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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. 10/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE MAIO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ 

 

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

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

 
Às dezassete horas e trinta e oito minutos, com a presença da Técnica 
Superior da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administra-
tivo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente da Cama-
ra 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 PS, tendo o Senhor 
Vereador Renato Gonçalves apresentado quatro Votos de Saudação cujo 
teor a seguir se transcreve: “1 – Saudação ao Clube Olímpico do Montijo – 
A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita os atletas do escalão de 
juvenis do Clube Olímpico do Montijo que se sangrou Campeão Distrital da 
1.ª Divisão no referido escalão federado de futebol de formação, tendo, 
consequentemente, ascendido ao respectivo Campeonato Nacional. Saudação 
e felicitação que se alarga naturalmente ao corpo directivo do clube, aos 
técnicos e às famílias dos atletas campeões. 2 – Saudação ao Montijo Basket 
Associação – A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita as atletas 
seniores femininas do Montijo Basket Associação pelo facto do referido esca-
lão do clube ter ascendido ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de 
Basquetebol sénior feminino, estendendo as saudações e felicitações natural-
mente ao corpo directivo do clube, aos técnicos e às famílias dos atletas 
campeões. 3 – Saudação ao Ginásio Clube de Montijo – A Câmara Munici-



pal de Montijo saúda e felicita o Ginásio Clube de Montijo, associação 
desportiva sem fins lucrativos com sede social na Freguesia de Montijo, pelos 
brilhantes resultados desportivos alcançados no Campeonato Distrital de Hip 
Hop, que se realizou em Alhos Vedros, no pretérito dia 11 de Abril, onde se 
sagrou Vice-Campeão no Escalão de Juvenis e Campeão no Escalão de 
Seniores. Felicitamos todos os atletas, a quem desejamos os maiores sucessos 
desportivos e pessoais. 4 – Saudação ao Ginásio Clube de Montijo – A 
Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita o Ginásio Clube de Montijo, 
associação desportiva sem fins lucrativos com sede social na Freguesia de 
Montijo, pelos brilhantes resultados desportivos alcançados no Campeonato 
Nacional de Hip Hop, sagrando-se Campeão Nacional no escalão de Juvenis 
e em 4º lugar Nacional no Escalão de Seniores. O campeonato Nacional de 
Hip Hop, época 2009/2010 realizou-se no Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária Costa Primo da Amadora. O Grupo de Juvenis foi composto por: 
Letícia Marques, Adriana Sequeira, Ivo Martins, Sara Caeiro, Inês Cordeiro, 
Ricardo Maricato, Catarina Alves, Ângela Balcazar, Marta Francisco e 
Mariana Correira. O Grupo de Seniores constituído por: Marta Fuste, Íris 
Massano, Rita Caeiro, Patrícia Cardoso, Ana Marques, Nuno Galvão, 
Ricardo Fernandes, Joana Caldeira, Andreia Pinnock e Raquel Correia. 
Felicitamos todos os atletas, a quem desejamos os maiores sucessos desporti-
vos e pessoais.”-------------------------------------------------------------------------- 
De seguida foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PSD e da CDU 
tendo o Senhor Vereador Joaquim Batalha lido uma Declaração Política 
cujo teor a seguir se transcreve: “Cortar no investimento público é liquidar a 
capacidade produtiva nacional! O anúncio por parte do Governo PS, apoia-
do pelo PSD e pelo CDS, da decisão de adiar as grandes obras públicas, 
nomeadamente a ponte Barreiro-Chelas, a alta velocidade ferroviária e o 
novo aeroporto internacional de Lisboa, merece a mais viva condenação da 
CDU. A concretizar-se esta intenção, o Governo, a par de toda a ofensiva 
contra os direitos dos trabalhadores e das populações, as privatizações e o 
ataque aos serviços públicos contidos no Programa de Estabilidade e 
Crescimento – agora agravado com a participação do PSD -, insiste na 
