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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. 15/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE JULHO DO AN O DE 
DOIS MIL E DEZ 

 

Aos vinte e oito 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: JOÃO CARLOS PEREIRA VEIGA 

JOSÉ PEDRO BARROSO DIAS NETO 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 
VÍTOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

 
Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Joaquim António Lopes da 
Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente no dia 28 de Julho de 
2010, e em sua substituição compareceu o Senhor Vereador João Carlos 
Pereira Veiga, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------ 
 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Lucília Maria Samoreno 
Ferra, tendo informado que estaria ausente entre 19 a 30 de Julho de 2010, e 
em sua substituição compareceu o Senhor Vereador José Pedro Barroso Dias 
Neto, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Maria Clara Silva, tendo 
informado que estaria ausente entre 19 de Julho a 3 de Agosto de 2010, e em 
sua substituição compareceu o Senhor Vereador Vítor Salvador da Silva 
Gingeira, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------ 
 
Às dezassete horas e trinta e três 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 da CDU e PSD, tendo o Senhor 
Vereador Nuno Ferrão indagado o Senhor Vereador Renato Gonçalves se já 
teria alguma informação e eventuais orçamentos relacionados com a 
melhoria do piso do Mercado Municipal n.º 1, nomeadamente do sector do 
comércio de peixe. De facto a ocorrência de algumas quedas nas escadas de 
acesso ao exterior, exige que a Câmara tome as medidas adequadas para 
salvaguarda da integridade física dos utentes daquele espaço quer dos 
clientes, quer dos comerciantes. ------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que na sequência da questão 
suscitada e sem prejuízo de voltar a reforçar o período de dificuldade 
financeira em que o País e a Administração Pública se encontram, o 
Departamento de Obras e Meio de Ambiente foi contactado no sentido de 
tentar resolver o problema da derrapagem de pessoas no piso em causa, não 
sendo possível resolver o problema com os nossos serviços internos, o que 
era preferível, torna-se necessário contactar empresas no exterior para que 
possam efectuar o serviço. Mas neste momento ainda não temos nenhum 
orçamento. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Pedro Neto solicitou informações sobre a execução 
das obras da via pública e zonas envolventes à Rotunda das Portas da Cidade 
e da manutenção do prazo previsto para a conclusão dos mesmos. 
Questionou ainda sobre notícias vindas a público na semana passada sobre o 
Governo atribuir às Câmaras Municipais a competência de permitir o 
alargamento do horário de funcionamento das grandes áreas comerciais aos 
domingos e feriados. Questionou qual a posição da Câmara Municipal sobre 
esta matéria ou se aguarda ainda pela formalização destas alterações para se 
pronunciar. ------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que “as obras estão a correr a bom ritmo e 
temos todas as condições para cumprirmos os prazos. A obra do espaço 
comercial também corre a bom ritmo, e é suposto as obras da via pública 
estarem concluídas quando o espaço comercial estiver terminado. Portanto 
nada indica que as obras não possam correr como estava previsto. Surgiu 
uma  questão de segurança, um cabo da EDP que estava enterrado no solo, 
mas a situação está a ser resolvida. Há boas condições para as obras 
terminarem rapidamente. Quanto à questão da competência das autarquias 
em permitir o alargamento dos horários das grandes superfícies, por agora é 
notícia, quando passar a ser lei, logo veremos, aguardamos a legislação”. 
Mas disse que por uma posição de princípio é contra. Entende que o domingo 
é um dia especial, para a família, para o repouso e lazer.”Foi sempre 
historicamente assim, umas vezes com mais expressão religiosa, outras com 
menos expressão religiosa, tem um significado muito particular para todos  
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nós, é um dia para o convívio, para a tranquilidade, para a família para 
quem é católico praticante, para ir à missa. E com este lufa-lufa, este hiper 
consumismo, este hiper usar as superfícies comerciais não só para comprar, 
mas também para passar o tempo, é altura para reflectirmos um pouco sobre 
tudo isto e começarmos a inverter essa lógica. No entanto teremos que 
conhecer a Lei e analisar melhor”. --------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Renato Gonçalves disse que no Ordenamento Jurídico-
Administrativo todas as competências referentes à afixação dos horários dos 
estabelecimentos comerciais pertencem aos municípios. Mantinha-se esta 
excepção relativamente às grandes superfícies comerciais, desde meados dos 
anos 90. É que sendo as autarquias municipais responsáveis pelos horários 
das papelarias, bares, restaurantes, lojas, porque não sê-lo em relação às 
grandes superfícies comerciais. Corroborando o que foi dito pela senhora 
Presidente, e também por uma questão de princípio, disse ser contra a 
abertura dos estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados. Natural-. 
