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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. 08/10

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZ

Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, nesta cidade de
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária,
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------

PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES

VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA
LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA

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

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Coordenadora
Técnica da Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa
do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos San-
tos, 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, tendo o Senhor
Vereador Renato Gonçalves lido uma SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1º DE
MAIO do seguinte teor: “Os eleitos do Partido Socialista na Câmara Munici-
pal de Montijo saúdam e felicitam o 25 de Abril, Revolução dos Cravos e Dia
da Liberdade e o 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, datas marcantes
e indissociáveis na História do nosso país. Saudamos e felicitamos o povo
português e os trabalhadores portugueses, especialmente todos quantos, pela
sua vida e muitas vezes com o sacrifício da mesma, pelo seu pensamento e
pelas suas obras e acções lutaram pela instauração de um regime político
democrático e pela valorização do trabalho bem como pela afirmação e
defesa dos direitos dos trabalhadores. 25 de Abril e 1º de Maio que afirmam
e realçam o primado da Democracia e da Liberdade e a prevalência da
Igualdade, da Fraternidade e da Solidariedade. Princípios e valores funda-
mentais para o Partido Socialista e que o Partido Socialista sempre defendeu.
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Desde a sua fundação e antes e depois de 25 de Abril de 1974. O PS percor-
reu desde a sua origem um caminho bem conhecido de todos os portugueses.
Defendemos a implantação de um regime político democrático, parlamentar e
pluripartidário. Defendemos a construção e reforço do Estado Social, o
Serviço Nacional de Saúde, o carácter público da segurança social, o prima-
do da Escola Pública. Defendemos a implantação e consolidação de uma
economia social de mercado, com livre concorrência, contra o corporativis-
mo, o neoliberalismo e a planificação centralizada. Defendemos a tutela e
protecção dos direitos de personalidade e fundamentais, pelo primado da
pessoa humana e contra o colectivismo. Defendemos o reencontro com a
nossa Casa Comum – a Europa e o projecto de integração europeia
comunitária, com a adesão às Comunidades Europeias e o seu desenvolvi-
mento e aprofundamento. Lutámos contra a pobreza, as desigualdades, as
assimetrias, pela igualdade de oportunidades e a favor da coesão social e
territorial. Defendemos o fim da tutela militar do regime democrático e a
subordinação do poder militar ao poder civil. Defendemos a independência
dos Tribunais e a submissão do poder político e económico ao poder judicial.
Afirmámos a nossa convicção na solidariedade euro-atlântica, no quadro da
Organização do Tratado do Atlântico Norte. Lutámos e lutaremos sempre por
um Portugal mais justo, mais próspero, mais solidário e mais fraterno e pela
defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores. No poder central, no
poder regional e no poder local. Nesta hora difícil para Portugal, marcada
pelo impacto negativo da crise económica mundial, a mais severa dos últimos
oitenta anos, saibamos afirmar o espírito dos dias de Abril e Maio de 1974
que mudaram para sempre a nossa História colectiva e depositemos todas as
nossas esperanças nas portuguesas e nos portugueses, no seu crer, na sua
vontade, na sua coragem, na sua ambição, na sua determinação, no seu
carácter, na sua firmeza, certos de que, como em todos os outros momentos
difíceis da nossa História comum, saberemos e iremos superar com êxito os
problemas e as dificuldades. Juntos vamos conseguir, certos de uma Europa
connosco.”--------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente tomou a palavra a Senhora Presidente que apresentou um
documento sobre a visita ao Montijo dos Presidentes das Câmaras Munici-
pais de Santa Catarina e Tarrafal (Cabo Verde) que a seguir se transcreve:
“O Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina (Cabo Verde),
Francisco Tavares, realizou uma visita ao Montijo nos dias 18 e 19 de Abril,