cedência aos grandes interesses económicos, com cortes no investimento 
público, tão necessário à vida das populações e à economia do país, no 
agravamento das injustiças sociais e na liquidação da capacidade produtiva 
nacional. O que o país precisa para responder de forma decidida à crise 
económica e social que atravessa é de uma ruptura com as políticas de 
direita que PS, PSD e CDS-PP têm imposto ao povo e ao país – e que, aliás, 
nos trouxeram exactamente a este resultado. O que o país precisa é de mais 
emprego, melhores salários e pensões, mais e melhores serviços públicos. A 
ruptura com esta política passa também pela defesa da produção nacional, 
alargando o investimento público, apoiando as PME’s, priveligiando o 
mercado interno, impondo a obrigatoriedade de incorporação da produção 
nacional nos grandes projectos, a taxação das  importações  e  outros  apoios  
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às exportações. Passa também por avançar com um programa de industriali-
zação do país e pelo objectivo de inverter a actual situação deficitária do 
sector agro-alimentar. Em todos estes eixos estratégicos para o desenvolvi-
mento do país, a região de Setúbal está em condições de dar um contributo 
decisivo para a defesa dos interesses nacionais. Com a anunciada decisão de 
suspender estes investimentos estão em causa o desenvolvimento regional e a 
qualidade de vida da população da região e da Área Metropolitana de Lis-
boa, mas está em causa também o próprio desenvolvimento nacional. A 
necessidade da construção da ponte Barreiro-Chelas, com valências rodo-
ferroviárias, é há anos reivindicada pelo PCP, pelo poder local democrático 
e pelas populações da região de Setúbal. Esta infra-estrutura contribuirá 
para um mais equilibrado ordenamento do território na Área Metropolitana 
de Lisboa, a melhoria das acessibilidades inter e intra-regionais e a qualida-
de de vida das populações de ambas as margens. A decisão de fazer parar a 
linha de alta velocidade ferroviária vinda de Madrid no Poceirão é grave 
para o presente e o futuro do país. As “soluções” vindas a público no sentido 
de colocar os passageiros da alta velocidade – e presume-se que também as 
mercadorias – no já sobrelotado eixo ferroviário norte-sul actualmente 
explorado pela Fertagus, chegando a Lisboa via ponte 25 de Abril, são 
irrealizáveis e inaceitáveis. O PCP sempre defendeu que a construção de um 
novo aeroporto deve obedecer a um rigoroso planeamento, execução e 
fiscalização, de investimento público e de valorização do papel da ANA e da 
TAP. Um maior lapso de tempo até ao início da construção desta infra-
estrutura não pode prejudicar mais ainda as populações afectadas pelas 
gravosas medidas preventivas aplicadas há quase dois anos. Lembramos que 
o PS assentou na região as suas campanhas para os três actos eleitorais de 
2009 na manipulação oportunista destas decisões. Denunciámos a hipocrisia 
desta força política, que só obrigada pela luta das populações e pelas 
condições criadas pelo poder local democrático tomou decisões adiadas 
tempo demais. Poucos meses passados, e depois de um conjunto de inaceitá-
veis passos no sentido de entregar aos grandes grupos económicos a constru-
ção e exploração destes investimentos, o Governo do PS compromete o 
desenvolvimento da região e do país. É possível e necessário outro rumo para 
o país!”------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha colocou ainda as seguintes questões: 1 
– Relativamente aos trabalhos efectuados no Pocinho das Nascentes para 
quando o fim da obra uma vez que já se prolonga por algum tempo; 2 – 
Quanto ao Protocolo com a Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes para 
quando a resposta à proposta da Junta de Freguesia e para quando a 
assinatura do Protocolo; 3 – Por último gostaria de saber se este Executivo 
vai aplicar a Opção Gestionária a todos os trabalhadores que se encontram 
nas condições que a lei determine, nomeadamente aos trabalhadores que 
tenham obtido cinco avaliações de desempenho positivas de Excelente, Muito 