mente com excepção para actividades ligadas ao lazer, cinemas, restauração, 
teatros, museus, mas não concorda com a abertura massificada de centros 
comerciais, não faz sentido. Também há muitas lojas de comércio local que 
estão abertas, mas isso é um mau caminho, não é pôr em causa a liberdade 
económica, não é pôr em causa a concorrência. O domingo e o feriado devem 
ser dias de repouso, de descanso, de tranquilidade, e o comércio aberto deve 
estar ligado directamente ou indirectamente aos tempos livres, de lazer e 
convívio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente leu um documento sobre “A implementação do novo 
Acordo Ortográfico” cujo teor a seguir se transcreve: O português é a sexta 
língua mais falada no mundo e é língua oficial em oito países abrangendo um 
universo de cerca de 250 milhões de falantes. O processo de implementação 
do Novo Acordo Ortográfico foi longo, nem sempre consensual, tendo 
culminado na sua aprovação. Todavia, independentemente da perspetiva de 
cada um sobre as novas regras, a língua é um meio que implica a obediência 
a um conjunto de normas que por todos deve ser conhecido e utilizado. 
Portugal, de acordo com o Ministério da Cultura, já procedeu ao depósito 
dos instrumentos de ratificação do Acordo Ortográfico e do respetivo Segun- 
do Protocolo Modificativo, em 2009, pelo que o novo Acordo Ortográfico já 
se encontra em vigor na ordem jurídica interna, podendo o mesmo ser 
aplicado pelas instituições portuguesas que já se encontrem em condições de 
o fazer. Dada a inevitabilidade da adesão às novas regras, durante um 
período transitório que foi fixado em seis anos, a Câmara Municipal do 
Montijo recebeu este mês uma ferramenta informática enviada pelo Governo 
que consiste num conversor de instalação e utilização gratuita que visa 
permitir uma mais rápida adaptação às novas regras, facilitando, dessa 
forma, a atualização ortográfica dos textos produzidos. Nesse sentido,decidi- 
mos, ainda que sem caráter obrigatório, começar a implementar o acordo 



ortográfico na nossa correspondência quotidiana. A referida ferramenta 
informática será instalada em todos os computadores da autarquia para que 
os trabalhadores o utilizem, iniciando, assim, uma prática de contacto com as 
novas regras a que paulatinamente todos teremos de aderir.--------------------- 
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 12 de Julho de 2010 
e 23 de Julho de 2010: -Licenças Administrativas:1 -Autorizações 
Administrativas:1; -Alterações: 1; -Certidões: 3; - Informações Prévias: 2; -
Licenças de Utilização: 12; Loteamentos: 2.---------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 14/2010, tendo sido aprovada com 
três Votos a Favor e quatro Abstenções, em virtude dos senhores vereadores 
não estarem presentes na reunião. ---------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA N.º 279/10- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – CMM VS PLURAL 
ENTERTAINMENT PORTUGAL, S.A.- A Plural Entertainment Portugal S.A. é 
uma empresa creditada no mercado da produção das artes cénicas, bem 
como de produtos televisivos destinados a uma audiência generalista e 
nacional. O canal de televisão TVI – Televisão Independente, S.A. manifestou 
formalmente interesse em adjudicar à Plural Entertainment Portugal S.A. a 
produção de uma telenovela. O enredo principal da telenovela e o seu eixo 
principal de acção decorrem nos concelhos de Lisboa e Concelho do Montijo. 
