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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. 13/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZ 

 

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 
Administrativo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente 
da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes. --------------------------------------------------------------------- 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PSD não tendo os mesmos 
apresentado qualquer assunto. Seguidamente foi dada a palavra ao Senhor 
Vereador da CDU, Joaquim Batalha que leu uma Intervenção/Protesto cujo 
teor a seguir se transcreve:”Na última reunião da Câmara Municipal o 
vereador da CDU respeitando o órgão Câmara Municipal, a população do 
Montijo e o poder autárquico democrático, foi confrontado com uma decisão 
arbitrária e antidemocrática da pessoa que dirigia a reunião, a Sr.ª 
Presidente da Câmara, que abusando do poder retirou a palavra ao vereador 
da CDU que lhe tinha sido dada por direito de resposta a uma intervenção 
para a acta protagonizada pela presidente. Quando faltam argumentos 
políticos opta-se por usar o poder mas de forma antidemocrática, este eram 
os métodos usados antes do 25 de Abril de 1974. A Sr.ª Presidente da Câmara 
teceu na sua intervenção anterior e ficou registado em acta, argumentos 
políticos de um anticomunismo primário só reconhecido antes do 25 de Abril 
de 1974 e no período após o 25 de Abril, protagonizado por grupelhos a 
mando da direita mais reaccionária. Não foi nem nunca será a intenção do 



