redução da procura global; a 
deterioração do mercado de trabalho; e o alargamento das restrições na 
concessão de crédito. Numa economia mundializada e globalizada, caracteri-
zada pela liberalização das trocas comerciais internacionais, Portugal não 
ficou imune nem alheio à crise e ao retrocesso económico, social e 
financeiro, sendo certo que a crise internacional afectou significativamente 
os seus principais parceiros comerciais externos – Espanha, Alemanha, 
França, Itália e Reino Unido, tendo naturalmente ocorrido uma contracção 
das transacções comerciais internacionais decorrente do impacto negativo da 
crise global nos fluxos do comércio internacional. Assim e relativamente à 
economia portuguesa salientamos, no que concerne ao ano de 2009: a 
recessão económica verificada, tendo ocorrido um crescimento económico 
negativo de 2,7 % do PIB; o desemprego atingiu uma taxa média anual de 9,5 
%; registou-se uma quebra significativa e relevante ao nível da cobrança e 
arrecadação das receitas fiscais; a dívida pública atingiu 77,2% do PIB; o 
consumo privado registou uma quebra de 1% face a 2008; o índice da 
produção industrial transformadora decaiu em 9,9% face a 2008; o índice 
dos serviços sofreu uma variação negativa de 12,2 % em relação ao ano 
anterior; o índice do comércio a retalho retrocedeu 5,5 % relativamente a 
2008; o índice de preços ao consumidor sofreu uma diminuição de 0,8 % face  
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a 2008; o investimento decresceu 11,1% face ao ano anterior; as exportações 
recuaram 11,4% relativamente a 2008. Não podemos deixar de assinalar, 
não obstante as medidas de apoio e de incentivo ao emprego adoptadas pelo 
Governo no âmbito das medidas de combate à crise, tendo em conta o 
impacto económico e social na vida das famílias portuguesas, a destruição de 
postos de trabalho e a quebra registada no emprego, situada em 2,8 %, face a 
2008. Ainda assim, a recessão económica de 2,7% registada em Portugal foi 
inferior à recessão económica ocorrida na Zona Euro que se situou em 4%. A 
conjuntura de crise económica, social e financeira global condicionou 
significativamente e de forma negativa e desfavorável a arrecadação das 
receitas públicas municipais, que sofreu uma redução relevante. A taxa de 
realização da receita total situou-se em 72,0%, verificando-se, face a valores 
verificados em 2008, um decréscimo da receita total arrecadada de 6,19%, 
tendo diminuído a arrecadação da receita corrente em 9,83%. O Imposto 
Municipal sobre Imóveis registou uma taxa de execução de 91,2 %, tendo 
diminuído o montante arrecadado em 15 % face ao ano anterior, atenta a 
redução das taxas do imposto. O Imposto Municipal sobre Transmissões 
Onerosas de Bens registou uma taxa de realização de 62,2 %, verificando-se 
um decréscimo de 41,0 % face ao ano de 2008. No que diz respeito aos 
Imposto Indirectos Específicos das Autarquias Locais a taxa de realização 
situou-se em 42,2 %; registou-se um decréscimo de 2 milhões de euros face 
aos montantes arrecadados nesta sede em 2008, salientando-se, relativa-
mente aos loteamentos e obras, uma taxa de realização de 22,07% 
consistente numa arrecadação inferior em 2.599.671,98 face ao montante 
inicialmente previsto em orçamento. Os dados em apreço reflectem natural-
mente o impacto negativo da crise económica no sector imobiliário e na área 
da construção civil bem como a forte dependência, no contexto do actual 
modelo e enquadramento legal financeiro autárquico, das receitas próprias 
das Autarquias Municipais em relação à tributação fiscal e parafiscal do 
sector imobiliário e da construção. Relativamente à realização da despesa, 
verificou-se uma taxa de realização de 68,6 %, sendo que a taxa de execução 
da despesa corrente se situou em 80,38 %, o que demonstra e patenteia a 
prossecução de uma política financeira de contenção e moderação ao nível 
da realização da despesa pública municipal, responsável e não eleitoralista, 
traduzindo um necessário e adequado ajustamento da despesa executada à 
receita arrecadada, de acordo com critérios e parâmetros de boa gestão 
autárquica municipal. Assinalando-se ademais que não obstante o aumento 
das retribuições certas e permanentes, emergente do acréscimo salarial na 
função pública verificou-se uma diminuição das despesas de funcionamento 
da Câmara Municipal, o que demonstra e patenteia a implementação 
responsável de opções de restrição e rigor no âmbito da realização da 
despesa pública corrente. Atendendo à quebra ocorrida na cobrança de 
imposto e taxas, os proveitos operacionais sofreram uma diminuição de € 