A telenovela, provisoriamente intitulada «Bem me quer Mal me quer», será 
parcialmente rodada no Concelho do Montijo, e muitos dos episódios na 
Cidade de Montijo, tendo já sido entregue à emissora a respectiva sinopse da 
autoria de Rui Vilhena. A produtora Plural já formalizou a encomenda do 
argumento da telenovela ao referido autor e este concordou expressamente 
em tomá-lo a seu cargo e responsabilidade. Pelo exposto, a Plural 
Entertainment Portugal S.A. vem propor ao município de Montijo a 
celebração de um protocolo de Cooperação, dado ao acervo de actividades 
desenvolvidas por aquela revelar repercussões ao nível do concelho do 
Montijo, tanto que projectará a nível nacional, com carácter recorrente a 
imagem do Concelho e cidade. Considerando que: a gravação dos exteriores 
da telenovela decorrerá mo período compreendido entre 17 de Agosto de 
2010 e Abril de 2011; O apoio a iniciativas desta natureza, promovendo uma 
dimensão telegénica da geografia física e humana, possuem um importante 
retorno social para a divulgação do Concelho, com o consequente aporte ao  
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nível da procura de produtos e serviços da área do turismo; É também do 
interesse do Munícipio do Montijo, por razões de diversa ordem, designada- 
mente, promocionais, turísticas e sociais, a produção de uma telenovela com 
incidência na projecção do Concelho de Montijo e da sua cidade, onde vive 
quase dois terços da sua população; Compete à Câmara Municipal pelos 
meios adequados e disponíveis apoiar actividades de interesse municipal de 
natureza social, cultural e recreativa (cfr. Artigo 64.º, n.º4 alínea b) da lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro) e que nos eventos de manifesto e relevante 
interesse municipal, como é o caso em apreço e pelas razões já expendidas, o 
órgão executivo pode conceder isenções de taxas (cfr. N.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas). Propõe-se que a Câmara Municipal 
delibere: 1. Aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município 
do Montijo e a Plural Entertainment Portugal S.A., cuja cópia se anexa e 
aqui se dá por integralmente reproduzida fazendo parte integrante desta 
proposta, conferindo à Senhora Presidente da Câmara os necessários 
poderes para nele outorgar. 2. Notificar a Plural Entertainment Portugal S.A. 
do conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente) ------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
II– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA N.º 280/10- 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 7ª AO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) - 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 10ª alteração ao Orçamento e 7ª Plano Plurianual 
de Investimentos constante do documento anexo, que aqui se dá por 
reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere favorá- 
velmente a 10ª alteração ao Orçamento e 7ª. ao Plano Plurianual de Investi- 
mentos 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 PS e três Abstenções, 
duas do PSD e uma da CDU. --------------------------------------------------------- 
III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 



1 – PROPOSTA N.º 281/10 – REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNÍCIPIO 
DE MONTIJO. Considerando que: 1. O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, estabelece um novo enquadramento jurídico dos serviços das 
autarquias locais; 2. A estrutura orgânica em vigor no Município de Montijo, 
que data de 8 de Novembro de 1994, com as alterações introduzidas em 17 de 
Setembro de 1998 e em 7 de Julho de 2009, encontra-se desactualizada, não 
sendo operacional face ao novo quadro legal e face à actual dinâmica de 
gestão e organização do trabalho na Administração Pública; 3. A Assembleia 
Municipal, por deliberação de 16 de Julho de 2010, sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovou o Regulamento de Organização dos Serviços doMunicí- 
pio de Montijo - Estrutura Nuclear, que fixa em 15 (quinze) o número máximo 
total de unidades orgânicas flexíveis: 4. De acordo com o disposto no artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 compete à Câmara Municipal, sob proposta 
do Presidente, criar as unidades orgânicas flexíveis, definindo as respectivas 
atribuições e competências, as equipas de projecto e as equipas 
multidisciplinares, todas dentro dos limites fixados pela Assembleia 
Municipal. Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove nos termos da 
alínea b) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 7, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na versão actual e do artigo 7.º e do n.º 3 do 
artigo 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, o 
seguinte: •O Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, 
anexo à presente proposta e que se dá por integralmente reproduzido. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente) -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
IV - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 282/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO / FÁBRICA DA IGREJA 
DO AFONSOEIRO. A Fábrica da Igreja do Afonsoeiro, com contribuinte 
506449262, vai organizar a procissão em Honra de Nossa Senhora da 
Conceição e São José Operário no dia 22 Agosto de 2010.Para o efeito 
solicitou um apoio financeiro a esta Autarquia. Nestes termos propõe-se:1 - 
Conceder um subsídio no montante de 500,00€ (Quinhentos euros) à Fábrica 