Vereador da CDU neste órgão autárquico o ataque pessoal a quem quer que 
seja, mas sim o confronto de ideias a posições assumidas a quem em nosso 
entender ponham em causa os mais elementares direitos dos cidadãos, bater-
me-ei sempre que achar que estão em causa esses direitos. Deixo aqui mais 
uma vez o meu protesto pela atitude tomada pela Sr.ª Presidente de tomar a 
posição de intenção do governo em fechar as Urgências Pediátricas dos 
Hospitais de Barreiro e Setúbal quando haveria outras opções e por me ter 
retirado a palavra na última reunião de Câmara. Não é estranha também a 
notícia no Jornal do Montijo que de forma injuriosa descreve, o incidente 
como uma situação normal do regime democrático, vangloriando o acto da 
Sr.ª Presidente quando o que deveria realçar era a forma antidemocrática 
como tratou um eleito e vereador da Câmara Municipal, para além da 
incorrecção de que a discussão resultou de uma declaração de voto, quando 
o que de facto derivou foi de uma intervenção política antes da Ordem do 
Dia. Por aqui vimos o trabalho de objectividade e isenção do sr. Jornalista 
que por acaso estava a assistir à reunião, mas não procurou saber a opinião 
do Vereador da CDU, nem procurou transcrever correctamente o fundamento 
da  discussão, que adveio da posição tomada pelo governo e com o apoio 
público da Sr.ª Presidente da Câmara de intenção de fecho das Urgências 
Pediátricas nos hospitais de Barreiro e Montijo. Admito que a Sr.ª Presidente 
tenha opiniões diferentes das minhas, modos de ver o mundo de forma 
diferente, mas não lhe dá o direito de usar o poder para impor as suas 
opiniões. O mínimo que se exige é um pedido de desculpas a bem da 
democracia do nosso concelho.” ----------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “Na 
intervenção do senhor Vereador da CDU sobre o facto de lhe ter sido 
retirada a palavra na última reunião distorce o contexto de tudo o que se 
passou. A intervenção acabada de proferir revela uma vez mais a mesquinhez 
política da CDU e uma ausência de autoridade política e moral preferindo 
convencer-se das suas verdades absolutas e imutáveis. Esta nossa resposta 
que deveria ter merecido um silêncio absoluto tem um significado de não dar 
razão à expressão popular de que «quem cala consente».”---------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves leu três Saudações, cujo teor a seguir 
se transcreve: 1. "A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita a 
Associação Recreativa e Desportiva “Bons Amigos”, associação desportiva 
sem fins lucrativos com sede social na Freguesia do Afonsoeiro, pelos 
brilhantes resultados desportivos alcançados no Torneio do Inatel. 
Felicitamos todos os atletas, a quem desejamos os maiores sucessos 
desportivos e pessoais." 2. "A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita 
o Clube Atlético do Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos com 
sede social na Freguesia do Montijo, pelos brilhantes resultados desportivos 
alcançados na II Taça Nacional de Kayak Mar. Destacamos os resultados 
atingidos pelos atletas Délio Coutinho; Fernando Elias; Hermano Marques; 
Marisa Elias e Ana Queirós. Felicitamos todos os atletas, a quem desejamos  
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os maiores sucessos desportivos e pessoais. " 3. "A Câmara Municipal de 
Montijo saúda e felicita a Clube Atlético do Montijo, associação desportiva 
sem fins lucrativos com sede social na Freguesia do Montijo, pelos brilhantes 
resultados desportivos alcançados no Campeonato Regional Zona Sul. A 
prova foi organizada pelo Clube Atlético do Montijo, com a parceria da 
Federação Portuguesa de Canoagem e Associação de Canoagem da Bacia do 
Tejo, e com o apoio da Câmara Municipal de Montijo e da Junta de 
Freguesia de Montijo. Destacamos os seguintes resultados:- Luís Jacob – 6º 
lugar K1 Iniciado;- Ana Rodrigues – 1º lugar K1 Infantil Feminino (CAMPEÃ 
REGIONAL);- João Ribeiro – 1º lugar K1 infantil (CAMPEÃO REGIONAL);- 
André Alves – 6º lugar K1 infantil;- João Silva/ Fábio Caramelo – 1º lugar 
K2 infantil (CAMPEÕES REGIONAIS);- Ana Cruz – 1º lugar K1 Cadete 
Feminino (CAMPEÃ REGIONAL);- Pedro Raposo - 7º lugar K1 Cadete;- João 
Silva/ Tiago Fialho – 2º lugar K2 Cadete (VICE CAMPEÕES REGIONAIS); No 
circuito interno da Escola de Canoagem do Clube Atlético do Montijo, 
destacamos ainda os seguintes praticantes:- 1º lugar – Daniela Neves;- 2º 
lugar – Marisa Silvestre;- 3º lugar – Pedro Almeida. O Clube Atlético do 
Montijo sagrou-se CAMPEÃO REGIONAL ZONA SUL no colectivo de equipas, 
bem destacado do 2º classificado por 50 pontos. Felicitamos todos os atletas, 
a quem desejamos os maiores sucessos desportivos e pessoais."--------------- 
A Senhora Presidente da Câmara apresentou dois Votos de Louvor cujo teor 
se transcreve: 1. À Comissão das Festas Populares de S. Pedro “A cidade de 
Montijo foi palco, entre os dias 25 e 30 de Junho, da edição 2010 das Festas 
Populares de S. Pedro, uma organização da Comissão de Festas Populares 
de S. Pedro, com o apoio da Câmara Municipal de Montijo. O evento, de 
inegável alcance cultural, económico e social traduziu-se numa imponente 
manifestação popular, na qual participaram munícipes de todo o concelho, 
dos concelhos limítrofes e de vários pontos do país. Para além das 
manifestações culturais, religiosas, recreativas e desportivas, não podemos 
deixar de destacar o cartaz de espectáculos que, pela sua diversidade e 
abrangência, chamou à cidade de Montijo milhares de pessoas. As danças e 
cantares, as exposições, a gastronomia, o festival de folclore, a inauguração 
das exposições sobre Jorge Peixinho, a “In Memoriam” no Cinema Teatro 
Joaquim D’Almeida, as largadas de toiros, a grande corrida de S. Pedro, os 
bailes populares, as arruadas, o desfile de embarcações tradicionais, a 
procissão nocturna, os espectáculos, o fogo-de-artifício foram algumas das 
muitas iniciativas e actividades que fizeram confluir à nossa cidade muitos 
visitantes. Considero um acto de elementar justiça prestar um tributo de 
reconhecimento à Comissão das Festas Populares de S. Pedro, na pessoa do 
seu Presidente, engenheiro Francisco Santos, bem como à SCUPA e à 
Tertúlia Tauromáquica do Montijo, pelo que proponho a atribuição de um 
Voto de Louvor" pela competência, desempenho e contribuição decisiva que 
deram para o êxito da organização das Festas, que a Câmara louva e 