2.267.927,98, sendo que o decréscimo dos resultados operacionais emergente 
da redução da arrecadação dos tributos fiscais e parafiscais propiciou e deu 
azo a um resultado líquido do exercício negativo no valor de € 2.518.285,85. 
Relativamente às acções e iniciativas mais relevantes promovidas e levadas a 
efeito em 2009 queremos salientar: na área da Divisão de Desporto salienta-
mos a promoção de eventos desportivos nas áreas do pedestrianismo, do BTT 
e do cicloturismo, a realização do projecto Desporto na Escola e o apoio ao 
Desporto Escolar, o apoio ao movimento associativo desportivo local, logísti-
co e financeiro, as operações de manutenção, conservação e reparação dos 
equipamentos desportivos municipais, a dinamização da Escola Municipal de 
Natação e a vedação do Campo de Futebol Municipal do Areias; na área da 
Juventude, desenvolvimento associativo e cidadania sublinhamos a dinamiza-
ção do Plano Municipal de Promoção para a Cidadania a iniciativa Alcokart, 
a Assembleia Municipal Jovem, o Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 
Montijo Jovem, o Tour Agarra a Vida, o projecto de ocupação de tempos 
livres, as exposições alusivas ao Concurso Nacional Jovens Criativos, a 
realização de projectos de cooperação europeia e internacional no âmbito 
dos programas e sub-programas europeus comunitários, nomeadamente 
intercâmbios culturais, cursos de formação internacional, estágios profissio-
nais, seminários e voluntariado europeu e internacional, a dinamização da 
Escola da Cidadania e as comemorações do Dia da Europa; no âmbito da 
Divisão de Economia e Turismo referenciamos a actividade desenvolvida em 
sede de informação e apoio ao consumidor, a elaboração do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Turístico do Concelho, o funcionamento do Posto de 
Turismo, a dinamização das Rotas Turísticas da Mala Posta e de Atalaia – do 
Tejo de Cruzeiro, a promoção da Exposição São Pedro 2009, a realização de 
Exposição alusiva à Arte dos Presépios, a participação no XXIX Festival de 
Gastronomia realizado em Santarém, as comemorações do Dia Europeu de 
Enoturismo e a gestão do Parque Municipal de Exposições; no que concerne 
à Divisão de Bibliotecas e Arquivo imposta referir a inauguração e entrada 
em funcionamento do Pólo de Atalaia da Biblioteca Manuel Giraldes da 
Silva, a concretização do Plano Nacional de Leitura Pública, o apoio às 
Bibliotecas Escolares, o funcionamento do Bibliobus, as actividades de 
animação de leitura e extensão cultural e a realização da Hora do Conto bem 
como a actividade expositiva consubstanciada na realização das Exposições 
alusivas a Humberto d’Ávila e aos 130 anos do Edifício dos Paços do 
Concelho; no que diz respeito ao serviço de Museus referimos a inauguração 
e dinamização do Espaço Museológico de Atalaia, a realização de activida-
des no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal, o projecto Verão 
com o Património e a dinamização dos Moinhos Municipais. No âmbito da 
conferência sobre Autarquias Locais e Regionais do Conselho da Europa 
realizada na Holanda, entre 15 e 17 de Novembro de 2009, foram definidas 
cinco prioridades políticas para a actuação administrativa das Autarquias 
Locais e Regionais dos países que integram  a  organização  internacional de  
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cooperação cujo objecto essencial e o escopo fundamental consiste e reporta-
se à promoção da Democracia e à tutela dos Direitos Fundamentais, dos 
quais destacamos e sublinhamos duas: o aprofundamento da simplificação 
administrativa, a redução dos custos de contexto e o incremento da eficiência 
das Autarquias bem como a gestão dos impactos da crise económica e 
financeira. Prioridades políticas salientadas essas que constituem desafios 
estratégicos que devem pautar a acção autárquica nos próximos anos, 
espelhadas e reflectidos nos documentos prestacionais de contas ora em 
apreço. Os documentos prestacionais de contas em análise traduzem e 
comprovam as opções prioritárias em matéria de política administrativa 
municipal assumidas pelo Executivo autárquico do Partido Socialista ante os 
cidadãos eleitores do concelho, de acordo com os compromissos 
estabelecidos: a Educação; a Cultura; a Solidariedade Social.”----------------- 
Declaração de Voto dos Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Lucília Ferra: 
“O Relatório de Gerência de 2009 decorre de um orçamento, de um plano de 
actividades e de um plano de investimento que não mereceram a concordân-
cia do PSD. No entanto, impõe-se uma análise aos principais indicadores. 
Em termos da receita total, verifica-se uma queda de cerca de € 2 milhões 
(para € 30,1 milhões) com origem, em grande parte, nas receitas correntes 
que desceram € 2,5 milhões. Pela sua dimensão, destaca-se a descida nos 
impostos indirectos de € 4,1 milhões para € 1,9 milhões, de 2008 para 2009, 
o que contribuiu para a variação nas receitas totais, correspondendo a uma 
modesta taxa de execução do orçamento de 42%. Em termos de execução 
orçamental merecem ainda destaque, pela negativa, os insignificantes 17% 
registados em termos de participação comunitária em projectos co-financia-
dos, assim como os 5% na venda de bens de investimento. Pela positiva, 
sobressai a receita da derrama que alcançou 192% do orçamento, valor este 
muito influenciada por valores recebidos em 2009 mas referentes a 2008. As 
receitas estão distorcidas pela utilização de € 1,5 milhões de crédito bancário 
de curto prazo, que em bom rigor se trata de uma dívida e não de uma mera 
receita, pois terá de ser paga. O valor da receita de 2009 é semelhante ao 
registado em 2005 e traduz uma execução orçamental de 72%, muito aquém 
de valores superiores a 90% registados num passado recente. Quanto à 
despesa sobressai a modesta execução orçamental do investimento (34%) 
cujo valor não deixa de se reduzir, ano após ano, desde 2007, atingindo em 
2009 o valor mais baixo dos últimos cinco anos (€ 3,6 milhões). Por este 
motivo, a despesa da câmara é cada vez mais de natureza corrente e não de 
capital, constatando-se que as despesas com o pessoal já representam mais 
de 50% das despesas totais e 62% das despesas correntes, quando em 2005 
esses rácios se situavam em 40% e 56%, respectivamente. Quanto ao balan-
ço, assume particular atenção o crescimento de 58% dos encargos assumidos 
e não pagos, o que se traduz num aumento preocupante de 95% do passivo de 
curto prazo, que se situava em 2009 em cerca de € 7,9 milhões. O passivo 



