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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. 11/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE JUNHO DO ANO DE DOI S MIL 
E DEZ 

 

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

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

 
Às dezassete horas e trinta e cinco minutos, com a presença da 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 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 
vereadores, na última sessão de câmara, o Sr. Vereador Joaquim Batalha 
proferiu uma declaração sobre a opção gestionária. Atendendo a que a 
mesma é portadora de um conjunto de incorrecções e omissões, cumpre-me 
trazer de novo o assunto à colação, de forma a questionar o Sr. Vereador 
sobre algumas questões concretas. Ao contrário do que diz o Sr. Vereador 
Batalha na sua última declaração de 19 de Maio de 2010, a aplicação 
gestionária não advém de 5 avaliações de desempenho positivas de forma 
consecutiva de excelente, muito bons ou bons. No fundo, a progressão ou não 
na carreira tem directamente a ver com o chamado sistema de avaliação e 
desempenho. O que o artigo 47º da Lei número 12-A/2008 diz é que, para 



progredir na carreira, o trabalhador tem de ter dois «excelentes», ou três 
«muito bons» ou cinco «bons» consecutivos. Mesmo no caso de haver 
trabalhadores que obedeçam a qualquer um desses requisitos pode não haver 
lugar a alteração do posicionamento remuneratório desde que, mesmo 
reunidos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 47º, o montante máximo 
dos encargos fixado para o universo em causa se tenha previsivelmente 
esgotado. Nos termos do n.º 1 do artigo 47º da LVCR, preenchem os 
universos definidos nos termos do artigo anterior os trabalhadores do órgão 
ou serviço, onde quer que se encontrem em exercício de funções, que, na falta 
de lei especial em contrário, tenham obtido, nas últimas avaliações do seu 
desempenho referido às funções exercidas durante o posicionamento 
remuneratório em que se encontram: a) Duas menções máximas, consecuti-
vas; b) Três menções imediatamente inferiores às máximas, consecutivas; ou 
c) Cinco menções imediatamente inferiores às referidas na alínea anterior, 
desde que consubstanciem desempenho positivo, consecutivas. Determinados 
os trabalhadores que preenchem cada um dos universos definidos, são 
ordenados, dentro de cada universo, por ordem decrescente da classificação 
quantitativa obtida na última avaliação do seu desempenho. Senhoras e 
senhores vereadores, como já é do conhecimento público, alguns autarcas 
estão a atribuir prémios e a fazer promoções salariais aos funcionários de 
forma ilegal. A situação é denunciada pela Inspecção-Geral da Administra-
ção Local (IGAL) numa nota publicada no seu site. A consequência é a 
devolução do dinheiro já pago, além da participação criminal contra os 
responsáveis pelas promoções. O organismo afirma que foram detectadas 
autarquias que não avaliaram os seus funcionários – através do Sistema de 
Avaliação do Desempenho dos Serviços Públicos (SIADAP) -, mas atribuí-
ram-lhes prémios monetários de desempenho e promoveram outros com 
direito a alteração de posição remuneratória por opção gestionária e outros 
com alteração obrigatória da posição remuneratória. Para a IGAL, estas 
situações são “ilegais e indevidas”, já que “a atribuição de prémios e a 
promoção salarial só pode ser feita com a aplicação do regime legal do 
SIADAP. O Ministro Teixeira dos Santos garantiu ontem que situações como 
o pagamento ilegal de prémios na Função Pública serão “corrigidas e 
regularizadas”. Perante o exposto e tendo em conta a declaração do Sr. 
Vereador Batalha, de 15 de Maio de 2010, de que as câmaras da CDU na 
Península de Setúbal já decidiram adoptar e aplicar a opção gestionária, 
pergunto: Quando diz que “as câmaras da CDU na Península de Setúbal 
aplicaram a opção gestionária”, refere-se mesmo a todas as câmaras? Refere 
ainda o Sr. Vereador na sua declaração, que “as dificuldades financeiras da 
autarquia não pode ser limitativo para não aplicar a opção gestionária”. Em 
que lei ou decreto lei se apoia o senhor para garantir essa afirmação? 
Quando o Sr. Vereador se refere na sua intervenção “à política de prémios 
da Câmara Municipal de Montijo” e afirma que se “a opção é a dos prémios 
o  valor  a  aplicar será  possivelmente  maior  do  que  a  aplicada  na  opção  
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gestionária”, pergunto: O Sr. Vereador pode facultar-nos dados concretos 
sobre o valor de prémios gastos pela Câmara de Montijo nos últimos anos? 
Estas são questões pertinentes, que o Sr. Vereador Joaquim Batalha deve 
responder, de forma a esclarecer cabalmente a Câmara sobre o verdadeiro 
conteúdo das suas afirmações.”------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que gostaria que o Senhor Vereador Joaquim 
Batalha esclarecesse porque acha que estão a agir bem, de acordo com a lei 
e no quadro daquilo que são as suas responsabilidades. Existe um conjunto 
de afirmações que urge clarificar porque no seio dos trabalhadores não pode 
haver equívocos.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que relativamente a esta questão 
é uma opção política, que a Câmara é que deveria decidir. Não está aqui 
subjacente qualquer prática ilegal por parte da Câmara Municipal de 
Montijo, nem qualquer outra situação menos clara. O que propõem é que a 
Câmara Municipal opte por esta situação. Quanto à questão dos prémios a 
Senhora Vereadora Clara Silva, na reunião passada, esclareceu porque que é 
que estavam estipulados na alteração ao Orçamento. Relativamente às 
Câmaras da CDU do Distrito de Setúbal decidiram aplicar a opção gestio-
nária.-------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que foi explicado que o processo de avaliação 
não estava concluído, que só depois de concluído é que poderiam analisar 
qual era a situação, se as quotas estavam preenchidas, quem é que estava em 
condições de ser promovido, quem é que tinha tido ao longo deste período os 
excelentes, os muito bons e os cinco bons consecutivamente, e de acordo com 
as regras, analisarem quem é que estava em condições de ter progressão na 
carreira.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que a questão é que na alteração 
orçamental estava contemplado a política de prémios, mas que a Senhora 
Vereadora Clara Silva esclareceu que são prémios que irão ser atribuídos 
aos funcionários que foram transferidos do Ministério da Educação para as 
Escolas.------------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente disse que só é possível promover os trabalhadores que 
reúnem as condições, e se a Câmara Municipal tiver recursos financeiros 
para o fazer. Esta matéria é de muita responsabilidade, não é matéria que 
possam tratar de ânimo leve. O comunicado do Inspector – Geral da IGAL, 
ao qual tiveram acesso, informa claramente que não se pode optar pela 
opção gestionária sem existir uma avaliação. Têm conhecimento que nem 
todas as Câmaras da CDU da Península de Setúbal optaram pela opção 
gestionária. Disse ainda que esta situação cria muitas legítimas expectativas 
nos trabalhadores e que a mesma deve ser tratada com todo o rigor e com 
toda a legalidade, porque os trabalhadores podem ficar com a ideia que a 
Câmara não aplica a opção gestionária porque não quer. Devem contribuir 
para o esclarecimento dos trabalhadores, porque o Senhor Vereador Joaquim 