agradece.” Colocado à aprovação foi a mesmo Aprovado por Unanimidade. 
2. Ao Grupo de Trabalho que procedeu à análise de Revisão dos Serviços 
Municipais “O Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, vem estabelecer 
o regime jurídico de organização dos serviços das autarquias locais. A 
revisão dos serviços deverá estar concluída até 31 de Dezembro de 2010, de 
acordo com o Artigo 19º.Por Despacho de 9 de Novembro de 2009, 
determinei a criação de um Grupo de Trabalho para proceder à análise da 
estrutura em vigor e elaboração de proposta de revisão dos serviços 
municipais, constituído pelos seguintes elementos: Dr.ª Alda Carvalho – 
Directora do DGRH; Dr. Alcídio Torres – Coordenador do Gabinete de 
Comunicação e Marketing; Dr.ª Rute Marcelino (não tendo exercido 
qualquer actividade no âmbito do Grupo), foi substituída pela Dr.ª Sandra 
Grabulho – Chefe da Divisão de Habitação;- Dr.ª Gabriela Guerreiro – 
Coordenadora da Divisão de Solidariedade e Saúde; Dr.ª Ana Patrícia 
Amaral – Técnica Superior no Gab. Ass. Jurídica.O Grupo de Trabalho, no 
quadro do mandato que lhe foi determinado, apresentou uma proposta de 
Revisão da Organização em vigor. A proposta apresentada foi pos-
teriormente analisada e discutida com os dirigentes e autarcas que integram 
a Câmara Municipal. Considerando que o Grupo de Trabalho cumpriu as 
funções, no prazo do Despacho, se preocupou em solicitar os contributos dos 
Dirigentes da autarquia e apresentou uma proposta sustentada sobre a qual 
foi possível elaborar a proposta final, Considerando ainda que a proposta 
apresentada se revela bem estruturada, centrada numa perspectiva de gestão 
moderna e responsável, ao serviço de uma nova cultura de serviço público, 
com qualidade, eficiência, economia e racionalidade, Considerando que o 
trabalho desenvolvido exige conhecimentos, uma visão integrada da 
organização, experiência e empenho e ao Grupo de Trabalho não foi pago 
qualquer acréscimo remuneratório ou contrapartida. Em regra, estes serviços 
são bem remunerados quando realizados por entidades externas ou técnicos 
especializados. A nossa decisão de nomear técnicos já ao serviço da 
autarquia permite constatar que existem trabalhadores disponíveis, 
competentes, responsáveis, ao serviço da Câmara Municipal. A aposta nos 
recursos humanos endógenos permitiu, neste caso, uma economia de recursos 
que se traduz em alguns milhares de euros. Pelo exposto, proponho que a 
Câmara Municipal do Montijo aprove um VOTO DE LOUVOR ao referido 
Grupo de Trabalho que procedeu à análise da actual estrutura e elaboração 
de proposta de revisão dos serviços municipais.” Colocado à aprovação foi a 
mesmo Aprovado por Unanimidade. ------------------------------------------------ 
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 14 de Junho e 25 de 
Junho de 2010: - Licenças Administrativas: 3; - Alterações: 2; - Certidões: 
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1; - Informações Prévias: 1; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de 
Utilização: 6; Loteamentos: 2.--------------------------------------------------------- 
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. 12/2010, tendo sido aprovada por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
1 – PROPOSTA N.º 259/10 - 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6ª AO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) E 4ª AO PLANO DE 
ACTIVIDADES MUNICIPAL -  Considerando que: Nos termos do disposto no nº 
8.3.1.2. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios 
orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não previstas 
ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de 
alterações”, tantas quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o n.º 
8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para anos 
posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto 
constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas 
modificações no orçamento, se for o caso.”Considerando a necessidade de 
efectuar a 8ª alteração ao Orçamento e 6ª Plano Plurianual de Investimentos 
para 2010 – 2013 e 4ª Plano de Actividades Municipal constante do 
documento anexo, que aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a 8ª alteração ao Orçamento e 
6ª ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 – 2013 e 4ª. ao Plano de 
Actividades Municipal ao abrigo dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do DL 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 315/2000, de 2 
de Dezembro.(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
II - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 