total ascendia a € 21,8 milhões, cerca de 72% da receita total de 2009, que 
compara com os 52% registados em 2008, o que revela a cada vez menor 
cobertura da dívida pela receita anual. A evolução negativa da generalidade 
dos indicadores económico-financeiros da câmara são uma realidade que já 
começou a produzir efeitos, os quais não prevemos que terminem tão cedo. 
Tal evolução decorre de políticas de aumento deliberado das despesas 
correntes, que cada vez mais absorvem grande parte da receita, e que têm 
duas implicações: o crescimento acentuado da dívida bancária e o atraso no 
pagamento aos fornecedores, empreiteiros e outros credores, que em muitos 
casos já se arrasta há muitos meses. Acresce o facto do aumento da despesa 
corrente não ser resultado do aumento da qualidade de vida da população, 
pois não possuímos qualquer fórum cultural, nem vimos nascer a casa da 
música anunciada pelo PS, nem tão pouco a modesta piscina foi aumentada 
ou construída uma nova. O único equipamento relevante colocado à disposi-
ção dos munícipes nos últimos 5 anos foi o Cine-Teatro Joaquim de Almeida, 
que não pode justificar tal evolução da despesa. Os eleitos do PSD sempre 
alertaram para a necessidade de contenção das despesas correntes, pois a 
actividade económica manifesta-se através de ciclos, sendo de antever perío-
dos de recessão e de decréscimo da receita, não devidamente acautelados 
pelo PS. O Relatório de Gerência traduz uma realidade difícil mas em termos 
do seu texto e das suas contas não merecem correcções dignas de nota, razão 
pela qual o PSD se abstém na sua votação.”---------------------------------------- 
Declaração de Voto do Senhor Vereador Joaquim Batalha: “De uma 
dotação orçamental inicial de pouco mais de 38 milhões de euros, foram 
efectuadas à posteriori doze modificações e duas revisões orçamentais, que 
reforçou o inicial em cerca de 3,8 milhões de euros, situando o orçamento da 
edilidade em 41,8 milhões de euros, não fora a inclusão de dois empréstimos 
de curto prazo e médio e longo prazo num total de cerca de 3,3 milhões de 
euros, teríamos um maior decréscimo orçamental por via da redução de 
receitas do IMT e de taxas de loteamentos e obras em cerca de 1,5 milhões de 
euros. As receitas correntes ficaram aquém do esperado com um grau de 
execução de 79,8% menos de cerca de 6 milhões de euros, após revisões 
corrigidas. Com destaque para a redução do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Bens, com menos de cerca de 1,5 milhões de 
euros. Ficando-se o IMI com menos de cerca de 459 mil euros do 
orçamentado. Também nas receitas de capital o grau de execução se ficou 
pelos 52%. Da demonstração de resultados fica o saldo negativo de mais um 
ano na senda do ano anterior, com 2,5 milhões de euros. O reflexo desta crise 
tem também reflexo nas autarquias, verificável na redução de licenças de 
loteamentos e obras. É nesta rubrica onde o grau de realização se denota de 
forma mais negativa com um grau de realização de pouco mais de 22%, com 
uma arrecadação de menos 2,6 milhões de euros do orçamentado. Para fazer 
frente a esta política nacional e internacional as autarquias têm de recorrer a 
empréstimos   aumentando  o  seu  grau de  endividamento,  pondo  em  causa  
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gerações futuras e os próprios cidadãos que têm de pagar mais em impostos 
autárquicos. Os encargos assumidos a fornecedores e não pagos tem tido um 
acréscimo significativo nestes dois últimos anos, tendo crescido neste último 
ano 58%. Este documento é o reflexo da política determinada pelo PS na 
gestão autárquica da qual a CDU não se revê. Face ao exposto a minha 
abstenção.”------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
2 – PROPOSTA N.º 189/10 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO – 
Por deliberação tomada em reunião camarária de 16 de Dezembro de 2009 
titulada pela Proposta n.º 66/09, foi iniciado o procedimento administrativo 
de contratação de um empréstimo a curto prazo na modalidade de abertura 
de crédito em conta corrente até ao montante de 1.405.658,00 €, destinado a 
reforço de Tesouraria, nos termos e pelos fundamentos dela constantes. Tal 
deliberação mereceu a aprovação da Assembleia Municipal em sua sessão de 
29 de Dezembro de 2009 e consequentemente, foi solicitado ao Millennium 
BCP, Banco Português de Investimento (BPI), Caixa Geral de Depósitos 
(CGD), Banco Espírito Santo (BES), Banco Santander Totta e Caixa de 
Crédito Agrícola, a apresentação de propostas para a contratação do referi-
do empréstimo. Responderam todos os bancos consultados, tendo as 
propostas sido analisadas comparativamente conforme resulta do parecer do 
DAF/DGF que se anexa e que se dá por integralmente reproduzido. Assim: 
Considerando que a proposta do Banco Santander Totta se afigura mais 
vantajosa, conforme resulta do aludido parecer; Considerando que o texto do 
contrato proveniente do Banco Santander Totta está de acordo com as 
condições que oportunamente apresentaram, propõe-se que este Executivo 
Municipal delibere favoravelmente o seguinte: - Adjudicar o financiamento 
do empréstimo ao Banco Santander Totta, aprovando na íntegra o clausulado 
contratual apresentado e que se dá por reproduzido, fazendo parte integrante 
da presente proposta. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------ 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
II – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 190/10 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2010, TITULADA PELA PROPOSTA N.º 75/10 – 
“DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS /2009”  – Proponho que: - A 
Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do Conselho de Adminis-
tração de 31 de Março de 2010, titulada pela Proposta n.º 75/10, que se 
anexa (Proposta subscrita pelo Senhor Presidente do Conselho de 
Administração)--------------------------------------------------------------------------- 