com o objectivo de conhecer a realidade do concelho montijense e de
preparar o conteúdo do acordo de geminação entre os dois municípios. Na
recepção oficial, realizada no dia 18 no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a Presidente da Câmara de Montijo explicou que esta visita surge após “uma
declaração de princípios, subscrita por ela e pelo Presidente Francisco
Tavares quando da visita em Março ao município de Santa Catarina, com o
objectivo de um futuro acordo de geminação nas áreas da economia,
formação, desporto e cultura”. O Presidente de Santa Catarina agradeceu a
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disponibilidade da autarquia montijense para “o estabelecimento desta
parceria frutuosa e também pelas novas parcerias que poderão ser
desenvolvidas no domínio empresarial”. Francisco Tavares realçou que o seu
município tem um projecto para se tornar “um concelho pivot no desenvolvi-
mento económico cabo-verdiano. Esse projecto assenta em três pilares:
conhecimento, cultura e riqueza. Para implementá-lo devemos contar com as
nossas potencialidades, mas também com a cooperação com outros municí-
pios”. A visita prosseguiu com as deslocações à Adega Cooperativa de Santo
Isidro de Pegões, à vila de Canha, ao Monte das Mós que tem um projecto de
criação de cavalos lusitanos, treino e prática de equitação tradicional
portuguesa, ao Santuário da Atalaia e ao Museu de Ex-Votos na Atalaia. No
dia 19, na Galeria Municipal, os presidentes das duas câmaras municipais, o
Presidente do Conselho de Administração da Escola Profissional do Montijo
e a administração da empresa Raporal celebraram um memorando de
entendimento com o objectivo futuro de ser estabelecido um acordo de
geminação entre os dois municípios. Neste memorando, ficou definida a
criação de uma comissão conjunta entre a Câmara de Santa Catarina, a
Raporal e a Câmara de Montijo, que terá como objectivo a elaboração do
estudo de viabilidade económica de uma empresa dinamizadora do sector de
carnes em Santa Catarina. No domínio da formação profissional, a Escola
Profissional de Montijo assegurará gratuitamente a formação profissional
nas áreas das Artes Gráficas e das Instalações Eléctricas a dois alunos de
Santa Catarina por ano. Estas vagas poderão aumentar se existirem outras
formas de financiamento. Ao nível do desporto, neste memorando de
entendimento a Câmara de Montijo compromete-se a cooperar, directa ou
indirectamente, com o município de Santa Catarina através do fornecimento
de equipamentos e materiais desportivos. A autarquia montijense vai, ainda,
avaliar junto das entidades competentes a possibilidade de financiamento da
mobilidade dos jovens cabo-verdianos nos domínios da educação, formação,
juventude e cidadania activa. Presidente da Câmara Municipal Tarrafal em
Montijo – Por sua vez, nos dias 19 e 20 de Abril, a Câmara Municipal de
Montijo recebeu a visita do Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal,
João Domingos, e dos vereadores José Manuel Tavares e Eurico Lopes
Costa. O objectivo desta visita foi conhecer a realidade do concelho monti-
jense, aproveitando experiências que se possam adequar à sua realidade. Na
segunda-feira, 19 de Abril, a recepção ao Presidente da Câmara Municipal
do Tarrafal teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se
uma visita à empresa Raporal e à Escola Profissional de Montijo. A comitiva
visitou depois o Moinho do Cais, a Quinta do Pateo D’Água e o Cinema
Teatro Joaquim D’Almeida. Na terça-feira, as visitas foram direccionadas
para a temática ambiental, nomeadamente, sobre as técnicas utilizadas na
distribuição de água e tratamento de resíduos sólidos. O presidente e
vereadores da Câmara Municipal do Tarrafal visitaram a AMARSUL, empresa
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que procede ao tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos
produzidos nos municípios associados da Margem Sul Tejo, os Serviços de
Recolha de Resíduos da autarquia montijense e a ETAR Biológica, nas
Taipadas. No final da tarde, nos Paços do Concelho, foi tempo de fazer o
balanço da visita. João Domingos confessou que a visita, embora curta,
“ultrapassou todas as expectativas. Por sua vez, a Presidente da Câmara
Municipal de Montijo, Maria Amélia Antunes, afirmou que “temos aqui a
possibilidade de estabelecer um contacto privilegiado de cooperação, à medi-
da que formos identificando as vossas prioridades e nos transmitam as
mesmas, para depois podermos partir para uma sistematização dessa