1 – PROPOSTA Nº 260/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ÀS 
CRIANÇAS ECONOMICAMENTE CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 
1.º CICLO) DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 
DE 2010 – Em Reunião de Câmara de 13/01/2010, este Executivo aprovou por 
unanimidade a atribuição da 2ª prestação do subsídio para fornecimento de 
suplemento alimentar às crianças carenciadas (educação pré-escolar e 1º 
ciclo) referente aos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro do 
presente ano lectivo. É neste âmbito que, de acordo com o ponto 1 das 
Normas de Atribuição de Auxílios Económicos aprovadas por esta Câmara 
Municipal em reunião realizada em 04/02/2009, PROPONHO a V. Exas. o 
pagamento imediato aos Agrupamentos de Escolas dos valores que se 
discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao subsídio para 
fornecimento de suplemento alimentar às crianças economicamente 
carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, durante 
o período compreendido entre Março e Julho de 2010.---------------------------- 

Agrupamentos de Escolas 
3ª prestação 

(Março. a Julho/10) 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 2320.51 € 

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 1692.93 € 

Agrupamento de Escolas de Montijo 3747.92 € 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 1228.19 € 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados com base no número de crianças socioeconomicamente 
carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano lectivo de 
2010/2011 e no valor do referido subsídio adoptado no presente ano lectivo 
(0,45€/suplemento diário) e incluem os acertos às duas atribuições 
anteriores. Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva). -----------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº 261/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO EM 
REFEITÓRIO) ÀS CRIANÇAS ECONOMICAMENTE CARENCIADAS (EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO) DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, 
JUNHO E JULHO DE 2010 – Em Reunião de Câmara de 13/01/2010, este 
Executivo aprovou por unanimidade a atribuição da 2ª prestação do subsídio 
para fornecimento de refeições (almoço em refeitório) às crianças 
carenciadas (educação pré-escolar e 1º ciclo) referente aos meses de 
Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro do presente ano lectivo. É neste 
âmbito que, de acordo com o ponto 1. das Normas de Atribuição de Auxílios 
Económicos aprovadas por esta Câmara Municipal em reunião realizada em                                                                                                                                                        
04/02/2009, PROPONHO a V. Exas. o pagamento imediato aos Agrupamentos 
de Escolas dos valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se  
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referem ao subsídio para fornecimento de refeições (almoço em refeitório) às 
crianças economicamente carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo  
do ensino básico, durante o período compreendido entre Março e Julho de 
2010.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrupamentos de Escolas 
3ª prestação 

(Março a Julho/10) 
Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes 7803.86 € 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho 5360.95 € 

Agrupamento de Escolas de Montijo 9091.82 € 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 3021.59 € 

Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados com base no número de crianças socioeconomicamente 
carenciadas existentes em cada estabelecimento de ensino no ano lectivo de 
2010/2011 e no valor do referido subsídio adoptado no presente ano lectivo 
(1,46€/almoço diário) e incluem os acertos às duas atribuições anteriores. 
Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
3 – PROPOSTA N.º 262/10 – CARTÃO DE AMIGO DO CINEMA-TEATRO JOAQUIM 
D’ALMEIDA – RATIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DA  RECEITA DA 
TEMPORADA A 2010/2011 – Propõe-se: A ratificação que a receita da 
temporada A de 2010/2011 – 1 de Julho de 2010 a 31 de Dezembro 2010 seja 
atribuída a Liga dos Amigos do Hospital do Montijo. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
4 – PROPOSTA Nº 263/10 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO 
ANO LECTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO 
NO CTJA – Na sequência do pedido do Agrupamento de Escolas Maestro 
Jorge Peixinho para realização da Festa de Encerramento do Ano Lectivo no 
passado dia 15 de Junho de 2010, o custo de utilização deste equipamento foi 
de 747,40€. Propõe-se: Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 4 do art.º 64.º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela lei n.º169/99 
de 18 de Setembro: 1- O apoio da Câmara Municipal do Montijo em 100% do 
valor do custo de utilização, o qual deverá ser aceite pelo Agrupamento a 
título de apoio da autarquia à realização do evento de natureza recreativa e 
cultural de interesse municipal. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva) ------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
5 – PROPOSTA Nº 264/10 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DAS OFICINAS DE 
TEATRO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO – Na sequência da 
programação e realização do espectáculo no Cinema-Teatro Joaquim 
d’Almeida, no passado dia 4 de Junho de 2010, organizado pelas Oficinas de 
Teatro da Escola Secundária Jorge Peixinho. Propõe-se: 1- Que a cedência 