A presente proposta foi posta à discussão e após uma sumária introdução 
feita pelo Senhor Vereador Nuno Canta, foi apresentada uma Declaração de 
Voto dos Senhores Vereadores Nuno Ferrão e Lucília Ferra cujo teor a 
seguir se transcreve: “Os Vereadores do PSD votaram contra o Relatório de 
Gerência de 2009 dos SMAS pois consideram que o mesmo contém um erro 
técnico nas contas bem como imprecisões e omissões no Relatório, nomeada-
mente nas importantes relações com a SIMARSUL. Com efeito, não concor-
damos que no balanço conste uma conta (218) de “clientes, contr. utentes de 
cobrança duvidosa” em que o seu activo líquido é negativo (€ 419.406,76), 
pois efectuou-se uma provisão quando o activo bruto é nulo, isto é, retira-se 
uma verba a um activo que nada contém passando o seu saldo a ser negativo. 
Por outro lado, não são devidamente explicitados os importantes acordos 
com a SIMARSUL, entidade que em 2009 representou um encargo para os 
SMAS de cerca de 32% dos proveitos totais, o que confirma a sua relevância. 
Com efeito, quanto ao Acordo de Regularização da dívida, o Relatório refere 
que a sua duração é de 4 anos mas não se conhecem as prestações nem a 
existência, ou não, de juros de mora ou outros encargos supervenientes. 
Todavia, a Administração dos SMAS informou recentemente que o Plano de 
Pagamentos acordado com a SIMARSUL no final de 2007 tem um prazo de 6 
anos, não se percebendo pelo Relatório apresentado a relação entre estes 
acordos. Já quanto ao montante pago à SIMARSUL em 2009, nada é indicado 
quanto a sua natureza, ignorando-se se inclui juros e se a verba corresponde 
na íntegra, ou não, ao valor devido em 2009 por força do referido Acordo 
celebrado com a SIMARSUL em 2007. Sendo a Prestação de Contas tão 
detalhada em diversas áreas, algumas de pequena relevância, não compreen-
demos como as relações com a SIMARSUL são praticamente ignoradas, não 
havendo qualquer profundidade na sua análise. Por fim, mas não menos 
importante, apraz-nos registar o reconhecimento da dívida à SIMARSUL no 
passivo dos SMAS, o que sucede pela primeira vez, após as insistências dos 
vereadores do PSD nesse sentido, efectuadas em 2009.”-------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, dois 
votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma 
abstenção do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.----------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 191/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUN-
DÁRIA JORGE PEIXINHO PARA APOIO A ACTIVIDADE DA TURMA CEF DE 
ELECTROMECÂNICA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Como é do 
conhecimento de V. Exas., a Escola Secundária Jorge Peixinho dinamiza 
vários cursos de Educação e Formação (CEF), dentre os quais se inclui o 
curso de Electromecânica de Manutenção Industrial. Considerando que os 
oito alunos deste curso pretendem realizar uma visita de estudo ao 
Kartódromo de Almeirim e que esta visita tem um custo total de 268 euros, 
sendo comparticipada pela Acção Social Escolar em 93 euros, PROPONHO a 
V. Exas.   a   atribuição   de  um  subsídio  no  valor  de  175  euros  à  Escola  
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Secundária Jorge Peixinho para apoio à realização desta iniciativa. Código 
Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva).------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 192/10 – PREÇÁRIO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO 
CTJA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 – Propõe-se pela 
presente a aprovação da seguinte tabela de preços para actividades 
programadas no CTJA nos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. De referir 
que estes valores estão de acordo com os preços que têm vindo a ser 
praticados no CTJA, tendo sempre presente a preocupação de garantir aos 
espectadores do CTJA o acesso aos bens culturais pelo valor mais acessível e 
concomitantemente dos projectos. Assim:-------------------------------------------- 