Bom ou Bom. Gostaria ainda de saber quantos trabalhadores desta Autar-
quia estão em condições de serem contemplados com a Opção Gestionária e 
quais os custos para a sua implementação e qual é o valor que está previsto 
para os prémios.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que relativamente aos trabalhos no 
Pocinho das Nascentes o que falta para que o mesmo fique terminado é o 
asfaltamento e posteriormente a reconstrução dos passeios. Disse ainda que 
os trabalhos estão a demorar algum tempo, pelo facto de se ter de esperar 
pelo abatimento do terreno, para que o asfaltamento fique em boas condi-
ções.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à questão da Opção Gestionária a Senhora Vereadora Clara Silva 
informou que o processo de avaliação terminou no final do mês de Abril, 
estando ainda a decorrer a avaliação das reclamações apresentadas, e que só 
depois de todo este trabalho concluído é que se poderá avaliar quais os 
trabalhadores que estão em condições de se poder optar pela Opção Gestio-
nária. Neste momento ainda não têm condições para informar quantos 
trabalhadores poderão usufruir da Opção e qual o montante que a mesma 
terá para o orçamento. Disse ainda que as verbas que estão contempladas 
são aquelas que estão em orçamento, e que de momento também não é 
possível informar qual o valor total uma vez que as mesmas se encontram 
divididas pelos diferentes serviços da Autarquia, de acordo com os trabalha-
dores que estão divididos no mapa de pessoal.-------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que relativamente à Declaração 
Política que o Senhor Vereador Joaquim Batalha produziu gostaria de 
assinalar três ou quatro notas. Ao longo da história da nossa democracia que 
já vai a caminho dos 40 anos, o Partido Socialista teve sempre que enfrentar, 
com excepção da conjuntura em que governámos sob a presidência do 
Senhor Engenheiro António Guterres, momentos muito difíceis, momentos 
particularmente difíceis da vida económica, da vida social e da vida financei-
ra do País. Foi assim no primeiro período temporal imediatamente subse-
quente à entrada em vigor da Constituição e às primeiras eleições legislati-
vas, nesta versão constitucional, foi assim em meados da década de 80 e é 
novamente assim naquela que é a mais grave crise que a Europa atravessa 
desde a Segunda Grande Guerra Mundial, palavras do Senhor Presidente do 
Banco Central Europeu. Uma crise que neste momento está a ser marcada 
por uma depreciação súbita e sistemática da nossa moeda comum, da nossa 
moeda única o Euro. Factor de grande preocupação para todos, bem salien-
tado também pelo Senhor Presidente do Banco Central Europeu. Aquilo que 
nós assistimos nas últimas três semanas e para contrariar aquilo que referiu, 
manipulação oportunista, nas anteriores campanhas eleitorais, é uma altera-
ção radical das circunstâncias. Não há manipulação oportunista nenhuma, o 
que há é uma alteração radical das circunstâncias. Das circunstâncias de 
obtenção  de  financiamento  e  crédito  externo  por  parte do  nosso País, do  
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nosso Estado, por parte dos nossos bancos nacionais e por parte das nossas 
empresas. Esse é que é de facto o grande problema. E é um problema que, 
obviamente, levou o Governo da República, que é do Partido Socialista, com 
sentido de Estado, com responsabilidade patriótica e nacional a ter que 
adiar, reponderar, reprogramar, reorientar e reenquadrar em tempos tempo-
rais, não apenas os investimentos públicos que referiu, mas outros investi-
mentos públicos, também anunciando inclusivamente, datas para o lançamen-
to de novos concursos públicos. Portanto o Partido Socialista não cancelou, 
o Partido Socialista não suspendeu, houve aqui uma reprogramação, uma 
reorientação temporal tendo em conta as dificuldades financeiras que todos 
atravessamos. A zona Euro e particularmente, Portugal, Espanha e Grécia, 
que ainda ontem o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman, disse que 
Portugal, Espanha e Grécia passaram de uma situação de boom económico 
para uma situação de quase falência. E em que esse Prémio Nobel vem 
defender como solução para estes três países da Zona Euro um possível 
retrocesso da massa salarial entre 20 a 30 por cento. E considera mesmo que 
o Euro não está preparado para esta rigidez dos mercados laborais e para 
esta massa salarial. Obviamente que não podemos concordar com este tipo 
de afirmações, isso seria de facto um retrocesso social, mas não podemos 
deixar de assinalar que o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman referiu 
que o Euro está posto em causa, a subsistência da moeda única está posta em 
crise, e isso seria muito mau se o Euro de facto desaparecesse, porque seria a 
ruína do projecto europeu. Seria a ruína, primeiro da Zona Euro e seria a 
derrocada a seguir da União Europeia, uma nova fragmentação e uma nova 
pulverização do nosso Continente Europeu, isso seria o colapso económico, 
social e financeiro do nosso País, porque nós ficaríamos com os nossos passi-
vos em moedas diferentes, distintas da nossa moeda que seriam tendencial-
mente moedas mais fortes e ficaríamos nós, com uma moeda fraca e com 
muitas, muitas dificuldades. Naturalmente é necessário obviar a que situa-
ções mais graves possam efectivamente surgir, porque de facto aquilo que 
assistimos foi nas últimas semanas a uma agudização verdadeiramente 
dramática das condições de obtenção de crédito e de financiamento por parte 
de um conjunto de países da Zona Euro. E, naturalmente temos que dar aqui 
um sinal, aos mercados internacionais, à banca internacional, aos nossos 
credores externos, um sinal de confiança, um sinal de credibilidade, e é em 
nome dessa credibilidade e dessa confiança que o País está a tomar, tem que 
tomar medidas, que são medidas difíceis, duras, impopulares, que geram 
contestação social, que nos causam prejuízos colectivamente, a partilhar e a 
repartir por todos, mas são medidas essenciais, imprescindíveis e inevitáveis 
para evitar o colapso económico, social e financeiro do País, para evitar a 
falência, para evitar a bancarrota do País, cujo risco se agravou de 14 para 
22 por cento. Temos alguns sinais positivos nos últimos dias, a economia 
portuguesa cresceu no primeiro trimestre, hoje ficámos a saber que quer o 