cooperação”. A edil reiterou a disponibilidade para formalizar a coopera-
ção, assumindo o compromisso de assinar um documento simples, e colocá-lo
à sua consideração para que seja dada execução prática a esta experiên-
cia.”----------------------------------------------------------------------------------------
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 05 e 16 de Abril de
2010: - Autorizações Administrativas: 7; - Licenças Administrativas: 2; -
Alterações: 3; - Projecto de Arquitectura – Proposta n.º 4037/01: 1; - Infor-
mações Prévias: 1; - Comunicações Prévias: 2; - Licenças de Utilização: 11;
- Loteamentos: 1.-------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Joaquim Batalha leu uma Saudação ao 25 de Abril e 1º
de Maio do seguinte teor: “36 Anos passaram sobre a revolução de Abril que
abriu as portas à Liberdade. No dia 25 de Abril de 1974 o processo
libertador desencadeado, uniu o Povo e o movimento das Forças Armadas e
que ficará para sempre ligado ao que de mais progressista regista a nossa
história recente. A Pide a repressão, a prisão, a tortura, o assassínio, a
censura, a guerra com a destruição e morte, a corrupção, o Estado ao serviço
de uma pequena minoria, a pobreza, a fome, as injustiças sociais o
analfabetismo e o atraso foram as marcas do tempo sinistro antes do 25 de
Abril de 1974. Há 36 anos a Revolução de Abril abriu novos caminhos de
liberdade, de progresso e democracia, e muitas conquistas ainda se
encontram plasmadas na Constituição da República Portuguesa e que fazem
parte das nossas vidas, são elas: as liberdades sindical e de reunião, de
expressão, de imprensa e de direito à greve, as eleições livres e formação de
partidos políticos, as autarquias locais democraticamente eleitas e criação
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; o fim das guerras
coloniais e independência das ex-colónias; o salário mínimo nacional, o
direito a subsídio de férias e de natal, o subsídio de desemprego, e pensões de
reforma, a protecção social para todos, o direito de voto aos 18 anos, a
igualdade de direitos entre mulheres e homens, direito à saúde, à educação e
à habitação. Mas as políticas de direita e a aguda crise económica e social
consequência do sistema capitalista, tem tentado destruir os mais elementares
direitos e liberdades que milhares de portugueses tão arduamente conquista-
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ram. Os que primeiro sofrem as consequências desta política de classe, são
os trabalhadores. As lutas pelo emprego e pelos salários levadas a cabo nos
últimos tempos, tanto no sector público como no privado expressam
claramente uma notável disponibilidade dos trabalhadores para continuar a
exercer um direito que a Constituição da República Portuguesa lhes confere,
o de lutar pelos seus direitos e por uma vida mais digna e que será
demonstrado mais uma vez no próximo 1º de Maio. O 25 de Abril é o exemplo
do combate à resignação, ao conformismo, às impossibilidades e inevitabili-
dades. O 25 de Abril é a força transformadora da participação e da luta
contra as injustiças e pela construção de um futuro melhor. Será a vontade
dos trabalhadores e do povo que acabará por triunfar, com Abril para
cumprir Abril, por um Portugal com futuro. Saúdo de igual modo o 25 de
Abril e o 1º de Maio e todos os democratas trabalhadores e trabalhadores
que participaram nas comemorações na defesa de Portugal de Abril, de
Liberdade e Democracia.”-------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Nuno Ferrão apresentou uma questão sobre a tarifa dos
resíduos sólidos urbanos abaixo descrita:”O Vereador Nuno Ferrão infor-
mou que a tarifa dos resíduos sólidos urbanos está a ser cobrada em fracções
destinadas a garagens, o que do seu ponto de vista não é justo nem racional
pois as garagens não são geradoras de RSU pois estes advêm das pessoas e
das habitações. Por isso, não faz sentido que uma garagem pague mensal-
mente pouco mais de € 1 por um consumo residual de água e que depois
tenha de pagar € 3 por RSU que por norma, e em casos normais, não são
gerados por si.”--------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Lucília Ferra questionou, também, sobre a tarifa de
resíduos sólidos urbanos e saudou o 25 de Abril e 1º de Maio, que se
transcreve: “A Vereadora Lucília Ferra suscitou a questão referente à tarifa
de Resíduos Sólidos, cujo valor foi corrigido em Reunião de Câmara, mas
que ainda não foi reflectido na factura deste mês, factura esta que continua a
registar a taxa entretanto revista. Saudou o 25 de Abril e o 1º de Maio