DATA ESPECTÁCULO PREÇO 
1 Abril CONCERTO DE PÁSCOA 5 € 
9 Abril 

 
16 Abril 

CPBC – 3 BAILADOS 
 

WHISPER FOR A GIRL 

5 € 
10 € (Plateia) 

7,50 € (Balcão) 
5 € (3º Balcão) 

17 Abril 
24 Abril 
25 Abril 

II GALA DVD MONTIJO 
HORA DO CONTO 

DA COROA AO CRAVO 

5 € 
2 € 

Entrada Gratuita 
29 Abril 
30 Abril 

DANÇAS APARTE 
STOCKHOLM LISBOA PROJECT 

Entrada Gratuita 
5 € 

8 Maio UMA BAILARINA 3 €  
14 Maio 
22 Maio 

OML – A HORA DOS FRANCESES 
(A) BRAÇO DE FERRO (OFICINA) 

5 € 
2 € 

29 Maio ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 5 €  
3 Junho CHOUZ 5 € 
5 Junho RETRATINHO DE DARWIN 3 € 

 
9 Junho 

 
VAI-SE ANDANDO  

12,50 € (Plateia) 
10 € (Balcão) 

7,50 € (3º Balcão) 
19 Junho O GINJAL 5€ 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 193/10 – COMPENSAÇÃO DOS UTENTES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE NATAÇÃO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO E AUSÊNCIA 
DE AULAS PREVIAMENTE MARCADAS DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE 
INCIDENTES NA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS OU DE 
AVARIAS SÚBITAS E IMPREVISÍVEIS NOS EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂ-
NICOS -  Considerando e tendo em conta: - a ocorrência de situações de caso 
fortuito ou de força maior nas Piscinas Municipais cobertas de Montijo, de 
forma persistente, insistente e sistemática, a esmagadora maioria das quais 
consistente na existência de incidentes na água dos tanques causados pelos 
utentes da Escola Municipal de Natação e que se traduzem no aparecimento 
à superfície da água de vómitos, fezes, dejectos, urina e sangue, sem que os 
utentes possam ser responsabilizados directamente por tais situações, a título 