indicador do poder económico, quer o indicador de actividades económica 
melhorou, infelizmente o desemprego atinge valores muito grandes, o que de 
facto é muito penoso para todos, não apenas pelas consequências económi-
cas, mas também pelo drama social que representa para cada um dos 
desempregados, principalmente para os desempregados de longa duração e 
para os jovens à procura do primeiro emprego. De facto a situação é difícil, 
ninguém põe isso em causa, agora, há aqui um conjunto de medidas que têm 
que ser tomadas clara e manifestamente, não só para evitar males maiores, 
para repor condições normais de financiamento e de obtenção de crédito 
externo por parte do nosso Estado, dos nossos bancos, das nossas empresas. 
Portanto, estamos a falar de medidas patrióticas, de emergência nacional, 
que têm que ser tomadas, e eu não tenho a mínima dúvida que em nome do 
sentido de Estado, que em nome da responsabilidade nacional e da responsa-
bilidade patriótica, se o Partido Socialista tiver que cancelar ou adiar seja o 
que for, não hesitará em fazê-lo. Em nome da salvaguarda dos superiores 
interesses nacionais, e nomeadamente do interesse que existe em evitar 
situações muito difíceis para todos, para as empresas, para as famílias e para 
os bancos nacionais. Sabemos que os nossos bancos nacionais estão a ter 
muitas dificuldades para refinanciar as suas dívidas, sabemos que o Estado 
Português tem dificuldades, não só em financiar a sua dívida, mas em colocar 
nova dívida, mas isso não é um problema estritamente nacional, este é um 
problema da Zona Euro e que obriga naturalmente a tomar medidas. Portan-
to, não é uma manipulação oportunista, é de facto uma alteração radical. 
Nós acreditamos nesses investimentos, na bondade, no mérito e no contributo 
que esses investimentos dão para o desenvolvimento de uma região e de um 
País. Agora, Portugal para o Partido Socialista, esteve, está e estará sempre 
primeiro. Esta situação é de facto difícil para os portugueses e portuguesas e 
a história do Partido Socialista bem o demonstra ao longo destes quase 40 
anos de democracia portuguesa. Uma última nota quando refere a taxação 
das importações e o apoio às exportações, e nomeadamente também, a 
questão relativa à produção no sector agro-alimentar, nós não podemos neste 
momento em que tudo mudou, em que o mundo mudou, em que a Europa 
mudou, raciocinarmos com base em quadros do passado, e no enquadramen-
to do passado, nós não temos hoje para responder a esta crise, os instrumen-
tos que tínhamos nos anos 70 e 80. Portugal, mercê da sua integração na 
União Europeia e na União Económica e Monetária, não tem pauta aduanei-
ra externa própria, não fixamos tarifários às nossas importações, essa é 
matéria da competência exclusiva e reservada da Comissão Europeia porque 
existe uma Política Comercial Externa Comum na União Europeia. Relativa-
mente ao sector agro-alimentar todos sabemos que nós partilhamos com os 
outros Estados-Membros uma Política Agrícola Comum. O apoio às exporta-
ções, como sabemos, com determinadas excepções e determinados limites, 
eles estão no que diz respeito ao espaço comunitário europeu onde nos inseri-
mos, inclusivamente proibidos pelos próprios Tratados  Internacionais  que o  
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País celebrou, outorgou no contexto das Comunidades e da União Europeia. 
De facto é uma situação em que o País não dispõe dos mecanismos, dos 
instrumentos que dispunha nos anos 80 e nos anos 70, para combater esta 
crise. É por isso que efectivamente o País está a fazer e vai fazer um grande 
esforço no sentido de corrigir o problema do equilíbrio das contas públicas e 
da consolidação orçamental e financeira, tendo em vista as medidas internas 
que pode tomar, quer do lado da despesa, quer do lado da receita.-------------- 
Relativamente à declaração política a Senhora Presidente disse que desde 
sempre a CDU elegeu o Partido Socialista como seu adversário principal, e 
jamais o PCP-CDU fez parte de qualquer proposta de solução do que quer 
que fosse. O PCP-CDU é do contra. Não analisa nem tem em conta a 
realidade, nem as reais alterações das circunstâncias e como tem sempre o 
mesmo discurso, a que popularmente se chama cassete, é por isso que tem 
vindo ano a ano a perder influência. A decadência do PCP-CDU tem 
efectivamente uma causa, que é o facto de ter sempre o mesmo discurso nas 
mesmas situações, atacando sempre o Partido Socialista e as políticas do 
Partido Socialista. Junta tudo no mesmo saco da direita e só a CDU se acha 
absolutamente de esquerda. Disse ainda que nalguns municípios onde a CDU 
é poder são uma desgraça e dizem-se de esquerda. De esquerda é o Partido 
Socialista. Por esse facto é que o PCP-CDU está cada vez mais “orgulhosa-
mente só”. Quanto à questão do Protocolo com a Junta de Freguesia de 
Sarilhos Grandes disse que não havia qualquer resposta a dar uma vez que já 
foram todas dadas e que já explicou toda a situação quer na Câmara 
Municipal quer na Assembleia Municipal. A Política é uma actividade nobre, 
séria, ao serviço das nossas comunidades, deve ser baseada na verdade, na 
honra e na confiança, independentemente do partido, da força política ou até 
de grupos de cidadãos, são princípios que são atinentes a qualquer 
circunstância. Não existem condições políticas, com base nos princípios que 
defendemos, para celebrar qualquer Protocolo de Delegação de 
Competências com a Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes. Não é um 
problema de valor. Em nenhuma circunstância a Câmara do Montijo 
apresentou uma proposta de transferência de competências no montante de 
trinta e nove mil euros, como referiu a Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes, mas sim de vinte e quatro mil euros. Tem que 
haver a noção do que dizem, do que fazem e da responsabilidade que têm, uns 
mais que outros. Não existem condições políticas para celebrar qualquer 
compromisso com a Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes porque foram 
violados princípios que são elementares para que se possa estabelecer um 
compromisso. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Gran-
des proferiu declarações em praça pública que não correspondem à verdade, 
criando uma situação que não permite estabelecer qualquer compromisso.---- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que nunca tiveram contra o 
Partido Socialista, mas sim contra as políticas de direita, que o Partido 