do espaço seja totalmente gratuita, como apoio desta Edilidade à 
organização do evento; 2- que o valor total da bilheteira se deduza o IVA à 
taxa legal de 5% do valor para despesas de licenciamento e outras despesas 
extraordinárias; 3- Que das receitas de bilheteira no valor total de 938€, 
reverta 848,66€, a título de subsídio integralmente para a Escola Secundária 
Jorge Peixinho a fim de apoiar as iniciativas de teatro escolar. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) -----------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
6 – PROPOSTA N.º 265/10 – PREÇÁRIO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO 
CTJA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 – Propõe-se pela presente a 
aprovação da seguinte tabela de preços para actividades programadas no 
CTJA nos meses de Julho e Agosto de 2010. De referir que estes valores estão 
de acordo com os preços que têm vindo a ser praticados no CTJA, tendo 
sempre presente a preocupação de garantir aos espectadores do CTJA o 
acesso aos bens culturais pelo valor mais acessível e concomitantemente 
apostando na construção de uma política de acesso à cultura baseada na 
sustentabilidade dos projectos: Assim: ----------------------------------------------- 
DATA ESPECTÁCULO PREÇO 

2 Julho Pintar a Música 2€ 
10 Julho A Casa Entrada Gratuita 
17 Julho De Fio a Pavão 2€ 

14 Agosto Uma Casa com Histórias Entrada Gratuita 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº 266/10 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “SONHOS” – 
MUSIMUSA EM CO-PRODUÇÃO COM O CTJA – Na sequência do pedido da 
Escola MusiMusa para apresentação do seu espectáculo de final de ano no 
Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, no próximo dia 13 de Julho de 2010, 
pelas 21h30; Propõe-se: 1 – A aprovação de que o valor do bilhete para este 
espectáculo seja de 5€ (preço único); 2 – Que a receita deste espectáculo, 
para pagar as despesas inerentes ao mesmo, seja dividida da seguinte forma, 
após dedução do Iva à taxa legal em vigor: - 60% de cada bilhete para a 
Câmara Municipal de Montijo; - 40% de cada bilhete para a Escola 
MusiMusa.(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº 267/10 - REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “ENCONTRO DE 
GRUPOS CORAIS” – ORGANIZADO PELO GRUPO CORAL DO MONTIJO EM CO-
PRODUÇÃO COM O CTJA – O Grupo Coral do Montijo apresentou integrado 
na programação do Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida o espectáculo em 
regime de co-produção “Encontro de Grupos Corais”, no passado dia 29 de 
Maio de 2010, pelas 21h30, com a participação do Coral Polifónico de 
Montijo (Espanha) e o Quinteto de Metais Anonimus Brass, Propõe-se: 1 – 
Que se acorde que a receita deste espectáculo seja dividida da seguinte 
forma, após  dedução do Iva de 5%: - 5% de  cada bilhete  para a  Câmara  
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Municipal de Montijo; - 95% de cada bilhete para a Entidade supra citada.2 
– O valor atribuído à Câmara Municipal do Montijo prende-se com a 
necessidade de pagamento de licenciamentos, direitos de autor e outras 
despesas extraordinárias na realização do referido espectáculo.3 – Sendo a 
receita total do espectáculo de 681€, será feito o pagamento de 616,17€, isen- 
to de IVA, ao Grupo Coral do Montijo, conforme acordado na divisão do 
ponto 1. .(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA N.º 268/10 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO – “CASA DE 
POVO DE CANHA” – FÉRIAS DESPORTIVAS/2010 – A Casa do Povo de Canha 
vai organizar a exemplo do ano anterior um conjunto de actividades 
integradas no Programa “Férias Desportivas/2010” que vão envolver 
crianças de várias freguesias no nosso Concelho, que de outra forma não 
poderiam usufruir destas actividades. Atendendo a que esta Instituição 
apresentou um programa individual com os pressupostos e critérios 
previamente definidos de forma a manter os indicadores de qualidade 
preconizados. PROPÕE-SE: 1 – A atribuição à Casa do Povo de Canha, de um 
apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (Mil e quinhentos euros) de acordo 
com o projecto apresentado, ao abrigo do disposto no art. o 64, 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 
art.º 2, n.º 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.------------------------------------------ 
10 - PROPOSTA Nº. 225/10 – APROVAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 
CONTRA A VIOLÊNCIA E REVOGAÇÃO DO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO 
– RENOVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE INTERVENÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
VERBA – A Câmara Municipal de Montijo, através do Espaço Informação 
Mulheres, iniciou em 2001 um trabalho de parceria com a Associação de 
Mulheres contra a Violência. A AMCV é uma Associação de âmbito nacional, 
com acento no Conselho Consultivo das ONG nas Nações Unidas, que 
trabalha no âmbito da erradicação da violência contra as mulheres e 
crianças. Este serviço da Autarquia que até ao momento registou 2020 
atendimentos, sendo a maior procura por motivo de violência, tem requerido 
frequentemente o apoio desta Associação. A AMCV tem também colaborado 
na realização de eventos, encontros técnicos, seminários, workshops entre 
outros, nas áreas da violência contra as mulheres, igualdade de género, etc. 
A AMCV tem também colaborado na dinamização da Rede de Apoio a 
Mulheres em Situação de Violência. Esta parceria efectivou-se através da 
assinatura de um protocolo, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 
na reunião do Executivo Municipal de 30.01.02 (Proposta n.º 76/02). Neste 
momento encontra-se o referido protocolo desactualizado. Considerando que 