da Igreja do Afonsoeiro, 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 Presidente) ------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 283/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO/ASSOCIAÇÃO EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA A Associação em Honra de Nossa 
Senhora de Atalaia, com contribuinte 507 761 979, vai organizar as Festas 
Populares em Honra de Nossa Senhora da Atalaia na Freguesia da Atalaia, 
de 27 a 30 de Agosto de 2010.Para o efeito solicitou um apoio financeiro a 
esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1 - Conceder um subsídio no mon-  
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tante de € 2.500,00€ (Dois mil e quinhentos euros) à Associação em Honra de 
Nossa Senhora de Atalaia, 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 publi 
car 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 Presidente) ---------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
V– DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 284/10 – APROVAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO A 
CELEBRAR E OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 
DESIGNADA POR ACADEMIA DESPORTIVA INFANTIL E JUVENIL BAIRRO 
MIRANDA. Mediante deliberação tomada em reunião pública ordinária 
realizada a 28 de Fevereiro de 2007, sob a proposta n.º 510/2007, a Câmara 
Municipal de Montijo aprovou, por unanimidade, a ratificação da emissão de 
parecer favorável à suspensão do funcionamento da Escola Básica do 1.º 
Ciclo n.º 2 do Alto-Estanqueiro/Jardia, a solicitação da Direcção Regional 
de Educação de Lisboa e com prévio parecer no mesmo sentido emitido pelo 
Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho. O Ministério da Educação 
determinou a suspensão do funcionamento da aludida Escola. Desde então o 
edifício da supra indicada Escola encontra-se encerrado e devoluto, 
mostrando-se o mesmo integrado na esfera jurídica patrimonial do 
Município. A Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda, 
agremiação desportiva sem fins lucrativos de interesse público, com sede 
social estatutária na Freguesia do Alto-Estanqueiro, onde detém já relevante 
implantação local, social e comunitária, solicitou à Câmara Municipal, 
achando-se o espaço devoluto e fechado, a possibilidade e viabilidade de vir 
a utilizar o Edifício da citada Escola como sede social do clube, em virtude 
de não possuir um espaço próprio, autónomo e típico de sede mas tão 
somente uma sede estatutária. No equipamento municipal em apreço pretende 
vir a promover e dinamizar actividades sociais, culturais e desportivas 
compatíveis e compagináveis com a natureza e tipologia do espaço, 
nomeadamente reuniões da sua Direcção, reuniões com técnicos e com pais e 
encarregados de educação dos atletas, acções de formação, depósito, guarda 
e exposição de medalhas, medalhões, diplomas, taças e troféus, convívios 
entre associados, apoio às iniciativas de BTT, ginástica fitness e ténis de 
mesa, entre outras. A Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro 
Miranda, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de 
Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Futebol, promove, 
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas 
regulares no domínio da modalidade de futsal, nos escalões federados de 
escolas, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores, integrando e 



participando nos respectivos campeonatos oficiais federados distritais bem 
como no escalão não federado de pré-escolas, femininos e masculinos, neste 
caso com uma excepção única reportada ao futsal sénior.O clube desportivo 
em apreço prossegue e realiza também actividade desportiva regular ao nível 
das modalidades de BTT, cicloturismo e ginástica fitness. Assinala-se a 
relevância social e desportiva e os sucessos desportivos já alcançados ao 
nível da actividade promovida no âmbito do futsal federado de formação, 
salientando-se igualmente o crescimento e o desenvolvimento sistemático, 
sólido e sustentado das modalidades de BTT e ginástica fitness quer ao nível 
do número de praticantes e atletas quer ao nível das acções desenvolvidas e 
dos eventos promovidos, revelando o clube, nesta matéria, capacidade para 
estabelecer parcerias com entidades privadas da natureza empresarial e 
comercial que apoiam os ditos evento. Nos termos do disposto na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município de Montijo 
dispõe de atribuições no domínio dos tempos livres e do Desporto, estatuindo 
a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma legal que os órgãos 
municipais exercem competências no âmbito do apoio a actividades 
desportivas e recreativas que revistam interesse público municipal. Estipula 
ademais a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 11-01, que a Câmara Municipal, no âmbito do 
apoio a actividades de interesse municipal, pode apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 
de Janeiro que “o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais 
promovem o desenvolvimento da actividade física e do desporto em 
colaboração com as instituições de ensino, as associações desportivas e as 
demais entidades públicas ou privadas, que actuam nestas áreas”, 
estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei que “incumbe 
ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção e a 
generalização de actividade física, enquanto instrumento essencial para a 
melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. 