Socialista tem praticado durante estes anos todos. Quanto às maiorias e 
minorias o Partido Socialista teve maioria absoluta e passou para uma 
maioria relativa, pagou e está a pagar pelas suas politicas que tem praticado 
contra os trabalhadores. Disse ainda que são sempre os mesmos a pagar e 
que não se irão resignar a estas políticas nacionais e internacionais. 
Relativamente ao protocolo com a Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes 
disse que quem criou o facto político foi a Senhora Presidente da Câmara e 
que institucionalmente tem que existir uma resposta por parte do executivo 
porque existe uma proposta feita pela Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes que ainda não obteve resposta.--------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que recebeu um pedido de esclarecimento à 
proposta que foi apresentada à Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes e que 
respondeu formalmente. Posteriormente, tem existido por parte da Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes insistência no pedido de resposta a uma 
proposta que refere a transferência de competências no montante de trinta e 
nove mil euros, quando a Câmara Municipal apresentou sempre uma 
proposta no montante de vinte e quatro mil euros. Não se trata de uma 
questão de valores, porque depois de tudo o que aconteceu não existem 
condições para celebrar o Protocolo, é uma questão de princípios. Disse 
também que “O Senhor Vereador Joaquim Batalha assaca-lhe a responsa-
bilidade de ter despoletado esta situação, nada mais injusto”. A Senhora 
Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes não compareceu na 
reunião que se realizou com os Senhores Presidentes de Junta e não referiu 
nada durante cerca de duas a três semanas. O Senhor Deputado Avelino 
Antunes na Assembleia Municipal, realizada em Fevereiro, interpelou a 
Presidente sobre os Protocolos com as Juntas de Freguesia, tendo-lhe sido 
dito que iriam ter uma reunião na próxima semana. A Senhora Presidente da 
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes encontrava-se presente nessa 
reunião. A Senhora Presidente disse que a Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Sarilhos Grandes tinha responsabilidades acrescidas porque 
estava a meio tempo e auferia 700 euros por mês. Não foi dito nada do outro 
mundo e que não fosse perfeitamente norma e verdadeiro. Foi a partir desta 
situação que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia fez uma grande 
trapalhada, e que levou a Presidente da Câmara a tentar saber se aquilo que 
tinha dito correspondia ou não à verdade, requerendo ao Instituto da 
Segurança Social que informasse desde quando a Senhora Presidente da 
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes estava a descontar e descobriu 
coisas muito interessantes: desde de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2010. Ter 
dito que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos estava a 
meio tempo não disse nada que a ofendesse nem é ofensivo. O Senhor Verea-
dor Joaquim Batalha quer inverter a situação. Ainda está por perceber 
porque é que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes ficou tão ofendida por ter dito que tinha responsabilidades 
acrescidas, porque estava a meio tempo. Não se podem aviltar e contaminar  
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as discussões imputando aos outros factos e comportamentos  que  são  da 
nossa inteira responsabilidade. Se o Instituto da Segurança Social viesse 
confirmar outra situação que não esta, naturalmente que pediria desculpa. 
Falou verdade, justificou e apresentou provas. A postura que a Senhora 
Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes assumiu não dá 
condições, não dá garantias no domínio dos princípios, da responsabilidade, 
da lealdade institucional, da confiança, deforma a permitir a celebração de 
qualquer Protocolo.--------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha questionou se a Câmara Municipal 
está na disposição de aplicar a Opção Gestionária a todos os funcionários 
que estão em condições de se aplicar a mesma.------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que após a avaliação dos funcioná-
rios e dos custos é que a Câmara Municipal decidirá. A legislação permite 
que se faça uma Opção Gestionária para todos os trabalhadores ou que se 
opte por determinadas carreiras ou categorias. Neste momento atendendo a 
que ainda não existem dados para se fazer uma avaliação da situação, não 
sabem qual é a opção que irão tomar.------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que a proposta da CDU é que se 
aplique a todos os funcionários/trabalhadores da Autarquia e que se 
justifique que neste momento de crise seria uma opção da Câmara Municipal. 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha leu uma Declaração sobre a Opção 
Gestionária cujo teor a seguir se transcreve: “A CDU defende quem traba-
lha! Hoje cada vez mais em que os ataques aos trabalhadores e aos seus 
rendimentos são uma posição de classe, de quem vende o seu trabalho, e de 
quem quer comprar o trabalho, torna-se imperioso amenizar estes ataques 
com a possibilidade de se aplicar algumas medidas que estão ao alcance das 
autarquias e que as câmaras da CDU na Península de Setúbal já decidiram 
adoptar e aplicar, a opção gestionária. A aplicação da opção gestionária 
advém de 5 avaliações de desempenho positivas de forma consecutiva de 
excelentes, Muito Bons ou Bons, logo, não deve ser limitativa de outras 
condicionantes de avaliação sem qualquer cariz de objectividade. A aplica-
ção de prémios para distinguir quem já foi distinguido por avaliações ligados 
ao seu desempenho, não tem qualquer sentido para além de ser discricioná-
rio, permitir a falta de transparência e favorecer o compadrio de toda a 
espécie. Porque num sistema de prémios nem sempre os melhores são os que 
levam os prémios mas sim aqueles que mais submissos são aos olhos de quem 
dá o prémio. Num sistema de prémios os critérios adoptados quaisquer eles 
que sejam são sempre subjectivos e discricionários, pelo se torna imperioso 
que se aplique no município de Montijo, a aplicação integral da opção 
gestionária de mudança remuneratória a todos os trabalhadores que se 
encontrem avaliados e que tenham obtido avaliações de desempenho positi-
vas de forma consecutiva. As dificuldades financeiras da autarquia não pode 
ser limitativa para não se aplicar a opção gestionária a todos os trabalhado-