Batalha na declaração que proferiu disse que “…as dificuldades financeiras 
da Autarquia não pode ser impeditiva para não se aplicar a opção 
gestionária a todos os trabalhadores…”. A Senhora Presidente disse também 
que o vereador absolutiza a situação e que a mesma não corresponde à 
verdade.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que cabe à Câmara Municipal 
optar ou não por todos os trabalhadores.-------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que a opção é de acordo com a avaliação e desde 
que estejam cumpridos os pressupostos e que a mesma não é para todos os 
trabalhadores mesmo que a Câmara Municipal opte pela opção gestionária. 
Quando tratam das situações, tratam com rigor. Disse ainda que aquilo que o 
Senhor Vereador Joaquim Batalha disse não corresponde à verdade, induzin-
do em erro os trabalhadores porque absolutiza as situações, não é rigoroso 
na forma como expõe.------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que o Senhor Vereador Joaquim 
Batalha defende, como alguns sindicatos defendem, que a opção gestionária 
não é a opção gestionária no sentido literal do termo, é a promoção aos 
trabalhadores como se fazia antigamente, desde que tenham aqueles anos de 
classificação que a lei diz, mas não é isso que é a opção gestionária, se fosse, 
não era necessário trazer a reunião de Câmara o universo dos trabalhadores 
onde vai incidir essa opção gestionária. Tem que ser o Executivo Municipal a 
definir o universo dos trabalhadores, seja por categorias, seja por anos de 
serviço, onde vai incidir a opção gestionária e só os trabalhadores que estão 
neste universo é que estão sujeitos à opção gestionária.--------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que iria aditar uma nota 
relativamente a esta matéria que é a seguinte: Estão a tratar e a falar das 
justas e legitimas expectativas de melhor retribuição por parte dos trabalha-
dores municipais. Não podem desligar esta matéria da situação de crise 
financeira em que o País se encontra. Não concorda com o senhor Vereador 
Joaquim Batalha quando refere que “…as dificuldades financeiras não 
podem constituir obstáculo à posição de uma política de opção gestionária 
em termos remuneratórios…”. Salienta alguns dados que condicionam 
financeiramente as Autarquias Locais e que também tem influência no 
Município de Montijo. No âmbito do Plano de Austeridade o aumento do IVA 
irá custar aos Municípios trinta e quatro milhões de euros. Existe um corte 
previsto, já para este ano, nas transferências financeiras para os Municípios 
de cerca de cento e dois milhões de euros. Estão a viver uma situação 
complexa, uma situação grave. Disse ainda que gostaria de chamar a aten-
ção para uma situação que tem influência directa em Portugal, na gestão do 
Estado, na gestão Regional e na gestão Municipal, nas nossas empresas e nas 
nossas famílias, a situação em que se encontra Espanha. O Senhor Presidente 
do Banco Espanhol Pastor, José Maria Árias, disse o seguinte: “a situação 
do Sul da Espanha nos mercados de crédito é muito complexa, a desconfian-
ça perante as instituições financeiras Espanholas, Portuguesas e Gregas, está  
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a aumentar o que se tem reflectido no forte aumento dos custos de financia-
mento do mercado interbancário. Os juros exigidos aos bancos estão a um 
nível recorde, quando a média mundial é 0,3% estamos a pagar a 1%. Nas 
últimas três semanas o mercado de financiamento interbancário fechou-se e 
secou para os bancos portugueses e espanhóis”. Tudo isto tem influência no 
enquadramento financeiro da administração pública. Não pode concordar 
quando refere que as dificuldades financeiras não podem constituir obstácu-
lo, até porque outras situações foram referenciadas, nas últimas semanas, o 
Senhor Presidente da República disse: “o País está numa situação dramáti-
ca”; O Senhor Ministro das Finanças disse: “estamos a salvar o País”; e o 
líder do maior partido da oposição disse: “tudo faremos para salvar o País”. 
É bom que tenham isto presente, com estes problemas que existem podemos 
naturalmente fazer uma crítica ideológica aos mercados financeiros, aos 
mercados de capitais, identificando-me em larga medida com essa crítica 
ideológica ao funcionamento dos mercados financeiros e de capitais.”--------- 
 
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 17 e 28 de Maio de 
2010: - Licenças Administrativas: 3; - Autorizações Administrativas: 1; - 
Alterações: 1; - Projecto de Arquitectura – Proposta n.º 4037/01: 1; - Certi-
dões: 3; - Informações Prévias: 1; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de 
Utilização: 6; - Loteamentos: 1.------------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 10/2010, tendo sido aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 232/10 – PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 10/2009 - DECISÃO – 
Considerando que: 1. Por despacho da Senhora Presidente da Câmara de 
10/12/2009, foi mandado instaurar processo de inquérito para apuramento 
dos factos relativos à elaboração e envio de convocatória para uma reunião a 
realizar com a empresa BDO, no dia 18 de Novembro de 2009; 2. Um 
processo de inquérito visa esclarecer uma situação concreta, designadamente 
se determinados factos ocorreram ou não e em que termos e/ou quem os 
praticou. 3.Para tanto e nos termos da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas (ED), foram efectuadas todas as diligências reputadas pertinentes e 
necessárias à descoberta da verdade, designadamente a inquirição das 



Senhoras Vereadoras Maria Clara Silva e Lucília Ferra, do Senhor Vereador 
Nuno Ferrão, dos trabalhadores Simão Cortiço, Eduarda Gonçalves, Ana 
Cardoso, Rute Pinto e Carlos Costa, e a junção de diversos documentos; 4. 
Das diligências referidas no ponto anterior, concluiu-se pela verificação de 
violação do dever de zelo, com negligência, por parte do trabalhador Simão 
Carlos de Almeida Milheiras Cortiço, sendo os actos praticados susceptíveis 
de serem qualificados como infracção disciplinar, de acordo com o relatório 
final do processo de inquérito (fls. 71 a 86 do processo); 5. A existência de 
conduta integradora de infracção disciplinar dá lugar à aplicação da sanção 
correspondente, que na presente situação, se considera adequada a pena de 
repreensão escrita; 6. Nos termos do artigo 28.º do ED, a pena de repreensão 
escrita é aplicada sem dependência de processo, mas com audiência e defesa 
do arguido; 7. O trabalhador foi ouvido e, notificado para efeitos do artigo 
28.º do ED, não apresentou defesa, não juntou provas, nem requereu a sua 
realização; 8. Assim, foi elaborado relatório, em 28 de Maio de 2010, que se 
junta e se dá por integralmente reproduzido, no qual se conclui que os factos 
apurados e praticados pelo trabalhador constituem infracção disciplinar por 
violação, com negligência, do dever de zelo, sendo proposta a aplicação de 
uma pena de repreensão escrita. Nestes termos, PROPÕE-SE que o Executivo 
Municipal delibere por escrutínio secreto, ao abrigo do artigo 14.º n.º 4 e 
55.º do ED e artigo 24.º n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo, o 
seguinte: A. Homologar o relatório final e conclusões (de 28 de Maio de 
2010) do processo de inquérito n.º 10/2009, anexo à presente proposta e que 
se dá por integralmente reproduzido; B. Em consequência, deliberar a 
aplicação da pena de repreensão escrita ao trabalhador com contrato em 
funções públicas por tempo indeterminado Simão Carlos de Almeida 
Milheiras Cortiço, nos termos dos artigos 9.º, n.º 1 a), 10.º, n.º 1 e 15.º do 
ED, por violação, com negligência, do dever de zelo. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha leu uma declaração cujo teor a seguir 
se transcreve: “Processo de Inquérito n.º 10/2009 – Decisão – Simão Carlos 
de Almeida Milheiras Cortiço – A CDU estranha a apresentação deste 
processo de inquérito que em nosso entender não tem razão de ser, porque 
ele só por si não tem matéria que prove que o trabalhador em causa tenha 
praticado com intenção e dolo e apagado no correio electrónico a convocató-
ria para uma reunião que tinha sido sugerida pelo PSD e CDU, propositada-
mente, para que os vereadores do PSD não pudessem participar na reunião 
que sugeriram. Não tem qualquer lógica. O trabalhador reconheceu que terá 
apagado inadvertidamente no correio electrónico a convocatória da reunião, 
porque esta convocatória não foi enviada pelas entidades habituais não se 
deu conta do seu conteúdo e por lapso eliminou a mesma. Tal como sucedeu 
por um lapso ter sido apagado correio electrónico, também eu por dificulda-
des que tive com o meu computador inicialmente e depois porque não tive 
oportunidade de ver o meu correio electrónico pessoal nos  dias  entre  a data  
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que foi emitido e a data em que fui contactado pelos serviços da Câmara, não 
tive conhecimento do seu teor, só depois pude verificar a existência do mesmo 
porque não era habitual a convocatória dessa forma e porque sendo uma 
reunião de interesse dos vereadores da CDU e do PSD, deveriam ser contac-
tados previamente para o acordo de uma data que fosse consensual entre 
todos e a própria empresa BDO, decerto que evitaria a situação que 
aconteceu. Eu pela minha parte reconheci o lapso de não ter aberto o meu 
correio electrónico, mas se tivesse acordado uma data previamente para a 
referida reunião teria marcado na minha agenda e estaria com certeza 
presente. Se colocarmos em dúvida o lapso do trabalhador como um acto 
intencional, também podemos pôr em dúvida a marcação da reunião por essa 
via sem marcação prévia de uma data com os interessados, como uma 
intenção propositada e quiçá de má fé. Quantos de nós que trabalhamos 
diariamente com os sistemas informáticos, não nos sucedeu já apagar correio 
electrónico inadvertidamente e até programas? No meu entender acho que 
este inquérito é despropositado e que visou essencialmente criar um facto 
político, com contornos que apanharam no meio um trabalhador na sua 
actividade. Finalmente, mesmo que este inquérito nas suas conclusões aponte 
para uma pena disciplinar de repreensão por escrito, achamos exagerada tal 
medida, este inquérito só deveria apontar para uma medida, o seu 
arquivamento.”--------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que “lá estamos nós a confundir tudo. Se o 
trabalhador tivesse agido com dolo não era esta a pena, e não vale a pena 
nós estarmos nos “ses”. Está avaliada a situação concreta, não os “ses”. Se 
nos tivéssemos lembrado de contactar os vereadores, os mesmos teriam sido 
contactados telefonicamente; Se antes da reunião eu tivesse concluído que 
não havia condições para a reunião e portanto devia ser marcada uma nova 
data; Se a BDO não estivesse disponível; Nós não podemos entrar por aí, 
porque isso é uma grande desonestidade. Nós temos que apurar os factos. Os 
factos tiveram repercussão pública, o trabalhador apagou, negligentemente 
uma comunicação que lhe tida sido endereçada por um serviço da Câmara 
Municipal de Montijo, e que lá esteve durante dias. Digo com total sincerida-
de, que se eu tivesse uma pessoa no meu gabinete de apoio e que tivesse 
cometido esse lapso, eu nunca tomaria uma atitude de negar a evidência das 
coisas, nunca jamais se nega a evidência, eu teria uma atitude honesta de 
dizer que, de facto, eu não atentei quando disse que não recebi, que podia ter 
recebido e que eventualmente o meu gabinete de apoio não teria tido a 
diligência necessária para me informar e nunca negaria os factos. É assim 
que se comportam as pessoas de bem no plano político e no plano intelectual 
e não é negar os factos. Isto não é o facto político. Facto político foi criado 
na altura, com repercussões públicas, com comunicações nos jornais e a 
posição dos Senhores Vereadores da oposição em que nunca receberam 