Deverá igualmente considerar-se, em sede de prestação de apoios materiais e 
logísticos ao movimento associativo desportivo por parte das Autarquias 
Locais, o disposto nos artigos 2.º e 17.º, nºs 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, sendo certo que os mencionados apoios constam 
obrigatoriamente de negócio jurídico bilateral ou contrato. Salienta-se ade- 
mais o disposto no artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 14-09, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, segundo o qual as competências 
previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do referido diploma legal podem 
ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições 
públicas, particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na 
área do município, em termos que protejam cabalmente os direitos e deveres 
de cada uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos equipamentos. 
Assim, nos termos da fundamentação de facto e de direito supra expendida,  
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considerando que o edifício da Escola Básica 1 n.º 2 do Alto-Estanqueiro se 
encontra encerrado e devoluto, atendendo a que a associação Academia Des- 
portiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda promove e desenvolve actividades 
de interesse público, prosseguindo fins públicos, gerais, comuni- tários e 
colectivos e que, nos termos da presente proposta deliberativa, o cita- do 
edifício será afecto e alocado a tais actividades e fins, rentabilizando-se deste 
modo o equipamento municipal em causa e conferindo-se ao mesmo utilidade 
pública, propõe-se: 1.Aprovar o contrato de comodato a celebrar entre o 
Município de Montijo e a Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro 
Miranda, que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido para 
os devidos e legais efeitos; 2.Notificar a supra aludida associação quanto ao 
teor da deliberação tomada e bem assim a Junta de Freguesia do Alto-
Estanqueiro/Jardia; 3.Conferir à Senhora Presidente de Câmara Municipal 
os poderes jurídicos atinentes à outorga do instrumento contratual em 
apreço. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). -------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2– PROPOSTA N.º 285/10 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO 
DE CICLOTURISMO DO AFONSOEIRO PARA EVENTO DESPORTIVO 
PONTUAL, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO E NO VALOR DE €500,00. - O 
Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro, associação desportiva sem fins 
lucrativos vai promover, organizar, dinamizar e desenvolver no próximo dia 
22 de Agosto de 2010 o tradicional Passeio anual de Cicloturismo, em 
conjunto e parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia do 
Afonsoeiro. O evento desportivo de cicloturismo em apreço denomina-se “5.ª 
Clássica de Cicloturismo Afonsoeiro – Canha - Afonsoeiro”, tendo o referido 
clube para o efeito solicitado apoio financeiro à Câmara Municipal para a 
aquisição de prémios, medalhas e troféus. Compete à Câmara Municipal 
“apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 
outra”, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, em conformidade com o disposto na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 21º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que atribui aos 
órgãos municipais competência para apoiar actividades desportivas e 
recreativas dotadas de interesse público municipal. Os clubes desportivos 
podem beneficiar de apoio financeiros a atribuir pelas Autarquias Locais, 
conforme resulta do estatuído pelo n.º 1 do artigo 46º da Lei n.º 5/2007, de 11 
de Janeiro. Neste sentido e atento o supra exposto, proponho a atribuição de 
um apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no valor de € 500,00 
(quinhentos euros) ao Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro, referente à 
aquisição de prémios, medalhas e troféus, no âmbito do evento desportivo 
pontual em apreço. A deliberação em apreço é tomada ao abrigo e com 
fundamento no disposto nos artigos 21º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 159/99, de 
14 de Setembro e 64.º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 



alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro bem como no artigo 46º, n.º 
1, da Lei 5/2007, de 16 de Janeiro e bem assim no estatuído e preceituado 
pelos artigos 11º e 12º, alínea c), do Regulamento de Apoio ao Desenvolvi- 
mento Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de 