res, se opção é a dos prémios o valor a aplicar será possivelmente maior do 
que a aplicada na opção gestionária, mas trará decerto mais insatisfação e 
injustiças entre os trabalhadores e atrasará decerto o acesso ao tempo de 
carreira aos trabalhadores, limitada pela própria lei. Face ao exposto propo-
mos que o executivo camarário reveja a sua política de prémios e que a 
substitua por uma política de opção gestionária aplicando-a a todos os 
trabalhadores em condições de forma a beneficiar a maioria dos trabalhado-
res e não só alguns a troco de um prémio discricionário e de transparência 
duvidosa, que serve para manter os trabalhadores à espera de um prémio 
anual, quando deveriam ter como opção a procura de uma carreira mais 
rápida.”----------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente ditou para a acta a seguinte declaração: “Face à 
declaração que antecede solicito que o Senhor Vereador Joaquim Batalha 
nos diga quais são os critérios que o Executivo Camarário tem em política de 
prémios uma vez que propõe que o Executivo Camarário reveja a sua política 
de prémios”.------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que o que a CDU quer é 
substituir a política de prémios pela Opção Gestionária. E que no Orçamento 
está contemplada a política de prémios.---------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que queria chamar a atenção para 
duas questões. Primeira - na Câmara Municipal não existe política de 
prémios definida porque ainda não existe uma avaliação da situação. 
Segunda está estipulado no orçamento e porque foram herdados trabalhado-
res do Ministério da Educação, que foram avaliados no ano 2008 e quando 
todo o processo estiver tratado terão que atribuir esses prémios aos funcioná-
rios e o Ministério da Educação transferirá a verba para a Câmara Munici-
pal proceder ao pagamento dos mesmos, sendo situações laterais à Câmara. 
Gostaria ainda que na declaração que o Senhor Vereador Joaquim Batalha 
proferiu dissesse o que o Executivo do Partido Socialista tem feito em prol 
dos trabalhadores, e que a Câmara Municipal do Montijo foi aquela que no 
Distrito de Setúbal, anterior à publicação da Lei 12-A, promoveu todos os 
trabalhadores que se encontravam em condições de serem promovidos, 
utilizando para os operários o preenchimento dos lugares na sua totalidade e 
para os administrativos e técnicos superiores cinquenta por cento dos 
candidatos em condições de serem opositores a concurso.------------------------ 
A Senhora Presidente disse que se estivesse com atenção às respostas que 
dão e estivesse com seriedade a tratar com o Executivo PS, proferia esta 
declaração mais tarde quando se justificasse, mas como tinha o trabalho de 
casa por fazer, fosse qual fosse a resposta dada a declaração tinha que ser 
apresentada. Percebem muito bem como é que funcionam como, também, da 
parte da CDU, sabem como o Executivo PS funciona, como preparam as 
reuniões, e como têm a humildade de dar crédito eventualmente aos 
adversários quando colocam questões pertinentes é de aceitar, mas a CDU 
não tem. O Senhor  Vereador Joaquim  Batalha  interpelou  várias  vezes a  
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Senhora Vereadora Clara Silva no sentido de perceber o que estava em 
causa, respondendo-lhe com sinceridade, com honestidade e que de facto 
ainda não está nada tratado, mas como trazia a encomenda, tinha que a 
despachar.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que tanto no orçamento da Câmara 
Municipal de Montijo como no orçamento dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento a Opção Gestionária está contemplada. Disse ainda que 
é totalmente contra que se aplique a opção gestionária a todos os funcioná-
rios. Não existe nenhuma Autarquia que promova todos os Bons que deu nos 
últimos cinco anos, porque não existe orçamento para isso. Aquilo que têm 
que optar e de acordo com o espírito da lei, é a justiça e o mérito dos traba-
lhadores. Se forem a aplicar a opção gestionária também aos Bons estamos a 
correr o risco de cometermos grandes injustiças.----------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que de facto a CDU prega, prega mas depois 
contamina tudo em sede de princípios. As quotas são necessárias, nos 
professores, nos médicos, nos funcionários públicos, etc., é uma forma de 
distinguir. No domínio dos princípios deve-se sempre ser justo e imparcial, 
privilegiar o princípio da equidade, da proporcionalidade. Os trabalhadores 
são cidadãos dignos, que grande parte deles sabe o que vale e querer mais é 
legítimo. Do ponto de vista político a declaração que o Senhor Vereador Joa-
quim Batalha proferiu, aplicada à realidade não tem qualquer sentido. Por 
último a Senhora Presidente disse que “de esquerda aqui no Montijo, so-mos 
nós, solidários aqui no Montijo, somos nós, pela igualdade de oportunidades 
e solidariedade, somos nós, não são os Senhores nem de longe, nem de perto, 
porque se fossem os cidadãos reconheciam e não vos reconhecem”.------------ 
 