nada, e receberam, e o gabinete recebeu. Não consigo perceber Senhor 
Vereador Joaquim Batalha as dores que tem pelo PSD.”------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha referiu que está em causa um traba-
lhador.------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que os trabalhadores também cometem diligên-
cias, e também cometem erros e nós também cometemos. Agora, assumimos, 
não disfarçamos mentirosamente. Não estaríamos aqui nestas circunstâncias 
se não tivesse dado a dimensão e a posição que tomaram os Senhores 
Vereadores do PSD. O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse logo e pediu 
desculpa por não ter visto. Nós não podemos estar sempre em defesa dos 
infractores, como está agora a fazer. O Senhor Vereador Joaquim Batalha na 
sua declaração fala em dolo, não há dolo, em parte nenhuma se acusa o 
trabalhador de dolo. É uma conduta negligente. È uma conduta punida em 
sede de negligência. O Senhor sabe o que é actuar com dolo? Actua-se com 
dolo quando nós temos a consciência do resultado do acto que vamos 
praticar. Ora, o trabalhador Simão Cortiço, agiu com negligência porque ele 
não agiu de forma a querer este resultado, ele não agiu de forma a querer 
que os vereadores do PSD não tivessem conhecimento da reunião com a 
BDO. A comunicação esteve lá no gabinete cerca de 8 dias e portanto não 
podemos estar sempre do lado de quem comete infracções, sejam elas ligei-
ras, leves, graves ou muito graves. Não se trata aqui de intuitos persecutó-
rios, não se trata de nenhum facto político, nós estávamos com a melhor boa 
fé para realizarmos a reunião. O que entende-mos é que de facto as coisas 
tiveram repercussões públicas e nós temos que ir ao fundo das questões e não 
podemos entrar nos “ses”. Se na véspera eu tivesse providenciado para que o 
meu gabinete contactasse com cada um dos senhores vereadores; Se na vés-
pera tivesse providenciado para quem fez a informação tivesse contactado os 
senhores vereadores ou reafirmasse se a reunião se realizava, mandando 
outro e-mail. Agora o que entendemos também é que estas coisas não podem 
passar assim, porque não correspondem à verdade. Os serviços da Câmara 
contactaram os gabinetes dos senhores vereadores que não tiveram 
conhecimento, motivado por determinadas circunstâncias que estão apuradas 
e assim não foram convocados. É substancialmente diferente.-------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva referiu: “Eu quando o Senhor Vereador 
Joaquim Batalha estava a ler a declaração, devo ter entendido mal, mas o 
que percebi pareceu-me que não era comparável com o relatório final que 
está aqui à discussão. Porque o que se diz aqui é que o trabalhador não 
cometeu o acto com dolo, fê-lo por negligência. O próprio trabalhador 
admitiu que só abre os e-mails do gabinete da Senhora Presidente e do 
gabinete de apoio da Senhora Presidente e que os outros que vêm misturados 
com vários que não têm interesse apaga todos. Pode acontecer a qualquer um 
apagar um e-mail inadvertidamente, isso nem sequer tem conversa. Os 
Senhores Vereadores nunca assumiram aqui, nem nos jornais, nem nos 
artigos que fizeram sair acerca deste assunto, minimamente  alguma hipótese  



 Liv. 19 
                                                                                                                                           Fls .99 

de ter havido um lapso no vosso gabinete, que era a primeira hipótese a 
considerar, porque numa situação idêntica eu diria que ia ver com as pessoas 
que estavam no meu gabinete e depois apresentaria desculpas se tivesse 
razões para isso, se não continuaria a dizer que no gabinete não foi recebido. 
Nós não podemos garantir que nenhuma pessoa que está no nosso gabinete 
de apoio não apagou, não rasgou, não fez qualquer situação inadvertidamen-
te, não podemos é bater a pés juntos que não recebemos o e-mail sem 
primeiro sabermos porque é que não recebemos e foi essa situação que origi-
nou este inquérito. Agora, todas as pessoas que inadvertidamente apaguem 
um e-mail e vierem dizer que não receberam obviamente que teremos que 
saber porque é que não receberam.”------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente proferiu que ”sabia como actuar nestas circunstâncias 
e nunca seria a negar o óbvio, mas assumia humildemente que erramos e que 
o facto de termos errado teve como consequência o desenvolvimento do 
apuramento da verdade e das circunstâncias e em que nós colocamos a 
Presidente da Câmara e o Executivo Municipal perante a opinião pública 
montijense, portanto os Senhores Vereadores do PSD sempre disseram que 
não tinham sido convocados, sempre disseram que não tinham recebido 
nenhuma comunicação e foi isso que nós tínhamos obrigação de investigar e 
afinal concluiu-se que os serviços da Câmara, a DGF remeteu para o 
gabinete dos senhores vereadores a comunicação com muitos dias de antece-
dência, e que por negligência o funcionário não foi suficientemente diligente 
para se aperceber que tinha lá um e-mail que era de grande responsabili-
dade, porque convocava os senhores vereadores para uma reunião, que não 
se realizou, com as consequências que todos sabemos e com as repercussões 
públicas que teve no seio dos trabalhadores, por um lado, e na comunidade 
montijense, por outro. E Senhora Vereadora Lucília Ferra, a senhora respon-
de por si, eu respondo por mim e perante os cidadãos, e o feed back que eu 
tenho dos cidadãos é que genericamente são honestos. Tento ter uma conduta 
e uma prática tendente com os princípios que eu defendo e assumo as minhas 
fraquezas humildemente e os meus erros quando os cometo mas também não 
deixo de me bater firmemente e até ao limite por situações que eu considero 
injustas, equívocas e que distorcem a realidade daquilo que é a minha acção 
enquanto Presidente da Câmara e também no plano pessoal. Não existe 
nenhuma perseguição.”----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Lucília Ferra disse que: “Nós mais do que manifestar-
mos estranheza em relação a este processo manifestamos indignação porque 
não temos a menor dúvida que se trata de um processo político para atingir o 
Partido Social Democrata, os Vereadores do PSD e aquele que até à data era 
Presidente da Secção do Concelho do Montijo e que é trabalhador desta 
Autarquia há mais de vinte anos. Portanto, nós não temos dúvidas nenhumas 
que este é um processo político e este inquérito não só não deveria ter 
existido como a única consequência e desfecho final deveria ter sido o 