de dolo ou de negligência, pois que na maioria dos casos não dominam nem 
controlam o processo causal subjacente à verificação de tais acontecimentos, 
ainda que em certos casos possam ser responsabilizados nos termos da acção 
livre na causa; - que o caso fortuito ou de força maior diz respeito à 
ocorrência de acontecimentos inevitáveis ou insuperáveis e imprevisíveis; - 
que a predita inevitabilidade ou insuperabilidade reporta-se à existência de 
um obstáculo superior às forças do agente e que este, portanto, não pode 
remover; - que a mencionada imprevisibilidade refere-se a acontecimentos 
que irrompem inesperadamente o curso normal dos factos e eventos; - que, 
face ao supra exposto, tais eventos são estranhos e alheios à Câmara 
Municipal e aos seus serviços e não ficam a dever-se a conduta activa ou 
omissiva da Administração Municipal; - que a verificação dos aludidos 
incidentes na água das Piscinas obriga os serviços municipais a procederem 
imediatamente ao encerramento ao público do equipamento desportivo 
municipal em apreço, por razões imperiosas e ponderosas de defesa e tutela 
da saúde pública, para protecção da integridade física dos utentes e de 
acordo com o que se acha normativamente estabelecido nesta matéria pela 
regulamentação administrativa em vigor e aplicável; - que o mencionado 
encerramento do equipamento ocorre por um período mínimo de 4 horas, 
período temporal este correspondente e coincidente com o decurso e a 
conclusão de um ciclo de tratamento, filtragem e manutenção da água das 
Piscinas, em cumprimento da regulamentação administrativa em vigor e 
aplicável na matéria; - que, durante o referido período de encerramento do 
equipamento, os serviços municipais competentes procedem a um tratamento 
de choque e de emergência da água das Piscinas, utilizando para o efeito os 
produtos químicos adequados e destinados a corrigir e a evitar quaisquer 
efeitos negativos para a saúde e integridade física dos utentes decorrentes 
dos incidentes verificados na água; - que, durante o mencionado período 
temporal, não é possível a utilização das Piscinas pelos utentes, a qual, a 
suceder, colocaria em causa e em risco a sua integridade física e saúde, por 
ser incompatível quer com os potenciais efeitos da ocorrência recente do 
incidente na água quer com a natureza e efeitos do tratamento químico de 
choque e de emergência da água da Piscina a efectuar; - que o encerramento 
das Piscinas, nestes termos, determina o cancelamento e a ausência de aulas 
previamente marcadas e agendadas no âmbito da Escola Municipal de 
Natação, situação que origina justas e legítimas queixas, reclamações e 
reivindicações dos utentes afectados pelo encerramento do equipamento, que 
assim se vêem privados das mencionadas aulas, pelas quais pagaram a 
respectiva tarifa de utilização a título de mensalidade, para além dos prévios 
pagamentos da respectiva inscrição na classe e do seguro correspondente; - 
que a Câmara Municipal nesta matéria nada mais poderá fazer senão 
compensar os utentes em virtude do cancelamento das aulas, compensação 
essa com efeitos económicos e financeiros, através da reintegração “in 
natura”  ou  reconstituição   natural,  pois  que  está  obrigada  a encerrar as  
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Piscinas para tratamento da água e salvaguarda da saúde pública nos termos 
supra expostos; - que, nos termos do que dispõe o n.º 1 do artigo 7.º do 
Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Montijo, aprova-
do pela Assembleia Municipal em sessão pública ordinária realizada a 28 de 
Setembro de 2004 e publicado no Diário da República, apêndice n.º 132, 2.ª 
série, n.º 263, em 9 de Novembro de 2004, a Câmara Municipal suspende o 
funcionamento das Piscinas por motivos imprevistos de salvaguarda de saúde 
pública ou para reparação de avarias; - que, por vezes, também sucedem 
avarias súbitas e imprevisíveis dos equipamentos da Piscina, nomeadamente 
de natureza electromecânica, o que obriga igualmente ao fecho temporário 
da infra-estrutura desportiva para reparação e intervenção especializada; - 
que ao pagamento da tarifa de utilização da Escola Municipal de Natação 
referente à frequência das respectivas classes e aulas, a título de mensalida-
de, está subjacente, dizendo o mesmo respeito e reportando-se à aquisição de 
um serviço ao Município e à prestação de um serviço público municipal, nos 
termos do disposto nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento Administrativo 
Municipal de Tarifas, aprovado pela proposta n.º 114/2010 deliberada 
favoravelmente em reunião pública ordinária da Câmara Municipal realiza-
da a 27 de Janeiro do ano em curso, com esteio e fundamento no artigo 16.º 
da Lei das Finanças Locais, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; - que a 
proibição do Enriquecimento sem Causa, cujo respectivo regime legal consta 
dos artigos 473.º a 482.º do Código Civil Português, consubstancia e vale 
actualmente como princípio geral de Direito, aplicável quer no âmbito do 
Direito Civil ou Privado Comum quer no âmbito do Direito Administrativo e, 
portanto, também à Administração Pública e às suas situações e relações 
jurídicas, salientando-se que os valores jurídicos que o instituto do Enrique-
cimento sem Causa visa preservar e garantir, no caso a equidade, a boa fé e 
a tutela da confiança e das expectativas legítimas, estão igualmente presentes 
no Direito Administrativo e nas situações e relações jurídicas da Administra-
ção Pública e administrativas, o que corrobora a relevância jurídico-
administrativa do mencionado instituto; - as relações e conexões do princípio 
geral de Direito consistente na proibição do Enriquecimento sem Causa com 
vários princípios gerais e fundamentais de Direito Administrativo, quer de 
índole material quer de natureza procedimental, designadamente os 
princípios da legalidade, da protecção dos direitos e interesses legítimos, da 
boa fé e da tutela da confiança, da equitativa repartição dos encargos 
públicos e da equivalência das prestações nos contratos administrativos; - 
que, a singularidade e a especificidade das situações e relações jurídico-
administrativas não autoriza uma mera transposição automática do regime 
legal juridico-privatístico e jurídico-civil do instituto do Enriquecimento sem 
Causa para o Direito Administrativo, sublinhando-se, porém, que a relevân-
cia do princípio geral de Direito consistente na proibição do Enriquecimento 
sem Causa no âmbito do Direito Administrativo e em sede de situações e 