invocando, a propósito das datas, os valores da Democracia, Liberdade e
Solidariedade, dando particular ênfase aos valores da solidariedade num
momento da nossa vivência social, em que os excluídos, assumem,
infelizmente, proporções assustadoras face à crise económica e social e onde
os números do Desemprego a todos incomoda.”------------------------------------
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos
documentos respeitantes a esta reunião.---------------------------------------------
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Foi presente para aprovação a Acta nº. 07/2010, 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. 198/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTIJO – Considerando: -
Que são cometidas pela alínea x) do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e artigo 35º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, responsabilidades à
Câmara Municipal no domínio da actuação da Protecção Civil; - Que os
Bombeiros enquanto agentes de primeira intervenção de Protecção Civil, têm
tido um papel determinante na prossecução da política de prevenção do risco
e no socorro às populações do Concelho de Montijo, em conformidade com o
espírito abnegado e voluntário que caracteriza a acção dos Bombeiros do
Montijo nas diversas missões que lhes são confiadas; - Que no dia 27 de
Fevereiro de 2010, os Bombeiros Voluntários de Montijo participaram em
diferentes acções de prevenção e de socorro que decorreram em resultado da
situação meteorológica adversa, que se fez sentir em todo o país. – Que a
despesa a realizar se enquadra no orçamento do corrente ano sob o Código
da Classificação Económica 0103/04070103. Proponho: Que seja atribuído
um subsídio de 613,12 € (seiscentos e treze euros e doze cêntimos), para fazer
face a danos com equipamento que resultaram da intervenção dos
Bombeiros. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 199/10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO DISTRITO
DE SETÚBAL – CONSIDERANDO QUE: O Município de Montijo continua a
apoiar o comércio tradicional, ora subsidiando ou promovendo acções
conjuntas com a Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal
com o objectivo de tornar o comércio tradicional mais atractivo para os
munícipes e consumidores. Promover o centro do Montijo é o objectivo do
protocolo celebrado entre o Município e a Associação do Comércio e
Serviços do Distrito de Setúbal. Na base desta política municipal de apoio ao
comércio está a vontade do Município de Montijo, em valorizar o papel do
pequeno comércio de proximidade no concelho, não só pela sua importância
enquanto agente criador de emprego e de riqueza, mas também pela sua
função social, cultural e humana de fixação e ligação das pessoas aos centros
urbanos tradicionais das cidades em que habitam. Foi nesse sentido que este
protocolo de colaboração é outorgado o Município, comparticipou em
39.986,67 euros a candidatura apresentadas pela Associação do Comércio e
Serviços do Distrito de Setúbal à Acção C – Projectos de promoção
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comercial dos centros urbanos – do MODCOM – Sistema de Incentivos à
Modernização do Comércio – dado que só as estruturas associativas
empresarial do sector do comércio ou outras equiparadas – são beneficiárias
desta comparticipação financeira. A candidatura, destina-se à execução de
projectos de promoção comercial dos centros urbanos através de acções de
animação, dinamização e divulgação, com um valor total elegível de
99.966,66 euros e uma comparticipação de 60%. Assim é celebrado o
presente protocolo de colaboração de acordo com a alínea b) do n.º 4 do
artigo 64º conjugado com o artigo 67º da Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
PROPÕE-SE que o executivo municipal delibere favoravelmente a celebração
do referido protocolo de colaboração que se junta e cujo conteúdo se dá por
integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)-----
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA Nº. 200/10 – 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 1ª AO PLANO DE
ACTIVIDADES MUNICIPAIS (2010-2013) – Considerando: 1. Que nos termos
do disposto no n.º 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 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; 2. A necessidade de efectuar a 3ª alteração ao Orçamento,
constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido. 3. A
necessidade de se efectuar a 1ª alteração ao Plano de Actividades Municipal.
PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 3ª
alteração ao Orçamento, ao abrigo dos n.º 8.3.1.2. e 8.3.1.5. do Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
315/2000, de 2 Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------
III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1 – PROPOSTA N.º 201/10 – PROCESSO DISCIPLINAR - ARQUIVAMENTO – Em
23 de Outubro de 2009, foi recepcionado pela Câmara Municipal de Montijo
ofício n.º 1556, de 22/10/2009, do Agrupamento de Escolas de Montijo, que
enviou o Relatório Final do Processo Disciplinar instaurado à Assistente
Operacional Carla Queluz, trabalhadora integrada no Mapa de Pessoal da
CMM, a exercer funções na EB1/JI de Montijo. No Relatório, a Sr.ª Instruto-
ra concluiu que existia diferença entre o valor das refeições fornecidas a
alunos e os montantes entregues das vendas de refeições a alunos, no período
entre o 2.º período do ano lectivo 2006/2007 e Novembro de 2008 e que essa
diferença ascende a € 19.880,34. Considera a Sr.ª Instrutora que a arguida
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violou os deveres de zelo, obediência e lealdade, pelo que propõe a aplicação
à arguida de uma pena de 240 dias de suspensão e a reposição das verbas em
dívida, incluindo os juros à taxa legal. O processo foi enviado para o
Gabinete Jurídico da CMM, tendo sido elaborada informação n.º 140/2009,
de 19/11/2009, na qual se verificou “(…) não estarem reunidas condições
legalmente previstas para que o órgão executivo possa deliberar sobre o
processo disciplinar em questão. Isto porque, por um lado, o relatório não
vinha acompanhado de todo o processo e, por outro lado, porque o relatório
não cumpria o previsto no artigo 54.º do Estatuto Disciplinar, aprovado pela
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro (ED). Foi enviado ofício n.º 22236, de
15/12/2009 ao Agrupamento de Escolas, a que se anexou a informação do
Gabinete Jurídico supra identificada. Por ofício n.º 2168, de 21/12/2009, o
Agrupamento de Escolas enviou o processo disciplinar e a documentação que
deu origem à instauração do mesmo e por ofício n.º 432, de 12/03/2010, o
Agrupamento enviou o Relatório Final do processo, rectificado. Consideran-
do que nos termos do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho e do contrato
de execução assinado com o Ministério da Educação, a Câmara Municipal
passou a exercer, quanto ao pessoal não docente dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, o poder disciplinar, especificamente, com competência para aplicar
pena superior a multa. Considerando a análise do Relatório Final rectificado
e do processo, referem-se os aspectos seguintes: - Dispõe o artigo 54.º n.º 1
do ED “(…) o instrutor elabora, no prazo de cinco dias, um Relatório Final
completo e conciso donde constem a existência material das faltas, a sua
qualificação e gravidade, importâncias que porventura haja a repor e seu
destino, bem como a pena que entenda justa (…)”. Sublinhado nosso. - Da
análise do Relatório Final resulta que foi instaurado um processo disciplinar
à trabalhadora Carla Fernanda Coelho Queluz, que exercia funções na
EB1/JI de Montijo e que tinha a seu cargo a venda de senhas das refeições
fornecidas pelo refeitório escolar e a entrega da verba apurada nos Serviços
Administrativos do Agrupamento. - No entanto, verifica-se que os factos
relatados não são completos no sentido da concretização e individualização
dos actos/omissões praticados pela arguida, bem como as circunstâncias de
tempo, modo e lugar em que os mesmos foram praticados, por forma a que
claramente se afirme quem fez, o que fez, quando o fez e onde o fez. - Por
outro lado, os factos constantes do Relatório Final têm de subordinar-se aos
factos constantes da acusação, sob pena de violação do direito à audiência
da arguida. Verifica-se, que quanto a este aspecto, relevam para o efeito os
artigos 1.º e 2.º da Acusação (fls. 22 do processo): “Artigo 1.º As verbas
correspondentes ao número de refeições vendidas pelo Refeitório da EB1/JI
Montijo e entregues por esta funcionária, não coincidem com o número de
refeições fornecidas, nos anos lectivos de 2006/7, de 2007/8 e dos meses de
Setembro, Outubro e Novembro de 2008”. Artigo 2.º Relativamente à semana
de 24 a 28 de Novembro de 2008, a funcionária não efectuou qualquer
entrega, na Secretaria do Agrupamento, das verbas referentes ao número de
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refeições vendidas”. - Os artigos que compõem a acusação não cumprem
com o exigido no n.º 3 do artigo 48.º do ED. Tal como refere Paulo Veiga e
Moura, Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Administração Pública,
Anotado, Coimbra Editora, pág. 147, “(..) a acusação deve primar pela
clareza, congruência e suficiência dos factos nela descritos e imputados ao
arguido, pelo que também envolverá uma violação do direito fundamental de
audiência, com a consequente nulidade do procedimento disciplinar, uma
acusação deduzida em termos obscuros, que não permita ao acusado saber o