arquivamento. E foi aqui invocado que uma das razões que levaram a este 
inquérito a prosseguir foi o facto dos vereadores terem dito que não tinham 
sido convocados e por esta situação ter tido repercussões públicas. E é bom 
que avivemos a memória e que nos recordemos todos, que se houve repercus-
sões públicas neste processo ao Partido Socialista se deve e à Senhora 
Presidente da Câmara, porque no dia da reunião com a BDO e que nós 
faltámos de manhã, quando chegámos à reunião pública da Câmara às 
dezassete horas e trinta minutos fomos bombardeados com uma declaração 
política da Senhora Presidente da Câmara, a insultar-nos de tudo, designa-
damente de incompetência, desleixo, por termos faltado à reunião. Este 
assunto para nós nem merecia ser tratado na reunião de Câmara porque era 
óbvio, se nós tínhamos faltado a uma reunião a qual tínhamos manifestado 
vontade de assistir e de estar presentes é porque alguma coisa tinha corrido 
menos bem e aquilo que era o funcionamento normal e institucional de 
pessoas civilizadas era termos falado questionando do porquê de não vindo à 
reunião, e nós tínhamos esclarecido essa situação como já esclarecemos 
outras, como já falámos de várias questões fora das reuniões públicas da 
Câmara e o PSD sempre teve disponibilidade para o efeito e era isso que 
deveria ter acontecido. Não é chegarmos aqui a uma reunião pública e 
sermos bombardeados com uma declaração política insultuosa por termos 
faltado a uma reunião. E é óbvio que aquilo que nós dissemos no momento e 
que mantemos foi que não tínhamos recebido a convocatória. Lembro-me que 
nesse dia fui confrontada pelo telefone pelo funcionário Simão Cortiço em 
cima da hora da reunião ou já passava da hora, não sei precisar, e foi 
quando eu soube que a reunião estava confirmada para aquele dia. Quem 
deu repercussões a este caso foi o Partido Socialista e a Presidente da 
Câmara Municipal do Montijo porque nós tínhamos tratado desta questão de 
uma forma civilizada e de uma forma institucional que não passava 
necessariamente por reuniões públicas de Câmara tal como temos tratado de 
outras questões. Foram os senhores que resolveram fazer disto um caso 
público porque precisavam, porque lhes dava jeito, porque tinham vontade, 
porque queriam. Portanto isto é no mínimo ridículo mas na certeza porém 
que isto vai ficar nas vossas consciências como uma mancha e na história da 
vida da Câmara Municipal de Montijo, como um processo político, quer 
queiram quer não, porque qualquer pessoa mais isenta e os cidadãos comuns 
que a Senhora Presidente tantas vezes invoca já me abordaram inúmeras 
vezes a dizer que acham isto uma situação lamentável. E eu desafio aqui 
alguém a dizer se por acaso nunca inadvertidamente apagou um e-mail, se 
por acaso nunca inadvertidamente teve uma atitude dessas. Se o funcionário 
admitiu que pode ter apagado o e-mail vocês só tinham que arquivar o 
processo. Porque estão a penalizar o funcionário por aquilo que eu e o 
Senhor Vereador Nuno Ferrão dissemos numa reunião pública da Câmara. E 
portanto este processo vai ficar para a história da Autarquia do Montijo e 
vai-lhes causar moça, vai-lhes ser incómodo, e vai-lhes pesar  na consciência  
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porque há muita água a correr debaixo da ponte. E isto não são ameaças. 
Mas hoje estamos no poder amanhã estamos na oposição. Portanto a partir 
de hoje o que acontece é que qualquer dia as pessoas têm receio de ser 
funcionários dos Partidos e das Autarquias, porque qualquer situação 
inadvertida, por negligência até, será logo penalizada. Portanto um funcioná-
rio desta Câmara há mais de vinte anos que nunca teve um procedimento 
disciplinar, que nunca teve um problema, que nunca teve qualquer 
advertência e porque apagou inadvertidamente um e-mail, vai ficar com um 
processo disciplinar no seu processo individual. Quer queiram quer não as 
pessoas lá fora interpretam isto como um processo político. E ficará na 
história desta Autarquia como tal. E ficará um peso na vossa consciência.”--- 
A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “O presente 
processo disciplinar visou apurar a verdade e só a verdade quanto à convo-
catória enviada atempadamente para o gabinete dos Senhores Vereadores do 
PSD a convocar para a reunião com a BDO. Os Senhores Vereadores do 
PSD afirmaram e reafirmaram insistentemente e publicamente que não 
tinham sido convocados. Agora mesmo a Senhora Vereadora Lucília Ferra 
na declaração que antecede voltou a referir que não tinham recebido a 
convocatória. Questão simples a apurar: - Foram ou não foram convocados 
os Senhores Vereadores do PSD? Foi ou não foi remetido por e-mail a 
convocatória? As respostas resultantes do inquérito não deixam margem 
para dúvidas. Os Senhores Vereadores do PSD foram convocados porque o 
seu gabinete recebeu por e-mail a convocatória. Uma situação é ser-se 
convocado, situação diferente é não se ter conhecimento da convocatória. O 
que o inquérito conclui é que os Senhores Vereadores foram convocados mas 
que não tiveram conhecimento da convocatória, porquê? Porque o trabalha-
dor Simão Cortiço afecto ao gabinete dos Senhores Vereadores do PSD não 
abriu pura e simplesmente o correio electrónico. Trata-se de alguma 
perseguição política? Trata-se de cometer alguma injustiça? Claro que não. 
Caso o processo de inquérito não fosse instaurado prevaleceria sempre a 
afirmação dos Senhores Vereadores do PSD de que não tinham sido convoca-
dos e a responsabilidade de tal acto seria assacado a outros funcionários da 
Autarquia que tiveram a incumbência de proceder à convocatória. Pergunta-
se? Seria justo que o funcionário que diligentemente convocou os Senhores 
Vereadores remetendo a convocatória por e-mail para o seu gabinete pender 
sobre ele o ónus de que estava a mentir porque não enviou a convocatória 
aos Senhores Vereadores para o gabinete do PSD? Pelos vistos é essa a 
justiça que o PSD defende. Para nós não. É por isso que em consciência 
determinamos processualmente que se apurasse a verdade. E o apuramento 
da verdade, com o rigor, com os formalismos da lei, com a substância das 
declarações produzidas por todos os intervenientes é a melhor forma de se 
ser imparcial e justo. É por isso que não nos pesa, nem nos pesará a cons-
ciência agora e no futuro, pese embora a ameaça clara da Senhora 