Setembro de 2004, sendo que o apoio concedido, na modalidade de subsídio, 
deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, 
conforme o preceituado no artigo 1.º, n.º 1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 
26/94, de 19 de Agosto. Atendendo a que o objecto da presente deliberação 
diz respeito à atribuição de apoio financeiro destinado à prossecução de 
evento desportivo pontual promovido e organizado em conjunto e parceria 
por entidade que legalmente constitui um clube desportivo e duas autarquias 
locais distintas (municipal e paroquial) e tendo em conta a respectiva 
natureza, tipologia e finalidades, ao apoio ora concedido e à presente 
deliberação não é aplicável o regime jurídico dos programas e contratos de 
desenvolvimento desportivo vertido e disciplinado no Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro – cfr. o disposto nos artigos 1.º, 2.º e 11.º do 
referido diploma legal e bem assim nos artigos 46.º, n.º 3 e 47.º, da Lei n.º 
5/2007, de 16 de Janeiro. Porquanto, não estão preenchidos nem verificados 
no caso vertente os pressupostos e condições materiais ou substanciais 
expressamente tipificados, de forma exaustiva ou taxativa, no citado artigo 
11.º do Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. Aplicam-se, pois, no caso 
em apreço, as normas jurídicas próprias e privativas do ordenamento 
jurídico autárquico (municipal e paroquial) acima referenciadas. Código 
Orçamental: 0106/04070199 (cabimento orçamental prévio n.º 2255, 
efectuado em 15/07/2010. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 
Gonçalves). ------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA N.º 286/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À FIRMA PROPRIETÁRIA – PROCESSO PO-10/10. Na sequência 
do despacho da Senhora Vereadora de 19/02/10 a Comissão de Vistorias 
nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do 
imóvel sito no Gaveto do Largo Conde Ferreira com a Rua António Feio, em 
Montijo de que é proprietária a firma IMOPAL – Actividades Imobiliárias, 
Lda., conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificada a firma proprietária, 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 D.L. n.º. 
555/99 de 16/12, na redacção conferida pelo Dec-Lei nº 26/10, de 30/03, 
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, determi-  
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nando por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado.2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Visto- 
ria a ela apenso seja notificada à firma proprietária. (Proposta subscrita pe 
la Senhora Presidente) -----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade ----------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA N.º 287/10-ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO – PROCESSO I-9/10. No processo supra referenciado, o 
requerente solicitou a aprovação da alteração da licença da operação de 
loteamento relativamente aos parâmetros estabelecidos para o lote 33, 
constante do Alvará de loteamento n.º 261/99, Processo n.º I-28/92, sito no 
Bairro da Lagoa do Barro – Montijo, ao abrigo do estipulado no n.º 2 do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03.Considerando que: A alteração solicitada 
pelo interessado versa acerca da criação de um piso em Cave para 
estacionamento, sendo que a presente proposta propõe uma área de cave de 
295,00m2, tendo em conta que se trata da área de implantação para a 
moradia prevista no Alvará de Loteamento e Aditamento Aprovados. Esta 
alteração é proposta apenas para o lote n.º 33, e visa o enquadramento da 
proposta apresentada em sede de Comunicação Prévia constante do processo 
camarário n.º B-9/10, em nome do requerente. O estipulado na alínea H) do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento do Plano Director Municipal do Montijo, 
as áreas vinculadas para estacionamento em cave não são contabilizadas 
para efeitos de índice no que se refere às áreas brutas de construção, razão 
pela qual se verifica que os parâmetros do loteamento que são alterados se 
enquadram dentro dos valores máximos previstos no P.D.M. Montijo. A 
presente alteração de loteamento se enquadra nos termos do n.º 8 do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, uma vez que as alterações que 
se traduzam na variação das áreas de implantação e construção até 3%, 
desde que não impliquem aumento do n.º de fogos, alteração de parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal de ordenamento do 