que lhe é imputado, ou em termos insuficientes, que não compreenda os
factos indispensáveis para alicerçar o juízo valorativo formulado (…). Ora,
conclui-se que a acusação, nos moldes em que foi elaborada, não expõe, com
a clareza necessária, os factos e as circunstâncias em que os mesmos foram
praticados, para que a arguida, caso entendesse, pudesse pronunciar-se
sobre eles em toda a sua plenitude. Estamos perante uma nulidade insuprível,
por violação do direito de audiência da arguida. Não obstante a nulidade
supra identificada, que afecta todo o processo, mais alguns aspectos merecem
a nossa referência. Desde logo, a exigência prevista no artigo 8.º do ED, que,
quando os factos em presença são passíveis de ser considerados infracção
penal, como acontece no processo em análise, tem de se dar conhecimento ao
Ministério Público. Dos documentos insertos no processo, parece não ter
sido cumprida tal exigência. O processo em questão teve início com o
despacho do Sr. Director do Agrupamento, de 26/03/2009, que instaurou
processo de averiguações (fl. 1 do processo). No entanto, trata-se de um
verdadeiro processo de inquérito, pois ao abrigo do novo ED os processos de
averiguações têm em vista apurar a existência de infracções disciplinares
praticadas por trabalhador com duas avaliações de desempenho consecutivas
negativas. Mesmo que, formalmente, a designação do processo fosse
incorrecta, verifica-se que em termos de conteúdo também faltaram
procedimentos previstos na Lei. Da análise do processo, verifica-se que após
apresentação do relatório que põe fim ao processo de “averiguações”, o
mesmo é homologado pelo Director do Agrupamento, determinando o
despacho a abertura do procedimento disciplinar à trabalhadora arguida
(fls. 21 do processo). Seguidamente, é elaborada a acusação, mas não consta
do processo qualquer despacho que, nos termos do artigo 68.º n.º 3 do ED,
convolasse o processo de “averiguações” na fase de instrução do processo
disciplinar. Note-se também que as diligências efectuadas no processo
traduziram-se na junção de documentos e nas tentativas de audição da
arguida. Não foram ouvidas quaisquer testemunhas, nem mesmo a
participante, em incumprimento do disposto no artigo 46.º n.º 1 do ED. Por
fim, não pode deixar de salientar-se que a diferença entre o valor de refeições
fornecidas a alunos e os montantes entregues das vendas de refeições a
alunos a partir do 2.º período de 2006/2007 e Novembro de 2008, nos termos
do Relatório Final do processo, ascende a cerce de € 19.880,34 (atendendo
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ao supra mencionado, independentemente de essa diferença poder ou não ser
imputada à trabalhadora visada no processo ou a outro trabalhador). Nestes
termos, PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere por escrutínio
secreto, ao abrigo do art. 14.º n.º 4 do ED e art. 24.º n.º 2 do Código de
Procedimento Administrativo, o seguinte: A. Não concordar com o relatório
final e conclusões do processo disciplinar instaurado à Assistente
Operacional Carla Fernanda Coelho Queluz, anexo à presente proposta e
que se dá por integralmente reproduzido, com os fundamentos constantes
na presente proposta; B. No seguimento, deliberar a devolução do presente
processo ao Agrupamento de Escolas de Montijo – instrutor do processo,
para reformulação do mesmo de acordo com o exigido no ED, incluindo a
realização das diligências necessárias à descoberta da verdade, com as
legais consequências pelo eventual incumprimento do preceituado no ED.
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------------------------------------
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com sete votos a
favor.---------------------------------------------------------------------------------------
IV – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA N.º 202/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO CORAL DO
MONTIJO PARA A REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DA COROA AO CRAVO, NO
ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E DO CENTENÁRIO DA
REPÚBLICA – Na sequência da programação do espectáculo “Da Coroa ao
Cravo” no Cinema Teatro Joaquim d’Almeida, no próximo dia 25 de Abril de
2010, pelas 16h30, no âmbito das Comemorações do Dia 25 de Abril e do
Centenário da República, organizado pelo Grupo Coral do Montijo em
parceria com a Câmara Municipal de Montijo, Propõe-se: 1 – A atribuição
de um subsídio ao Grupo Coral do Montijo no valor de 1500€ (mil e
quinhentos euros) como apoio às despesas de produção do espectáculo,
nomeadamente no que diz respeito a refeições, deslocações, figurinos e
cenários, 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. Este apoio servirá de incentivo ao bom trabalho a realizar. 2 –
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. 3 – De sublinhar o mérito e agradecer à Associação
pela iniciativa e pelo esforço reunido pelos vários intervenientes para a
montagem deste espectáculo. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99.