Vereadora quanto ao futuro. O que tentando traduzir por outras palavras um 
dia vão pagar por isto. É este espírito mesquinho de vingança que nós não 
perfilhamos nem nunca perfilhámos. Das declarações do trabalhador, feitas 
aliás com humildade como se percebe das mesmas resulta que a mensagem 
foi recebida mas não foi devidamente tratada. Podia o presente processo ser 
arquivado como refere o Senhor Vereador da CDU e os Senhores Vereadores 
do PSD? Não podia. Errar é humano? É. Mas é preciso com humildade 
reconhecer que se erra e não como os Senhores Vereadores do PSD assumi-
rem a atitude em público com artigos nos jornais perante a comunidade 
montijense que não tinham sido convocados quando efectivamente se prova 
que foram convocados. Até podíamos compreender a solidariedade política 
dos Vereadores do PSD para com um seu membro, se essa solidariedade se 
manifestasse sem a arrogância e o ajuste de contas preconizado na interven-
ção da Senhora Vereadora Lucília Ferra. Está cada vez mais visível aos 
olhos de todos porque é que o PSD e a Senhora Vereadora Lucília Ferra não 
ganham as eleições. É que o povo, os cidadãos vão sabendo separar o trigo 
do joio e na hora de decidir sabem em quem confiar. Foi e é e continua a ser 
esta a minha convicção profunda. O presente processo e a sanção proposta 
com a graduação a pena só podia ser esta. E não deve minimizar nem 
minimiza o trabalhador Simão Cortiço porque eu tenho a certeza que ele já 
reflectiu sobre isto e sabe diligentemente que não fez todos os esforços que 
estavam agregados a ele. E é no plano da sua consciência e não para fora 
para os outros que ele vai seguramente interpretar e bem esta situação. As 
solidariedades políticas só são verdadeiras solidariedades, imbuídas de um 
espírito onde os princípios da isenção, da imparcialidade e da justiça estejam 
presentes. Não se pode ser solidário com a mentira, não se pode ser solidário 
com a aldrabice, não se pode ser solidário com o roubo, não se pode ser 
solidário com quem não tem princípios e é por isso que a solidariedade 
demonstrada pela Vereadora Lucília Ferra é uma solidariedade hipócrita e 
mesquinha atribuído à Presidente da Câmara intenções e actos que não tem e 
não pratica em vez de assumir, aqui e agora, perante os factos, que foram 
convocados mas, que não tiveram conhecimento da convocatória. É por tudo 
isto que o presente processo é adequado, consequente, apurou a verdade e 
que a responsabilidade não pode morrer solteira. É por isso que em 
consciência se nos afigura justa a medida da pena.”------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta entreviu e disse que “Queria começar por 
dizer que é uma declaração de princípios e que nós sempre tratamos de todos 
os casos com justiça, imparcialidade e independência e não vamos tratar este 
de forma diferente, beneficiando este ou aquele por ser deste ou daquele 
partido. Deste ponto de vista na minha consciência está completamente 
assente que não há aqui nenhum tratamento de qualquer perseguição 
política. O que o relatório diz e que é importante e que foi comprovada é que 
os Senhores Vereadores foram convocados, não tiveram conhecimento dessa 
convocatória porque  o  funcionário  à  vossa guarda  não  vos  transmitiu.  O  
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funcionário foi contactado pelo gabinete da Senhora Presidente às dez horas 
e apagou o e-mail às dez horas e vinte e nove minutos. Isto é uma situação 
que do nosso ponto de vista se configura claramente uma negligência do 
funcionário. Dizer que por causa disto existe uma perseguição política é 
errado. Também fiquei surpreendido pela declaração apresentada pelo 
Senhor Vereador Joaquim Batalha. Mas a questão é o que é e as consequên-
cias são para cada um e para as declarações que fazem. Desde que esta 
questão foi levantada pela Senhora Presidente houve sempre em todo este 
processo uma grande trapalhada dos Senhores Vereadores do PSD. Nunca 
assumiram determinadas situações constantes neste relatório e que foram 
provadas. Foi dito na reunião que nós levantámos esta questão que criou 
uma má imagem da Câmara Municipal de Montijo perante uma empresa, 
perante o exterior perante a população. Isto tinha que ter consequências, 
porque se fosse um funcionário dos nossos gabinetes agiríamos da mesma 
forma, ou seja, seria levantado um processo de inquérito para averiguar os 
factos. É obrigação e responsabilidade de cada um dos membros desta 
Câmara Municipal ter esse tipo de actuação. Temos situações bem mais 
graves de funcionários que têm outra filiação partidária e que nunca houve 
da parte da Câmara Municipal nem da Senhora Presidente qualquer 
actuação porque reconhecem os seus erros. Assim justifico a nossa justiça de 
actuação, a nossa imparcialidade, a nossa independência. Nunca fizemos 
ameaças a ninguém nem há necessidade disso. Quando aparece uma situação 
que prejudica a imagem da Câmara é a Câmara que tem capacidade de 
actuar para rapidamente corrigir o que está mal. A imagem que me fica dos 
senhores vereadores é que perante uma situação que era preciso resolver, 
não resolveram. Nós sempre dissemos que às horas que a situação se deu só 
poderia ter havido negligência por parte do funcionário. Quanto à questão 
que a Senhora Vereadora referiu sobre a nossa consciência, eu estou com a 
minha consciência tranquila, está a ser feita justiça, vai ser feita correcção 
de algumas situações e corrigir outras para que não aconteçam no futuro.”-- 
A Senhora Presidente disse: “Estas situações são suficientemente importan-
tes porque se jogam aqui questões de princípios que devem ser tratados e nós 
não podemos enterrar a cabeça na areia mesmo que as situações, por vezes, 
sejam difíceis. Nunca fiz isso e se continuar a ter o mesmo nível de consciên-
cia duvido que alguma vez faça. Não enterrarei a cabeça na areia nem estou 
disponível para pactuar com situações que degradam a imagem das institui-
ções e degradam a vida pública e a imagem dos políticos. Umas mais 
complexas outras menos, mas em cada momento não podemos pactuar com 
as situações que não são correctas. Estamos a gerir instituições públicas que 
prestam serviços públicos e pese embora as nossas solidariedades devemos 
em primeiro lugar assumir que estamos e procedemos mal, que cometemos 
erros. Tenho que achar estranha a posição da CDU como o Senhor Vereador 
Nuno Canta disse, cada um assume as suas responsabilidades, tendo mesmo 



em conta a posição que a CDU assumiu imediatamente a seguir à 
convocatória, mas cada um analisará. Como é que permanentemente e em 
circunstâncias completamente claras os senhores vereadores estão sempre a 
beneficiar os infractores sejam em todas as questões? Os senhores são uns 
defensores permanentes dos infractores, de quem se porta mal, de quem não 
trata as coisas como devem ser tratadas. Um dia destes farei aqui um 
relatório dos vários mandatos onde os senhores estiveram sempre na defesa 
dos infractores. Não devemos proferir declarações como a que a Senhora 
Vereadora acabou de fazer, uma declaração autoritária, arrogante, sem 
princípios, ameaçadora. Isso é o que nós devemos combater permanente-
mente e eu estarei no combate quer esteja no poder ou na oposição. Foi e vai 
continuar a ser sempre assim.”-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse:”Relativamente a esta questão o 
que está em causa é a solidariedade para com o trabalhador e que no meu 
entender não se devia ter aplicado a pena de repreensão escrita. Não está 
aqui em causa a defesa do PSD, nem as politicas do PSD. O que está aqui em 
causa é o processo disciplinar que foi aplicado ao trabalhador independente-
mente de que politica seja nós estaremos aqui para defendermos aquilo que 
achamos justo ou não”.----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão leu uma declaração cujo teor a seguir se 
transcreve: “A presente proposta visa punir disciplinarmente um trabalha-
dor, militante do PSD, por não ter lido uma mensagem de correio electróni-
co, vulgo e-mail. A consequência objectiva deste facto foi a não realização de 
uma reunião com uma empresa de consultoria, convocada a pedido e no 
interesse dos vereadores do PSD que, assim, foram os mais prejudicados. 
Não houve implicações financeiras nem quaisquer outras derivadas desse 
facto, para além do transtorno causado a quem se dirigiu para essa reunião. 
A repercussão pública referida pela Inquiridora do processo foi provocada, 
exclusivamente, pela intervenção acalorada da Presidente da Câmara, na 
reunião de Câmara do dia 18 de Novembro de 2009. Acresce que a reunião 
poderia ter o mesmo desfecho, isto é, não se realizar, pois foi marcada sem 
ter sido previamente articulado com os Vereadores do PSD, o dia e a hora da 
mesma. Pessoalmente, mesmo que tivesse tido conhecimento da marcação da 
reunião, não poderia estar presente pois já tinha compromissos assumidos. 
Também estranho que tenha sido enviado um e-mail para o Gabinete dos 
Vereadores do PSD com a seguinte expressão “…Encarrega-me a Senhora 
Presidente de os convocar para uma reunião…”. Ora, todas as reuniões que 
a Senhora Presidente pretende realizar com os Vereadores do PSD são 
precedidas de uma consulta, pela própria, da disponibilidade dos Vereadores 
do PSD, para assim se chegar a um entendimento entre todos. São estas as 
regras da boa-educação, do respeito mútuo e das relações de sã convivência 
que sempre, em abono da verdade, a Senhora Presidente tem respeitado. Por 
isso, menos se compreende que para uma reunião, em que a presença dos 
Vereadores do PSD era indispensável, não  se  tenham  adoptado  as  mesmas  
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regras, nem tão pouco se tivesse averiguado, pessoal ou telefonicamente, se 
os Vereadores do PSD estariam presentes na reunião. A Presidente da 
Câmara convoca os Vereadores para as reuniões formais da Câmara; para 
as demais reuniões, solicita a sua presença, articulando a disponibilidade de 
todos, o que manifestamente não aconteceu no presente caso. Dos poucos 
casos de incidência disciplinar que têm sido deliberados em reunião de 
câmara, não há memória de um caso semelhante, tendo em conta a ausência 
de gravidade da presente situação. A este respeito importa recordar o que se 
passou com a proposta 1273/08, referente à nulidade do concurso público 
“Concepção/Construção da Escola EB123/Jardim de Infância do Bairro do 
Areias/Esteval”. Nessa proposta pode ler-se: “…Na preparação do acto 
público da empreitada, constatou a Comissão de Abertura…que os documen-
tos que consubstanciariam a publicação nos Jornais de âmbito Nacional e 
Regional da área territorial, não se encontravam no processo.” Nesse acto 
estava presente o Representante do Procurador-geral da República e da 
única firma concorrente. O acto público ficou adiado, para aferir se tal facto 
se devia a “um mero lapso”. Entretanto, a Senhora Presidente solicitou um 
parecer jurídico ao Dr. Manuel Afonso Diniz para aferir das questões 
jurídico-legais da ausência de tal publicação nos jornais. Este jurista 
elaborou um parecer de 21 páginas, datado de 15 de Setembro de 2008. 
Perante este conjunto de factos, a proposta 1273/08 foi retirada da Ordem do 
Dia da reunião de Câmara de 1.10.2008, para melhor apreciação. A mesma 
proposta de nulidade do aludido concurso público voltou à reunião de 
Câmara de 13.5.2009, a fim de o mesmo ser declarado nulo. Refira-se que o 
sobredito procedimento de Concepção/Construção envolve “…um elevado 
valor financeiro, com contrato sujeito a visto do Tribunal de Contas…”, 
conforme se pode ler da supracitada proposta. Perante este conjunto de 
factos, a Presidente da Câmara informou, à data, que não iria instaurar 
qualquer processo ao funcionário que se esquecera de enviar para os jornais 
a publicação do procedimento concursal, pois o mesmo sempre tivera um 
comportamento diligente em concursos anteriores, decisão com a qual 
concordámos. Pelo exposto compreende que as consequências de ambos os 
actos acima referidos são incomparáveis: no caso em apreço nesta proposta, 
implicaram a não realização de uma reunião. No caso do concurso público, 
anulou-se um concurso de elevado valor financeiro; a decisão de nulidade 
atrasou-se mais de 7 meses, com os prejuízos daí resultantes; o município, 
certamente, teve de pagar um extenso parecer jurídico; as populações 
ficaram privadas de um equipamento de inequívoca utilidade. Se dúvidas 
houvessem sobre os contornos políticos desta proposta de aplicação da pena 
de repreensão escrita, elas ficam completamente desfeitas perante a flagrante 
e abissal dualidade de critérios na apreciação e valoração de ambos os casos 
acima relatados.”------------------------------------------------------------------------ 