território, são aprovadas por simples deliberação da Câmara Municipal, com 
dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis. PROPONHO: A aprovação 
da alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 
261/99, relativamente aos parâmetros estabelecidos para o lote 33, ao abrigo 
do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) ---------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 288/10- ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO – PROCESSO I-10/10. No processo supra referenciado, o 



requerente solicitou a aprovação da alteração da licença da operação de 
loteamento relativamente aos parâmetros estabelecidos para o lote 12, 
constante do Alvará de loteamento n.º 271/00, Processo n.º I-10/95, sito no 
Bairro da Bela Colónia – Montijo, ao abrigo do estipulado no n.º 2 do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30/03.Considerando que: A alteração solicitada pelo 
interessado versa acerca da criação de um piso em cave para 
estacionamento, sendo que a presente proposta propõe uma área de cave de 
196,00m2, tendo em conta que se trata da área de implantação para a 
moradia prevista no Alvará de Loteamento aprovado. Esta alteração é 
proposta apenas para o lote n.º 12, e visa o enquadramento da proposta 
apresentada em sede de Comunicação Prévia constante do processo 
camarário n.º B-88/09, em nome do requerente. O estipulado na alínea H) do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento do Plano Director Municipal do Montijo, 
as áreas vinculadas para estacionamento em cave não são contabilizadas 
para efeitos de índice no que se refere às áreas brutas de construção, razão 
pela qual se verifica que os parâmetros do loteamento que são alterados se 
enquadram dentro dos valores máximos previstos no P.D.M. Montijo. A 
presente alteração de loteamento se enquadra nos termos do n.º 8 do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, uma vez que as alterações que 
se traduzam na variação das áreas de implantação e construção até 3%, 
desde que não impliquem aumento do n.º de fogos, alteração de parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal de ordenamento do 
território, são aprovadas por simples deliberação da Câmara Municipal, com 
dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis. PROPONHO: A aprovação 
da alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 
271/00, relativamente aos parâmetros estabelecidos para o lote 12, ao abrigo 
do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) ---------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
3– PROPOSTA N.º 289/10- 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  
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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, constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto nº. 
19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido entre 13 de Julho de 2010 
e 23 de Julho de 2010,sendo que também se apresentam a ratificação as 
declarações proferidas nos processos com os n.º RSP-448/10; RSP-449/10; 
RSP-450/10 e RSP- 451/10, datadas de 12/07/2010, conforme lista que se 
anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente). -------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
VIII– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA N.º 290/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DA OBRA “REPAVIMENTAÇÃO DA RUA SERPA PINTO - 
MONTIJO”. PROCESSO F-09/2002. Considerando que: A vistoria efectuada no 
dia 09 de Junho de 2010 considerou estarem os trabalhos em condições de 
serem recebidos definitivamente. Proponho: a ratificação do auto de 
Recepção Definitiva da obra “Repavimentação na Rua Serpa Pinto - 
Montijo”.(Proposta subscrita pela Senhora Presidente) ------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 291/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA DA OBRA “REABILITAÇÃO DO ESPAÇO MUSEOLÓGICO DA 
ATALAIA”. PROCESSO F-19/2005. Considerando que: A vistoria efectuada no 
dia 22 de Junho de 2010 considerou estarem os trabalhos em condições de 
serem recebidos provisoriamente. Proponho: a ratificação do auto de 
recepção Provisória da obra “Reabilitação do Espaço Museológico da 
Atalaia”. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) -------------------------- 
Deliberação: Aprovada 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 
quarenta e cinco 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 
cinco 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 