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 3 e 14 de Maio de 
2010: - Licenças Administrativas: 2; - Autorizações Administrativas: 1; - 
Alterações: 2; - Projecto de Arquitectura – Proposta n.º 4037/01: 1; - Certi-
dões: 3; - Informações Prévias: 4; - Licenças de Utilização: 5; Propriedade 
Horizontal: 1; - Loteamentos: 1.------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
 

Foi presente para aprovação a Acta nº. 09/2010, tendo sido aprovada com a 
abstenção do Senhor Vereador Joaquim Batalha por não ter estado presente 
na reunião.-------------------------------------------------------------------------------- 
 



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

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 222/10 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE 
UTILIZAÇÃO DE HABITAÇÃO INTEGRADO NO PROJECTO DE AUTONOMIZA-
ÇÃO DE JOVENS RESIDENTES EM LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – Consi-
derando que o Município de Montijo é proprietário de uma habitação de 
tipologia 4, sita na Rua Professor Rui Luís Gomes, n.º 198, 4.º Esquerdo C, 
no Bairro do Esteval, Concelho de Montijo. Considerando que constituem 
atribuições do Município, entre outras, a participação, em cooperação com 
instituições de solidariedade social, em programas de acção social de âmbito 
municipal, de acordo com o disposto nos artigos 13.º, n.º 1, alínea h) e 23.º, 
n.º 3 da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. Considerando que o Centro Social 
de S. Pedro do Afonsoeiro é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social que protege, acompanha e acolhe crianças e jovens. Considerando que 
existem jovens no lar de acolhimento, em fase de transição para a idade 
adulta mas sem condições de autonomização. Considerando que o Centro 
Social de S. Pedro do Afonsoeiro, integra um projecto de autonomização de 
jovens residentes em lar de infância e juventude. Considerando ainda, que o 
Município de Montijo pretende ceder a utilização da habitação sita na Rua 
Professor Rui Luís Gomes, n.º 198, 4.º Esquerdo C, no Bairro do Esteval, em 
Montijo. Assim, é celebrado o presente Protocolo de Cedência de Habitação 
nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º conjugado com o artigo 67.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. PROPONHO que o executivo municipal delibere 
favoravelmente a celebração do referido Protocolo de Cedência de Utiliza-
ção de Habitação que se junta e cujo conteúdo se dá por integralmente repro-
duzido.------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 223/10 – 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 4ª AO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) E 2ª AO PLANO DE ACTIVIDA-
DES MUNICIPAL – Considerando que: Nos termos do disposto no nº 8.3.1.2. 
do Decreto-Lei número 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei número 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princí-
pios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de 
revisões e de alterações, tantas quantas as que se reputem necessárias”. 
Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para 
anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer 
projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modifica- 
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ções no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de efectuar a 
5ª alteração ao Orçamento e 4ª Plano Plurianual de Investimentos para 2010 
– 2013 e 2ª Plano de Actividades Municipal constante do documento anexo, 
que aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal 
delibere favoravelmente a 5ª alteração ao Orçamento e 4ª ao Plano Pluri-
anual de Investimentos para 2010 – 2013 e 2ª. ao Plano de Actividades 
Municipal ao abrigo dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei nume-
ro 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei número 
315/2000, de 2 de Dezembro. (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.------------------------ 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 224/10 – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
MULHERES JURISTAS – RENOVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE INTERVENÇÃO – 
ATRIBUIÇÃO DE VERBA – A Câmara Municipal de Montijo, criou em 2000 o 
Espaço Informação Mulheres. Este serviço da Autarquia tem tido uma 
procura constante, sendo a maioria por motivo de violência doméstica. 
Contudo, a procura é também dirigida a outras áreas tais como, divórcio e 
responsabilidades parentais, direitos das uniões de facto, maternidade e 
paternidade, conciliação familiar e profissional, direitos do arrendamento e 
direito do trabalho. Este serviço da Autarquia registou até ao momento uma 
procura por parte de 764 utentes, sendo a maioria por questões de violência. 
No sentido de se aumentar a eficácia e a eficiência nas respostas às Mulheres 
do Concelho que procuram o Espaço Informação Mulheres, a Câmara 
Municipal de Montijo, recorreu a uma parceria que se protocolou com a 
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tendo sido aprovado por 
unanimidade na reunião do Executivo Municipal de 19.03.08 (Proposta n.º 
1006/08). – Considerando que o trabalho em parceria cria melhores 
condições para fazer face aos problemas dos munícipes, no presente caso 
mulheres e crianças vítimas de violência; - Considerando que é uma 
prioridade garantir a acessibilidade à formação de todos/as os/as Técni-
cos/as do Espaço Informação Mulheres e da Câmara Municipal do Monti-
jo, bem como da Rede de Apoio às Mulheres em Situação de Violência e no 
âmbito do protocolo assinado, a Associação tem prestado apoio técnico ao 
referido Gabinete bem como à referida Rede de Apoio; - Considerando o 
Plano de Actividades proposto para o Ano de 2010 (com as actividades 
acrescidas destinadas ao Projecto “Bola de Neve”) que se anexa e aqui se dá 
por integralmente reproduzido; - Considerando o disposto no artigo 64º, n.º 4 
alínea b) da Lei das Autarquias Locais, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; PROPONHO: - A aprovação da renovação do 
Protocolo anexo à presente proposta; - A aprovação nos termos do n.º 2 da 