A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “Face à 
declaração que antecede cumpre referir que se insiste em contextualizar 
factos objecto de inquérito e as suas consequências ao invés trás o Senhor 
Vereador Nuno Ferrão à colação um processo que teve inegáveis repercus-
sões para o município e em que não foi instaurado inquérito. Desse facto com 
total transparência e responsabilidade informei os Senhores Vereadores que 
concordaram. É por isso que só uma manifesta má fé e ausência de princípios 
pode trazer à colação esta situação. É de facto preocupante se pessoas com 
este perfil e carácter algum dia tem um pouco de poder. Mas voltamos à 
Escola do Esteval/Areias e aos prejuízos que causou, mas repete-se esta 
situação porque teve a anuência dos Senhores Vereadores e porque se não 
estavam de acordo solicitavam a abertura de um inquérito. Mas há também 
aqui uma diferença abissal no comportamento e na responsabilidade; A 
funcionária assumiu categoricamente que não tinha efectuado a publicação. 
Não é agora o caso, independentemente das repercussões é o princípio. Os 
princípios são válidos quer se trate de um euro ou de um milhão, e é por isso 
que a medida da pena também é diferente. Mas nós não temos já ilusões 
quanto ao comportamento dos Senhores Vereadores do PSD. O seu discurso 
já sabemos que é sem consistência porque a sua pratica é reveladora de que 
vale tudo e serão solidários com as maiores ignominias e, é por isso, que eu 
reafirmo o que algumas vezes tenho dito pessoas assim não podem estar na 
política. Não sabemos quais seriam as consequências do inquérito que 
tivéssemos mandado instaurar até poderia haver causas justificativas e que 
excluíssem a responsabilidade da trabalhadora, o que não podemos é deixar 
de reafirmar que é preciso descer muito baixo, para fazer este tipo de 
comparação entre estes dois processos. Coitados dos trabalhadores da 
Câmara se alguma vez o Senhor Vereador Nuno Ferrão e a Senhora 
Vereadora Lucília Ferra tivessem oportunidade de ter a seu cargo a respon-
sabilidade pela gestão do município. É de facto aterrador. Dissemos então e 
dizemos agora que a funcionária era competente, diligente, com muitos anos 
na Câmara sem que o seu trabalho merecesse reparo e isso militou a seu 
favor porque assumiu cabalmente que se tinha esquecido. E foi por isso que 
não foi instaurado o inquérito para apurar os factos. Porque aquele ditado 
popular “de que quem diz a verdade não merece castigo” tem aqui também a 
sua aplicação. O caso em presença hoje não é um problema de consequên-
cias para o município, ou só de consequências para o município. É uma 
questão de princípios, da verdade, da transparência, da imparcialidade, da 
proporcionalidade, de responsabilidade e da justiça. Por isso, estamos 
perfeitamente à vontade sem problema de consciência porque é nossa 
convicção fundada nos factos de que estamos a agir como qualquer pessoa de 
bem, responsável, deve agir. Há situações em que por vezes litigamos 
connosco próprios e balançamos entre os nossos afectos e o nosso dever. 
Para nós balançamos para o lado do dever ainda que sofrendo pelos nossos 
afectos.”----------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com quatro votos a 
favor e três votos contra.---------------------------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 233/10 – ALTERAÇÃO DA TABELA DE TARIFAS – Conside-
rando que: 1. Nos termos da Deliberação Camarária tomada na reunião 
ordinária de 24 de Março de 2010, titulada pela Proposta nº 173/2010 foi 
submetido a discussão pública, pelo prazo de trinta dias, a alteração do 
artigo 4º da Tabela de Tarifas; 2. A Alteração foi publicada na 2ª Serie do 
Diário da República – nº 71 de 13 de Abril de 2010; 3. Que terminou o prazo 
de discussão pública em 25 de Maio de 2010; 4. Durante o período de 
discussão pública o Munícipe José Perro, apresentou uma sugestão que diz 
respeito ao valor a aplicar nas Garagens Individuais da Tarifa de Resíduos 
Sólidos Urbanos, cujo conteúdo e resposta se juntam em anexo à presente 
proposta para conhecimento; PROPONHO: Que a Câmara Municipal do 
Montijo delibere aprovar, nos termos da alínea j) do nº 1 do artigo 64º da Lei 
número 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei número 5 – A/2002 de 
11 Janeiro, a alteração do artigo 4 – Recolha regular de resíduos sólidos 
(mês/por consumidor) para 3,00€; Que a presente Deliberação tenha eficácia 
retroactiva à data de entrada em vigor da Tabela de Tarifas do Município do 
Montijo; Que em consequência desta eficácia retroactiva, deverão os 
Serviços proceder ao estorno das importâncias cobradas a mais, mediante 
acerto a efectuar na primeira factura que se vencer após a entrada em vigor 
da presente Deliberação. (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 um voto contra 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária, tendo o Senhor 
Vereador Joaquim Batalha apresentado uma Declaração de Voto cujo teor a 
seguir se transcreve: “No seguimento da posição anteriormente assumida da 
CDU face ao aumento despropositado da tarifa de resíduos sólidos, de 1,20€ 
para 8,22€ e depois da posição favorável assumida pela maioria PS e PSD de 
rectificarem o aumento da tarifa de 1,20€ para 3€, correspondente a uma 
aumento de 150%, mais 1,80€/mês, mais 21,60€/ano, continuamos a entender 
e a população também já percebeu que o que está em causa não é uma 
redução da tarifa de 8,22€, para 3€, mas um aumento da tarifa de 1,20€ para 
3€, porque o vão sentir na carteira. Continuamos a votar contra tal medida, 
porque a maioria que votou a favor de tal aumento não teve em conta aquilo 
que nos parece razoável neste momento de crise, com o agravamento dia a 
dia da situação económica das famílias, com mais e mais aumentos de 
impostos, IRS e IVA. Não atenderam à proposta da CDU de reposição da 
diferença dos 8,22€ pagos e o valor da tarifa inicial em vigor de 1,20€ com a 
reposição de 7,02€ na facturação subsequente e posteriormente ser discutida 
nova tarifa mais consentânea com a realidade das famílias do nosso 
Concelho, podendo ser aumentada de acordo com a taxa de inflação espera-