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA 203/10 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “WHISPER FOR A
GIRL” – PELO DVD MONTIJO EM CO-PRODUÇÃO COM O CTJA – A Estúdio
Digital / DVD Montijo apresentou integrado na programação do Cinema
Teatro Joaquim d’ Almeida o espectáculo em regime de co-produção
“Whisper For a Girl”, no passado dia 16 de Abril de 2010, pelas 21h30,
inserido nas Comemorações do Dia Mundial da Dança, Propõe-se: 1 – Que
se acorde que a receita deste espectáculo, para pagar as despesas inerentes
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ao mesmo, seja dividida da seguinte forma, após dedução do IVA de 5%: -
60% de cada bilhete para a Câmara Municipal de Montijo; - 40% de cada
bilhete para a Entidade supra citada. 2 – Sendo a receita total do espectáculo
de 3012,50€, será feito o pagamento de 1147,62€, acrescido de IVA à taxa
legal de 5%, à Estúdio Digital / DVD Montijo, conforme acordado na divisão
do ponto 1. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela
Senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
V – DIVISÃO DE HABITAÇÃO
1 – PROPOSTA Nº. 204/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO À PROPRIETÁRIA –PROCESSO PO-08/10 - 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 Rua José
Joaquim Marques, nºs 54 e 56, em Montijo de que é proprietário a firma
Santos Ferreira e Silva, S.A., conforme auto que se anexa e que aqui se dá
por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, 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 Decreto-Lei nº. 555/99 de 16/12, com a
redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a
reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a
execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2.
Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja
notificada ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora
Clara Silva).------------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 205/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PO-03/10 – Na sequência do meu
despacho de 03/02/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua António
Virgolino dos Santos, gaveto com a Rua Gaspar Nunes, em Montijo de que é
proprietário o Senhor Ricardo Beatriz, conforme auto que se anexa e que
aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o
proprietário, nos termos dos artºs 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
artºs. 89º. e 90º. do Decreto-Lei nº. 555/99 de 16/12, com a redacção dada
pela Lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e
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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.-------------------------------------------
3 – PROPOSTA N.º 206/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PO-07/10 – 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 Rua José
Joaquim Marques, nº52, em Montijo de que é proprietário a firma Carrondo
& Carvalho, Lda., conforme auto que se anexa e que aqui se dá por
integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos
dos artºs 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 artºs. 89º. e 90º. do
Decreto-Lei nº. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela Lei n.º 60/07 de
04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de
construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e
segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1 – PROPOSTA Nº. 207/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1)
De acordo com o Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece as me-
didas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo aeroporto de
Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios abrangidos, um di-
reito de preferência nas transmissões a título oneroso entre particulares de
terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas constantes da-
quele mesmo Decreto, relativamente a transmissões na área da zona 10 exte-
rior às zonas 1 a 9, tudo conforme o disposto nos nºs. 1 e 3 do artigo 10º do
citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo presente a salvaguarda do interesse pú-
blico em geral e do interesse municipal em particular, foram apreciados os
pedidos dos particulares, tendo presente que só em casos muito pontuais será
de ponderar o efectivo exercício de tal direito de preferência pelo Município.
