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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. 14/10

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

Aos catorze dias 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
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador NUNO MIGUEL CARAMUJO
RIBEIRO CANTA.

Às dezassete horas e trinta e cinco minutos, com a presença da Assistente
Técnica da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrati-
vo e Financeiro, Susana Luísa Marques Sargento, 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 PS não tendo os mesmos
apresentado qualquer assunto. De seguida foi dada a palavra aos senhores
Vereadores do PSD e da CDU não tendo os mesmos apresentado qualquer
intervenção. ------------------------------------------------------------------------------

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 28 de Junho e 9 de
Julho de 2010: -Autorizações Administrativas:1;-Certidões: 6; - Informações
Prévias:3;-Comunicações Prévias:4;-Licenças de Utilização:8; Loteamentos:
1.-------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente para aprovação a Acta nº. 13/2010, tendo sido aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------
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Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes
ao período de

ORDEM DO DIA
I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS
1 – PROPOSTA N.º 272/10- Protocolo de Colaboração entre o Município de
Montijo e a SEDENGIL - Considerando que: No âmbito da atribuição
municipal de acção social, o Município do Montijo continua a criar as
condições necessárias para que a acção social do Concelho pudesse contar
com uma participação forte por parte do Município visando nomeadamente,
minimizar as debilidades sociais, económicas e culturais da população
carenciada do concelho de Montijo, reduzir o número de pessoas em situação
de pobreza extrema, desenvolver competências nos indivíduos sociais e
economicamente desfavorecidos fomentando a sua inclusão social. De acordo
com a política de responsabilidade social do Grupo Mota-Engil, a
SEDENGIL – Sociedade Imobiliária, S.A considera que deve participar
activamente e contribuir para o prosseguimento de iniciativas de interesse
público e de acção social tais como as que são desenvolvidas pelo Município.
Por um lado, o Município a fim de concretizar esta atribuição social tem
necessidade de dois espaços para instalação e funcionamento de associações
que se dediquem igualmente a esses fins sociais. Por outro, a SEDENGIL –
Sociedade Imobiliária, S.A. é dona e legítima de duas fracções autónomas
sitas no Montijo e compromete-se a doá-las ao Município, para que o mesmo
destine essas fracções aos fins sociais. Foi nesse sentido que este protocolo
de colaboração é celebrado, de acordo com a alínea h) dos artigos 13º e
artigo 23º da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro conjugados com a alínea b) do
nº 4 do artigo 64º, com a alínea h) do nº 1 do artigo 64º e artigo 67º da Lei nº
169/99 de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/02
de 11 de Janeiro. PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere favorá-
velmente: a) A celebração do referido protocolo de colaboração que se junta
e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e consequentemente, b)
A aceitação da doação das duas fracções autónomas melhor identificadas no
referido protocolo nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 64º e artigo 67º
da Lei nº 169/99 de 14 de Setembro, c)Autorizar a Senhora Presidente a
outorgar a respectiva a escritura pública de doação. (Proposta subscrita pela
Senhora Presidente) --------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA N.º 273/10- 9.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª 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 insufici-
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entemente 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 9ª alteração ao Orçamento e 5ª Plano de Actividades Municipal
constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido.
PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 9ª
alteração ao Orçamento e 5ª. 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 3 votos a Favor do PS e 3 abstenções, 2 dos
senhores Vereadores do PSD e 1 do senhor Vereador da CDU. -----------------
III - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA N.º 274/10 - Atribuição Subsídio à Sociedade Filarmónica
1.º de Dezembro - A Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro realizou um
Torneio de Damas a nível nacional no passado dia 26 de Junho que contou
para o calendário de provas da Federação Portuguesa de Damas. Para fazer
face às despesas deste evento, a Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro
solicitou um apoio financeiro, deste modo; Propõe-se: 1 – A atribuição de um
subsídio no valor de 300,00€ (trezentos euros) à Sociedade Filarmónica 1.º
de Dezembro, 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. ------------------------------------------
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO
1 – PROPOSTA N.º 275/10 – Homologação de Auto de Vistoria e
Notificação à Proprietária – Processo PR-04/10 - Na sequência do meu
despacho de 02/03/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Av. João IV, nº8,
garagem 46 e 1º Esq., em Montijo de que são proprietários respectivamente o
Senhor Hélder Manuel Amado e a Senhora Júlia Gouveia Caria Silva Futre,
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido.
Tendo sido notificada a proprietária do 1ºEsq., nos termos dos artºs 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
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que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º.
do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de
04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de constru-
ções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das
pessoas e bens. PROPONHO: 1.Que a Câmara Municipal delibere homolo-
gar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracita-
dos, 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 do1-º Esq.
Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 276/10 – Homologação de Auto de Vistoria e
Notificação à Proprietária – Processo PR-05/10. Na sequência do meu
despacho de 02/03/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Av. João IV, nº
8, garagem 45 e 1º Esq., em Montijo de que são proprietários respectiva-
mente o Senhor José Manuel Cardoso Pereira e a Senhora Júlia Gouveia
Caria Silva Futre, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária do 1ºEsq.,
nos termos dos artºs 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 artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção
dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a
saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1.Que a Câmara
Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos
normativos legais supracitados, determinando por consequência a execução
das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado.2.Que a presen-
te deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à
proprietária do 1ºEsq. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara
Silva).--------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
3 – PROPOSTA N.º 277/10 – Homologação de Auto de Vistoria e
Notificação à firma proprietária – Processo PR-11/10. - Na sequência do
meu despacho de 16/04/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Gonçalo
Zarco, nº9, Afonsoeiro, em Montijo, de que é proprietária a firma Madeira &
Luz, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente
reproduzido. Tendo sido notificada a firma, nos termos dos artºs 100º e 101º
do Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não
apresentou qualquer alegação. -Considerando que compete à Câmara Muni-
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cipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de
16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens.
PROPONHO: 1.Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vis-
toria 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 firma proprietária. (Proposta subscrita pela
Senhora Vereadora Clara Silva). -----------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1 – PROPOSTA N.º 278/10- 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 declara-
ções de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presi-
dente, constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008,
de 01 de Julho, no período compreendido entre 30 de Junho de 2010 e 9 de
Julho de 2010,e pelo Sr. Vice-Presidente no dia 01 de Julho de 2010,
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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 um
minuto.-------------------------------------------------------------------------------------
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, a Senhora Presidente informou
que tal como em anos anteriores e por motivo de férias, não se irá realizar a
reunião de 11 de Agosto de 2010, mantendo-se no entanto a normal perio-
dicidade das restantes. -----------------------------------------------------------------
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, Assistente Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.----------------

A Presidente da Câmara

Maria Amélia Antunes
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