da. Que fique bem claro que votaríamos favoravelmente se a redução agora 
apresentada fosse dos 8,22€ para um valor não superior a 1,20€ + a taxa de 
inflação esperada cerca de 1%. Como não foi essa a posição da maioria PS e 
PSD, não nos resta em coerência senão votar contra o aumento de 150% da 
tarifa de resíduos sólidos de 1,20€ para 3€.”---------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 234/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTIJO – Considerando que: 
Na sequência das dificuldades financeiras que a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Montijo está a atravessar, vem esta instituição 
solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro afim de custear parte da 
reparação da auto escada; A auto escada reforçará a operacionalidade do 
equipamento e dotará os Bombeiros Voluntários de meios técnicos adequados 
e imprescindíveis para ocorrer a situações de emergência; Compete à Cama-
ra Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou 
eventos de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos 
dos cidadãos, nos termos do disposto no artº. 64º, nº 4 alínea a) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. Proponho: Que a Câmara Municipal do Montijo delibere, conce-
der um apoio financeiro no valor de 3.000,00 € (três mil euros) à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo. A transferência em 
causa será concedida através da rubrica orçamental 01.03 / 04.07.01.03. Que 
o presente subsídio conste da relação a publicar editalmente e em jornal 
regional, em cumprimento do estatuído no artº. 1º,  nº 1 e artº. 3º, nº 2 da Lei 
nº 26/94, de 19 de Agosto. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 235/10 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA – 
Considerando que: De acordo com o ponto 8.3.1.1. do POCAL as modifica-
ções ao orçamento têm por finalidade evidenciar as modificações ocorridas, 
devendo a coluna “classificação económica” apresentar um grau de desagre-
gação idêntico ao do orçamento inicial; Consta do ponto 8.3.1.2. do POCAL 
que “sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para 
ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento 
pode ser objecto de revisões e alterações; Consta no ponto 8.3.1.5. do mesmo 
diploma que “as alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. As alterações 
podem ainda incluir reforços ou inscrições de dotações de despesa por 
contrapartida do produto da contracção de empréstimos…”; Existe a 
necessidade de incluir um empréstimo de curto prazo contratado no 
Orçamento. PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere favorável-
mente a 2ª alteração ao Orçamento da Receita ao abrigo dos nºs. 8.3.1.1., 
8.3.1.2. e 8.3.1.5. do Decreto-Lei número 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na 
redacção  dada  pelo  Decreto - Lei  número  315/2000,  de  2  de  Dezembro,  
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constante do documento em anexo, que aqui se dá por reproduzido. (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 236/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA PROFISSIO-
NAL DE MONTIJO – A Escola Profissional de Montijo promoveu em parceria 
com a CERCIMA e com o apoio da Escola Secundária Jorge Peixinho um 
intercâmbio dos alunos das três escolas que culminou com uma corrida de 
Carrinhos Rolamentos na Atalaia. Proporcionou-se, nessa ocasião, um dia 
diferente aos jovens da CERCIMA, onde houve lugar para uma atribuição de 
prémios, medalhas e t’shirts e também um lanche. Estas actividades promo-
vem o diálogo e a interactividade, e assumem grande importância para os 
jovens envolvidos. Por este motivo, vem a Escola Profissional de Montijo, 
contribuinte número 504514547, solicitar o apoio financeiro para comparti-
cipação nas despesas efectuadas com a organização do 6º Grande Prémio de 
Carrinhos de Rolamentos. Nestes termos, propõe-se: A concessão de um 
subsídio no montante de 500,00€ (quinhentos euros) à Escola Profissional de 
Montijo ao abrigo do disposto no artigo 64º, n.º 4, alínea b) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro; Que o presente subsídio conste da relação a publicar editalmente 
e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º nºs. 1, 2 e 3 
da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 237/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE MONTIJO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TÉCNICOS 
E ATLETAS PARTICIPANTES NA “COPA DO MUNDO SUB-12” – A empresa 
Basics – Gestores, Ldª. solicitou o apoio desta Câmara Municipal ao evento 
desportivo “Copa do Mundo – Sub-12” que irá decorrer nos dias 29 e 30 de 
Maio e 3, 5 e 6 de Junho, no campo de Futebol do Clube Olímpico do 
Montijo, através do fornecimento de refeições (almoços e lanches) a atletas e 
técnicos participantes. Em conformidade com o previsto na Cláusula VI, 
ponto 2 do Protocolo celebrado entre esta Autarquia e o Agrupamento de 
Escolas de Montijo, no âmbito do Programa de Generalização do Forneci-
mento de Refeições aos alunos, o fornecimento das referidas refeições será 
assegurado pelo refeitório da EB1/JI do Bairro da Liberdade. A tipologia do 
serviço a prestar será a que está em vigor nos refeitórios escolares, com 
excepção do lanche que terá uma composição adaptada às necessidades 
nutricionais de atletas em competição. Neste âmbito, PROPONHO a V. Exas. a 
atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Montijo no valor de 
1.946,80€ (mil novecentos e quarenta e seis euros e oitenta cêntimos) para 



fazer face às despesas inerentes ao fornecimento das referidas refeições. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva).----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 238/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE FES-
TAS DE PEGÕES – A Comissão de Festas de Pegões, com contribuinte 
901756016 e sede em Pegões vai organizar a exemplo do ano anterior as 
Festas Populares de S. João em Pegões, nos dias 18, 19 e 20 de Junho de 
2010. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a esta Autarquia. Nestes 
termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no montante de € 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas de Pegões, ao abrigo do 
disposto no artigo 64º, n.º 4, alínea b) da Lei das Autarquias Locais, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 2 – Que o 
presente apoio conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, 
em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei número 26/94, 
de 19 de Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 239/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE 
FESTAS DE CANHA – A Comissão de Festas de Canha, com contribuinte 
900325178, com sede em Canha vai organizar a exemplo do ano anterior as 
Festas em Honra da Nossa Senhora da Oliveira, nos dias 03, 04 e 05 de 
Setembro de 2010. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no 
montante de € 2.500,00 ((Dois mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas 
de Canha, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 2 – Que o presente apoio conste da relação a publicar editalmen-
te e em jornal regional em cumprimento do estatuído no artigo 2º, nºs. 1, 2 e 
3 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 240/10 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DOS 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
LOCALIZADOS NA ZONA OESTE DO CONCELHO, NA SEQUÊNCIA DA ENTRA-
DA EM PARQUE DA EB1/JI DO ESTEVAL – Considerando que: - A EB1/JI do 
Esteval irá integrar o parque escolar do Concelho no ano lectivo 2010/2011. 
– No próximo ano lectivo, a referida escola ministrará os anos de 
escolaridade correspondentes ao ingresso nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, 
nomeadamente os 5º e 7º anos, sendo possível que, em Janeiro de 2011, a 
valência de educação pré-escolar entre em funcionamento. – De acordo com 
o estabelecido na Carta Educativa do Município, a entrada em funcionamen-
to desta nova escola básica integrada criará um novo Território Educativo 
que abrangerá as freguesias de Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia, Afonsoeiro 
e Sarilhos Grandes e parte da freguesia de Montijo (cf. área sombreada da 
Figura  1,  em  anexo). –  Pelo  motivo  exposto  no  ponto  anterior,  os  dois  
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Agrupamentos de Escolas horizontais actualmente existentes – Agrupamento 
de Escolas Maestro Jorge Peixinho e Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro 
e Sarilhos Grandes – serão extintos e será constituído um Agrupamento de 
Escolas Vertical, correspondente ao novo território educativo criado – 
Agrupamento de Escolas do Esteval. – Este Agrupamento de Escolas incluirá 
os seguintes estabelecimentos de ensino: EB1/JI do Esteval (escola sede), 
EB1/JI do Bairro do Areias (actualmente integrante do Agrupamento de 
Escolas de Montijo), EB1/JI do Afonsoeiro, EB1 n.º 4 de Montijo, EB1 n.º 1 
de Sarilhos Grandes, EB1 n.º 2 de Sarilhos Grandes, EB1 da Hortinha, JI de 
Sarilhos Grandes (actualmente integrantes do Agrupamento de Escolas de 
Afonsoeiro e Sarilhos Grandes), JI de Atalaia, EB1 de Atalaia, EB1/JI do 
Alto Estanqueiro e EB1 da Jardia (actualmente integrantes do Agrupamento 
de Escolas Maestro Jorge Peixinho). – Na sequência desta reorganização da 
rede, a EB2. D. Pedro Varela será reconvertido em escola básica de 2º e 3º 
ciclos do ensino básico – EB2, 3 D. Pedro Varela – pelo que, no próximo ano 
lectivo, ministrará também o 7º ano de escolaridade. – A organização e o 
funcionamento adequados dos agrupamentos de escolas e das escolas não 
agrupadas pressupõem a definição de um conjunto de regras relativas a 
matrículas e renovação de matrículas e a distribuição das crianças e alunos 
pelos vários estabelecimentos, entre outros. – Despacho nº. 13170/2009, de 4 
de Junho estabelece que, no acto de matrícula ou de renovação de matrícula, 
os encarregados de educação devem indicar, por ordem de preferência, cinco 
estabelecimentos cuja frequência é pretendida, devendo a mesma subordinar-
se a vários níveis de prioridade, nos quais se integram a área de influência 
em que se localiza a residência e a actividade dos pais/encarregados de 
educação. Torna-se necessário clarificar, em conformidade com o previsto na 
Carta Educativa do Concelho, as áreas de influência pedagógica de cada um 
dos estabelecimentos de ensino localizados na zona oeste do Município que, a 
a partir do próximo ano, ministrarão os 2º e 3º ciclos do ensino básico. 
Assim, PROPONHO a V. Exas. o seguinte: 1. A área de influência da EB1/JI 
do Esteval para o 2º ciclo do ensino básico será coincidente com o novo 
território educativo criado e corresponderá à zona sombreada da Figura 1, 
em anexo. 2. A área de influência da EB1/JI do Esteval para o 3º ciclo do 
ensino básico corresponderá à parte da freguesia de Montijo identificada 
como Montijo B na Carta Educativa do Município (cf. zona sombreada da 
Figura 2, em anexo). 3. A área de influência da ES/3º CEB Poeta Joaquim 
Serra para o 3º ciclo do ensino básico corresponderá às freguesias de 
Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia, Afonsoeiro e Sarilhos Grandes (cf. zona 
sombreada da Figura 3, em anexo). 4. A área de influência da EB2,3 D. 
Pedro Varela para o 2º ciclo do ensino básico corresponderá à parte da 
freguesia de Montijo identificada como Montijo A na Carta Educativa do 
Município (cf. zona sombreada da Figura 4, em anexo). 5. As áreas de 
influência da EB2, 3 D. Pedro Varela e da ES/EB3 Jorge Peixinho para o 3º 