relações jurídico-administrativas depende, em larga medida, da susceptibili-
dade de recurso ao instituto em apreço como modo de eliminação de 
quaisquer vantagens injustamente obtidas pela Administração Pública à 
custa dos particulares; - a necessidade indeclinável de evitar e acautelar, 
nestes termos, eventuais e potenciais situações de enriquecimento sem causa 
da Administração, de acordo com desenvolvimento recentes ocorridos nesta 
matéria na ciência jurídica portuguesa; - a necessidade indeclinável, atento o 
supra exposto, de acautelar e garantir os direitos, interesses e expectativas 
dos utentes da Escola Municipal de Natação quando privados do uso das 
Piscinas Municipais cobertas e da frequência das respectivas classes e aulas 
nas situações de caso fortuito ou de força maior ora e supra descritas; - a 
necessidade imperiosa de clarificar e normalizar os procedimentos a adoptar 
pelos serviços públicos municipais competentes nesta matéria; - a incidência 
e a sistematicidade das situações de encerramento das Piscinas Municipais 
cobertas na época desportiva em curso iniciada a 1 de Setembro de 2009, até 
ao momento presente, decorrentes da verificação de incidentes na água das 
Piscinas, tendo o equipamento desportivo municipal em causa fechado ao 
público já em 19 ocasiões, por períodos mínimos de 4 horas; - que a matéria 
respeitante à fixação de tarifas e preços emergentes da prestação de serviços 
ao público pelos serviços municipais ou municipalizados integra o âmbito de 
competência orgânica e material da Câmara Municipal, conforme o disposto 
no artigo 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - o regime jurídico das 
isenções e reduções de tarifas constantes dos artigos 4.º, n.º 2 e 5.º, n.º 4, do 
Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor; - que as normas 
regulamentares constantes dos n.ºs 3 e 4 do artigo 7.º do Regulamento de 
Funcionamento das Piscinas Municipais mostram-se actualmente revogadas 
pelas normas contidas nos artigos 4.º, n.º 2 e 5.º, n.º 4, do Regulamento 
Administrativo Municipal de Tarifas recentemente entrado em vigor e 
plenamente vigente actualmente, por força da norma revogatória constante 
do artigo 15.º do citado Regulamento de Tarifas, sendo certo que a matéria 
respeitante à fixação de tarifas e à sua regulamentação se insere no âmbito 
das competências próprias e exclusivas da Câmara Municipal, conforme o 
que resulta do disposto no citado artigo 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01; - que, indepen-
dentemente do supra exposto, a aplicação de normas regulamentares deverá 
ser afastada quando por via da dita aplicação operem ou possam vir a 
verificar-se situações de locupletamento injusto da Administração à custa dos 
particulares, atento o princípio geral de Direito, também de Direito 
Administrativo, consistente na proibição do Enriquecimento sem Causa 
porquanto sendo hoje o princípio da legalidade entendido como subordina-
ção à Administração Pública a um bloco de legalidade e juridicidade, 
entendimento aliás constante do artigo 3.º, n.º 1, 1.ª parte do Código do 
Procedimento  Administrativo,  tal  bloco  integra  igualmente   os  Princípios  
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Gerais de Direito bem como os Princípios Gerais de Direito Administrativo, 
no âmbito dos quais se situa a proibição geral do Enriquecimento sem causa; 
- que o modo e a forma de compensação aos utentes da Escola Municipal de 
Natação objecto da presente deliberação consubstancia reconstituição ou 
reposição natural e não indemnização pecuniária, consistente na devolução 
de verbas pagas, reportando-se e reconduzindo-se a mencionada reintegra-
ção natural à reconstituição da situação anterior à lesão, isto é, à reposição 
das coisas no estado em que existiriam se não se tivesse produzido o dano, 
visando a restituição do lesado à situação material efectiva em que se 
encontrava antes do evento; - que, nos termos do que dispõe o artigo 21.º, n.º 
2, alínea b), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, pertence à competência 
dos órgãos municipais deliberar sobre o apoio a actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal; - que, conforme o que estabelece o artigo 
64.º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11/01, as Câmaras Municipais dispõem de competência para 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no âmbito do apoio a 
actividades desportivas dotadas de interesse público municipal; - que as 
Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do 
desporto, incumbindo-lhes a promoção e a generalização da actividade 
física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 
qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, nomeadamente através da 
criação de espaços públicos aptos para a actividade física, do incremento da 
integração da actividade física nos hábitos de vida quotidianos e da 
promoção da conciliação da actividade física com a vida pessoal, familiar e 
profissional, conforme o que resulta do preceituado pelos artigos 5.º, n.º 2 e 
6.º, n.ºs 1 e 2, alíneas a) a c) da Lei de bases da Actividade Física e do 
Desporto, a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro; Proponho à Câmara Municipal 
que, nos termos e com os fundamentos de facto e de direito supra expostos 
delibere o seguinte: 1. Sempre que os utentes da Escola Municipal de 
Natação sejam privados da frequência das respectivas aulas, atento o 
cancelamento das mesmas decorrente da ocorrência de incidentes na água 
das Piscinas ou da avaria súbita e imprevisível dos equipamentos, o montante 
unitário previamente pago pelos mesmos em função e referente às menciona-
das aulas canceladas será descontado e deduzido no valor total da 
mensalidade a pagar no mês seguinte ou imediatamente subsequente ao da 
verificação do cancelamento das aulas nos termos supra expendidos, 
emitindo-se a respectiva nota de crédito e pagando os utentes no mês seguinte 
ou imediatamente subsequente ao do cancelamento das aulas verificado nos 
termos supra indicados, a menos, o valor unitário correspondente às aulas 
canceladas; 2. Para efeitos de determinação e cálculo do valor unitário da 
aula da Escola Municipal de Natação objecto de cancelamento nos termos 
supra expostos e que será descontado e diminuído no montante total da 
mensalidade a pagar pelos utentes no mês imediatamente seguinte ou 