cláusula 2ª do referido protocolo, da atribuição à Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas da verba de 5.000,00 Euros. Código Orçamental: 06.05/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 225/10 – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 
CONTRA A VIOLÊNCIA – RENOVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE INTERVENÇÃO 
– ATRIBUIÇÃO DE VERBA – Esta proposta foi retirada.--------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 226/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES PARA APOIO À PARTICI-
PAÇÃO NO PROGRAMA “ESCOLA ALERTA” – Como é do conhecimento de V. 
Exas., o Governo Civil do Distrito de Setúbal e as Equipas de Apoio às 
Escolas implementam o Programa “Escola Alerta” da responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Reabilitação. No presente ano lectivo, o Agrupamen-
to de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes participou com trabalhos de 
quatro turmas das EB1/JI de Afonsoeiro e da EB1 nº4 de Montijo, num total 
de 80 alunos e quatro docentes envolvidos no Programa. Considerando que 
todos os envolvidos se deslocaram no passado dia 21 de Abril, ao Seixal, 
onde se realizou a Festa Distrital, PROPONHO a V. Exas. a atribuição de um 
subsídio no valor de 420 euros (quatrocentos e vinte euros) ao Agrupamento 
de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes para apoio às despesas de 
deslocação. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03.------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 227/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SCUPA E À TERTÚLIA 
TAUROMÁQUICA DO MONTIJO PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS 
POPULARES DE S. PEDRO – As Festas Populares de S. Pedro, fazem parte de 
nossa existência colectiva, da nossa identidade enquanto Montijenses. Ao 
longo dos tempos a organização das Festas Populares de S. Pedro tem 
revestido várias formas, embora a responsabilidade financeira tenha sido 
sempre da Autarquia, este ano e por despacho da Senhora Presidente de 12 
de Maio último a Comissão de Festas Populares/2009 tem a seguinte 
composição: - Presidente: José Francisco dos Santos. – Secretários: Ricardo 
José Castanho e José Maria Lourenço dos Santos. – Vogais: Maria Lúcia 
Carreira Almeida Araújo, Paulo Jorge Jordão Brás e Miguel Pinto Douradi-
nha Afonso. As tradições são a nossa memória colectiva, nesse sentido a 
importância de reunir sinergias em termo de organização das Festas Popula-
res de S. Pedro para que os desafios dos novos tempos mantenham vivas as 
suas 3 dimensões: - A Religiosa. – A Religiosa – Profana. – A Profana. Nes-
tes termos propõe-se: - A atribuição de um subsídio à SCUPA no valor de 
27.000,00€, destinado à organização de toda a dimensão Religiosa das 
Festas Populares de S. Pedro 2010, bem como os tradicionais almoço e noite 
do Pescador. – A atribuição de um subsídio à Tertúlia Tauromáquica do 
Montijo no valor de 16.170,00€ destinado à organização Cortejo Marialva, a 
tradicional noite de comes e bebes e toda a dimensão  Profana,  (Largadas de  
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touros). Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA N.º 228/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO ÀS PROPRIETÁRIAS – PROCESSO PO-06/10 – Na sequência do meu 
despacho de 17/02/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Travessa Ma-
nuel Marques Peixinho, número 48, em Montijo, de que são proprietárias a 
Senhora Maria Luísa Morgado Gouveia dos Reis e a Senhora Rosália Maria 
Inácio Gouveia Sanches, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificadas as proprietárias, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
para audiência prévia, não apresentaram qualquer alegação. - Considerando 
que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º. e 
90º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 
dada pela Lei número 60/07, de 04 de Setembro, 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 consequên-
cia 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 às proprietárias. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 229/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PO-09/10 – Na sequência do meu 
despacho de 18/02/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Joaquim de 
Almeida, número 243, em Montijo, de que é proprietária a Senhora Maria 
Isaura Rodrigues Leão Baliza, conforme auto que se anexa e que aqui se dá 
por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
para audiência prévia, não apresentou qualquer alegação. - Considerando 
que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º. e 
90º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 
dada pela Lei número 60/07, de 04 de Setembro, ordenar, precedendo visto-
ria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou consti-
tuam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. 
Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao 
abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a 
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. 



Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada à proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 230/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PO-12/10 – Na sequência do meu 
despacho de 03/03/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Afonso 
Palla, gaveto com a Rua Almirante Cândido dos Reis e Rua da Cruz, em 
Montijo, de que é proprietário a firma Fonse Sociedade Industrial de Cons-
truções, Lda., conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, apresentou alegações tendo-se verificado que estas não acrescentam 
factos e/ou fundamentos passíveis de alterar o projecto de decisão. - 
Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos 
artigos 89º. e 90º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei número 60/07, de 04 de Setembro, ordenar, prece-
dendo 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, determinan-
do por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de 
Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 231/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) 
A recente publicação e entrada em vigor do Decreto número 19/2008, de 01 
de Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a 
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 
disposto nos nºs. 1 e 3 do  artigo 10º do citado Decreto número 19/08. 2) 
Tendo presente a salvaguarda do interesse público 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  
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todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de 
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere 
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também céle-
re, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter a 
ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de 
preferência subscritas pela Senhora Presidente, em gestão corrente, no 
período compreendido entre 04 de Maio de 2010, tudo de acordo com o 
disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto número 19/2008, conforme 
listagem que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. 
PROPONHO: Que a Câmara Municipal ratifique todas as declarações de 
renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente, em 
gestão corrente, nos seguintes processos, constituído por força do disposto no 
artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido 
entre 04 de Maio de 2010 e 17 de Maio de 2010, conforme lista que se anexa 
à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente).-------------------------------------------------------------------- 
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 dezanove horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a 
presente acta que vai ser assinada.---------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Técnica Superior da Divisão 
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.---------------- 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

Maria Amélia Antunes 