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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 06 de Abril de 2010 e 16 de Abril de 2010, tudo
de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 19/2008,
conforme listagem que se anexa à presente proposta dela fazendo parte
integrante. PROPONHO: Que a Câmara Municipal ratifique todas as
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora
Presidente, nos seguintes processos, constituído por força do disposto no
artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido
entre 06 de Abril de 2010 e 16 de Abril de 2010, conforme lista que se anexa
à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela
Senhora Presidente).--------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 208/10 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTIJO E AS EMPRESAS, IMOBILIÁRIA RUGUE, S.A. E MULTISADO, S.A. –
Considerando que: 1. O desenvolvimento sustentável do Município é um
objectivo estratégico e prioritário do Executivo Municipal. 2. Se pretende o
alargamento da Circular Externa da Cidade de Montijo entre a rotunda das
Portas de Cidade de Montijo, e a Rotunda da Atalaia, no troço Portas da
Cidade/EN4; 3. Entre o Município e a empresa designada por Bogaris Retail
Por, S.A., no âmbito da tramitação administrativa do processo designado por
L-1/04, foi celebrado um Protocolo a 3 de Dezembro de 2009, do qual
emergem direitos e obrigações para ambas as partes, no que tange ao
pretendido alargamento da Circular Externa, nomeadamente no que se refere
ao projecto de execução do alargamento e à necessária disponibilização dos
terrenos; 4. O Município tem um projecto de execução para o alargamento
referido na alínea que antecede, que entregou à Bogaris Retail Por, S.A.,
para execução; 5. Para a execução do pretendido alargamento mostra-se
necessário, que os proprietários dos terrenos confinantes com o troço do
alargamento, colaborem com o Município, consentindo na ocupação de uma
faixa de terreno para a viabilização da execução do mesmo alargamento,
num esforço de cooperação entre as partes. PROPONHO: 1. A aprovação do
protocolo a celebrar entre o Município de Montijo e as empresas Imobiliária
Rugue, S.A. e Multisado, S.A., nos termos da minuta que se anexa a esta
proposta e que dela faz parte integrante, bem como dos seus anexos. 2.
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Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para, em representação
do Município de Montijo, outorgar o referido Protocolo. (Proposta subscrita
pela Senhora Presidente)---------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
1 – PROPOSTA Nº. 209/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O ENSINO PRÉ-ES-
COLAR ARY DOS SANTOS”. PROCESSO F-70/2001 – Considerando que: A
vistoria efectuada no dia 24 de Março de 2010 considerou estarem os
trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A
Ratificação do Auto de Recepção Definitiva da obra “Construção de Edifício
para o Ensino Pré-Escolar Ary dos Santos”. (Proposta subscrita pelo Senhor
Vereador Nuno Canta) -----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA Nº. 210/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE
DANÇAS E CANTARES DO AFONSOEIRO”. PROCESSO F-06/2008 – Conside-
rando que: A vistoria efectuada no dia 13 de Abril de 2010 considerou
estarem os trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente.
Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção Provisória da obra "Constru-
ção de Edifício do Rancho Folclórico de Danças e Cantares do Afonsoeiro”
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). -------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
VIII – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
1 – PROPOSTA N.º 211/10 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 14 DE ABRIL DE 2010, TITULADA PELA PROPOSTA N.º 88/10 –
“DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2009 – RECTIFICAÇÃO” –
Proponho que a Câmara Municipal delibere: 1 – Aprovar a deliberação do
Conselho de Administração de 14 de Abril de 2010, titulada pela Proposta n.º
88/10, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos
dela constantes, a qual faz parte integrante da deliberação titulada pela
Proposta n.º 75/10, do Conselho de Administração de 31 de Março, que
aprovou os documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão de
2009 dos SMAS; 2 – Enviar à apreciação da Assembleia Municipal a
presente deliberação, que fará parte integrante da deliberação já tomada em
reunião deste órgão de 07 de Abril de 2010, titulada pela Proposta n.º 190/10
e à qual será apensada. (Proposta subscrita pelo Senhor Presidente do
Conselho de Administração)-----------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas dezanove horas para dar
início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro, tendo a mesma tido o seu término às dezanove horas e seis
minutos, prosseguindo de imediato a Ordem de Trabalhos.---------------------
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O Senhor Avelino Antunes questionou a Senhora Presidente sobre qual o
comunicado que o PCP fez à população de Sarilhos Grandes.-------------------
A Senhora Presidente referiu que o período de Intervenção do Público não é
para os munícipes questionarem os assuntos que estão a ser discutidos na
reunião, muito embora, por vezes tenha permitido que tal aconteça
respondendo ao senhor munícipe no rigor das regras, que o PCP não emitiu
nenhum comunicado, foi a CDU mas, para nós quanto ao conteúdo é um e a
mesma coisa.------------------------------------------------------------------------------
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 da qual se lavrou a presente acta que vai ser
assinada.----------------------------------------------------------------------------------
E eu, Coordenadora Técnica da
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------

A Presidente da Câmara

Maria Amélia Antunes
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