subsequente ao da verificação do cancelamento da aula, os serviços compe-
tentes da Divisão de Desporto procederão à divisão do montante total da 
mensalidade a pagar pelo utente pelo número de aulas previstas realizar no 
mês em que ocorreu o cancelamento, sendo que o quociente apurado 
corresponde ao valor unitário da aula a descontar; 3. Para efeitos de 
operacionalização e monitorização da presente deliberação os serviços 
competentes da Divisão de Desporto deverão elaborar em cada mês uma 
listagem onde se identifiquem expressamente as aulas da Escola Municipal de 
Natação objecto de cancelamento nos termos da presente deliberação, com 
indicação da respectiva classe, data e hora e bem assim da qual constem, 
nominalmente, a indicação dos utentes afectados pelo referido cancelamento, 
nos termos da respectiva deliberação; 4. Deverá conservar-se sempre um 
exemplar da presente deliberação quer na secretaria das Piscinas Municipais 
quer na secretaria do Pavilhão Desportivo Municipal n.º 1 para que o mesmo 
possa ser disponibilizado aos utentes da Escola Municipal de Natação, para 
efeitos de consulta e leitura no âmbito do exercício do respectivo direito de 
informação procedimental e de acordo com o princípio procedimental do 
Arquivo Aberto, sempre que seja suscitada qualquer questão ou dúvida a 
propósito da execução da presente deliberação, nomeadamente em relação 
ao modo e à forma de compensação aos utentes que a mesma institui; 5. Que 
a presente deliberação entra em vigor no dia 1 de Março de 2010, retroagin-
do a produção dos respectivos efeitos a essa data e aplicando-se, nos seus 
precisos termos e desde que se mostrem preenchidos os pressupostos nele 
contidos, a todos os factos, casos e situações ocorridas desde essa data, nos 
termos do disposto no artigo 128.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-
mento Administrativo, sendo a respectiva retroactividade favorável para os 
interessados no caso vertente; 6. Que a execução do presente despacho é 
automática e de natureza oficiosa, não dependendo o seu cumprimento e 
aplicação da dedução das pretensões a que mesmo se reporta pelos utente da 
Escola Municipal de Natação afectados pelo cancelamento das aulas, 
mediante requerimento escrito ou solicitação verbal. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves). ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 194/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS –PROCESSO PR-29/09 - Na sequência do meu 
despacho de 04/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Avenida João 
XXIII – Corte Falcão, em Montijo de que são proprietários o Senhor José 
Júlio Costa Cardeira e o Senhor Delfino da Silva Bernardo, conforme auto 
que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido 
notificados os proprietários, nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não apresentaram 
qualquer  alegação. -  Considerando  que  compete à  Câmara  Municipal, ao  
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abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a 
redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a 
reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada aos proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva).------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 195/10 - 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) 
De acordo com o Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece as me-
didas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo aeroporto de 
Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios abrangidos, um di-
reito de preferência nas transmissões a título oneroso entre particulares de 
terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas constantes da-
quele mesmo Decreto, relativamente a transmissões na área da zona 10 exte-
rior 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 pú-
blico em geral e do interesse municipal em particular, foram apreciados os 
pedidos dos particulares, tendo presente 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, no 
período compreendido entre 23 de Março de 2010 e 25 de Março de 2010 e 
pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, no período compreendido entre 26 
de Março de 2010 e 5 de Abril 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, 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 Março de 2010 e 25 de 
Março de 2010, e pelo Senhor Vice Presidente da Câmara, no período 
compreendido entre 26 de Março de 2010 e 5 de Abril de 2010, conforme 
lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente).-------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 196/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DOS EDIFÍ-
CIOS DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA”. PROCESSO F-03/2008 – Conside-rando 
que: A vistoria efectuada no dia 25 de Março de 2010 considerou estarem os 
trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A 
Ratificação do Auto de Recepção Provisória da obra “Recuperação e Reabi-
litação do Interior dos Edifícios da Quinta do Pátio D’Água”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 197/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “REMODELAÇÃO DA RUA MACHADO SANTOS - MONTIJO”. 
PROCESSO F-43/2003 - Considerando que: A vistoria efectuada no dia 
2010.03.04 considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebi-
dos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Definiti-
va da obra "Remodelação da Rua Machado Santos - Montijo” (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas dezanove horas para dar 
início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, não havendo nenhum munícipe para intervir. Foram retomados 
os trabalhos pelas dezanove horas e dois minutos, prosseguindo-se a Ordem 
de Trabalhos.----------------------------------------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 
Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que 
vai ser assinada.------------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Coordenadora Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

Maria Amélia Antunes 