no âmbito do protocolo assinado, a Associação tem prestado apoio técnico e 
ministrado formação a Técnicos/as que trabalham no Espaço Informação 
Mulheres e na Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência do 
Concelho do Montijo; Considerando o disposto no artigo 64º nº4 b) da Lei 
das Autarquias Locais, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 
11 de Janeiro; Considerando o Plano de Actividades proposto para o Ano de 
2010 que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzido, Propõe-se: -A 
aprovação do novo Protocolo entre a CMM e a AMCV que se anexa e aqui se 
dá por integralmente reproduzido e consequentemente a revogação do 
anteriormente celebrado;- A aprovação nos termos do n.º 1 e do n.º2 da 
cláusula 3ª do referido Protocolo, da aprovação do Plano Anual de 
Actividades e da atribuição à AMCV da verba de 3.000,00 Euros. Código 
Orçamental: 06.05/04.07.01.99 (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva) ------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº 269/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PR-09/10 – Na sequência do 
meu despacho de 10/04/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua almirante 
Cândido dos Reis, n.º49 e 51, em Montijo, de que é proprietária a senhora 
Matilde Dilar Brito F. de Morais Cardigos, 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, 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 
notificada à proprietária. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva) -------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 270/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PO-15/10 – Na sequência do 
meu despacho de 10/04/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Sebastião 
da Gama, n.º 17, Bairro  do Areias,  em Montijo, de  que  é  proprietário  o  
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Senhor José da Silva, 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, 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 
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.------------------------------------------ 
IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 271/10- DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA. - Considerando que: 1) 
De acordo com o Decreto número 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece 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 identificada e face ainda à necessidade de 
assegurar que tal direito não constitua uma forma de paralisar a actividade 
económica do Concelho neste domínio de actividade, entendeu-se privilegiar 
o objectivo de responder, de forma célere e em tempo útil a todos os pedidos 
formulados, emitindo declaração de renúncia que permitisse aos particulares 
concretizar, de forma também célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no 
entanto, agora necessário submeter a ratificação da Câmara Municipal, as 
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente, no período compreendido entre 1 de Junho de 2010 e 14 de Junho 
de 2010, 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 15 de Junho de 2010 e 28 de Junho de 2010, conforme lista que se 
anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente). -------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
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.---------------------------------------------------------- 
Finda a Ordem de Trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e 
catorze minutos.-------------------------------------------------------------------------- 
 Pelas dezanove horas foi retomada a sessão 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 tendo havido munícipes para intervir, e não havendo mais nada a tratar 
foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião eram dezanove horas e dois 
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 