ciclo do ensino básico serão coincidentes e corresponderão à parte da 
freguesia de Montijo identificada como Montijo A na Carta Educativa do 
Município (cf. zona sombreada da Figura 4, em anexo). (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA N.º 241/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PO-05/10 – 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 Avenida dos 
Pescadores, número 82 e 84, em Montijo, de que é proprietária a Senhora 
Maria Isabel de Castro Pinto Sousa Coutinho Ribeiro, conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado 
a proprietária, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimen-
to 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 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 à proprietária. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 242/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-08/10 – Na sequência do meu 
despacho de 24/03/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito no Bairro das 
Barreiras, lote B – r/c Esquerdo, em Montijo, de que são proprietários 
respectivamente a Senhora Irene Maria Marinheiro e o Senhor José Júlio 
Marinheiro, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário do 1º Esquerdo, 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 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 execu- 
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ção das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a 
presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja 
notificada ao proprietário do 1º Esquerdo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 243/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA E AO CONDOMÍNIO – PROCESSO PR-06/10 – Na 
sequência do meu despacho de 09/03/10 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Praça da Paz, lote 2, 3º letra C e 4º letra C, em Montijo de que são 
proprietários respectivamente a Senhora Carmo da Costa Lopes Ferreira e a 
Senhora Susana Cristina das Neves Martins, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a 
proprietária do 4º letra C e a administração do condomínio, nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiên-
cia prévia, apenas a administração do condomínio 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, 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 notifica-
da à proprietária 4º letra C e à administração do condomínio. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 244/10 – APROVAÇÃO DAS OBRAS A REALIZAR, DO ORÇA-
MENTO APRESENTADO E DA COMPARTICIPAÇÃO A CONCEDER PELA 
AUTARQUIA PARA EFEITOS DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO MUNICIPAL. 
PROCESSO RECRIA – 2/09 – Foi apresentada candidatura em nome de 
Joaquim Manuel Ferra Lôpa, na qualidade de proprietário, para efeito de 
comparticipação nos termos do Recria, para execução de obras no imóvel 
sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 23 – Montijo. O orçamento no valor de 
8.033,30€ com inclusão do IVA, foi analisado e verificou-se que reúne 
condições de ser aprovado. As comparticipações foram calculadas com base 
no disposto no Decreto-Lei número 329-C/2000 de 22 de Dezembro e 
Portaria número 1379-B/2009, de 31 de Outubro, sobre o orçamento referi-
do, que inclui o IVA a 5% conforme definido pelo Decreto-Lei número 
418/99, de 21 de Outubro. Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 9º do 
Decreto-Lei número 329-C/2000, de 22 de Dezembro e Portaria n.º 56-



A/2001, a comparticipação a cargo da Câmara é no valor de 2.148,28€ (IVA 
incluído). Proponho: 1. Que sejam aprovadas as obras e respectivo orçamen-
to. 2. Que seja aprovada a comparticipação municipal, para efeito de ser 
passada a respectiva declaração, nos termos do referido Decreto-Lei. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 245/10 - 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  
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, no período compreendido 
entre 18 de Maio de 2010 e 31 de Maio de 2010, sendo que também se 
apresenta a ratificação as declarações proferidas nos processos RSP-301/10 
de 17 de Maio de 2010, e RSP-302/10 de 17 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, nos 
seguintes processos, constituído por força do disposto no artigo 10º do 
Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido entre 18 de 
Maio de 2010 e 31 de Maio de 2010, sendo que também se apresenta a 
ratificação as declarações proferidas nos processos RSP-301/10 de 17 de 
Maio de 2010, e RSP-302/10 de  17  de  Maio de  2010 conforme  lista que  se  
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anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente).-------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 246/10 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICI-
PAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL – Considerando que: 1. Com a 
emissão do alvará de loteamento nº. 345/07, de 06 de Fevereiro de 2007, na 
sequência do processo de loteamento registado com o n.º I-35/99, foi cedida 
ao Município de Montijo para integrar o domínio público municipal a área 
total de 11581,92m2, destinada a equipamento de utilização colectiva; 2. A 
referida área fazia parte do prédio rústico situado no Corte do Leite, 
freguesia do Afonsoeiro, descrito da Conservatória do Registo Predial de 
Montijo sob o n.º 00722/011108, da dita freguesia do Afonsoeiro, para o qual 
foi emitida a licença de loteamento titulada pelo alvará melhor identificado 
no ponto anterior; 3. Dessa área total de 11581,92m2, que confronta do Norte 
com Avenida das Portas da Cidade, do Sul com Rua Ana de Castro Osório, 
de Nascente com Circular Externa do Montijo e de Poente com Rua Sampaio 
Bruno, melhor localizada no território conforme planta de localização que 
aqui se junta como Anexo I; 4. Este espaço destina-se à instalação de um 
equipamento com fins sociais. 5. Assim, face ao exposto, PROPÕE-SE: a) A 
desafectação do domínio público municipal para o domínio privado, da 
parcela de terreno com a área de 9033,78m2, destinada a equipamento de 
utilização colectiva, que confronta do Norte com Avenida das Portas da 
Cidade, do Sul com Rua Ana de Castro Osório, de Nascente com Circular 
Externa do Montijo e de Poente com Rua Sampaio Bruno e que fazia parte do 
prédio rústico situado no Corte do Leite, freguesia do Afonsoeiro, descrito da 
Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o nº. 00722/011108, da dita 
freguesia do Afonsoeiro (anexo I); b) A remessa à Assembleia Municipal da 
presente proposta para deliberação, nos termos do disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada por 
apreciação parlamentar pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas dezanove horas e quarenta e 
seis minutos 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 quarenta e 
sete 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 trinta e oito 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 


