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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. 17/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ 

 

Aos oito dias do mês de Setembro 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  
                             LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 

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

 
Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador, Joaquim António Lopes da 
Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente do concelho, 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. -------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo 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 PSD e da CDU, não tendo 
os mesmos apresentado qualquer assunto. De seguida foi dada a palavra aos 
Senhores Vereadores do PS, tendo o Senhor Vereador Nuno Canta 
apresentou uma Informação sobre a Manutenção das Escolas cujo teor 
passo a transcrever: “A educação constitui um dos pilares fundamentais do 
projecto político do Partido Socialista em Montijo. A educação, do nosso 
ponto de vista, é um factor decisivo na construção de uma comunidade mais 
justa, mais equitativa e mais democrática. A formação dos cidadãos activos e 
esclarecidos é a essência do desenvolvimento e da democracia participativa. 



As instituições convergem constantemente no apelo à participação dos 
cidadãos nos processos de decisão. Esta convergência tem como motivação a 
procura dos ideais democráticos da legitimidade da transparência e da 
prestação de contas. No entanto, ninguém tem condições de participar no 
processo se não conhecer e não compreender, em síntese se não for educado 
para a participação cívica. Na última década, o Município de Montijo tem 
alargado e garantido o acesso universal das crianças à escola, através da 
construção e alargamento da rede pública de Jardins-de-infância e das 
Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Paralelamente, e não menos 
importante, temos desenvolvido um trabalho sistemático na manutenção e 
qualificação das infra-estruturas educativas. Esta acção, por vezes pouco 
valorizada pela comunidade, é fundamental para o sucesso do arranque de 
cada ano lectivo. Por forma a conhecermos o trabalho de manutenção das 
escola realizado pelos serviços, durante a pausa lectiva estival, apresentamos 
seguidamente uma lista de intervenções por escola. Na Escola Básica (E.B.) e 
Jardim-de-infância (J.I.) n.º 1 do Montijo foram realizados trabalhos de 
manutenção dos arranjos exteriores, brinquedos e Jardim-de-infância. Na 
E.B. e J.I. n.º 2, do Bairro do Mouco, foram realizadas pinturas no jardim-de-
infância, limpeza do recinto escolar e manutenção de brinquedos, bem como, 
reparação geral da cobertura do edifício plano centenário. Na E.B. n.º 3 de 
Montijo, executaram-se pinturas interiores, reparação da cobertura e 
pavimentos, interiores e exteriores, bem como resolução de problemas de 
esgotos e águas. Na mesma escola foram executadas obras para a adaptação 
do refeitório com vista à certificação para a Segurança Alimentar, NP EN 
ISSO 22000:2005. Na Escola Básica (E.B.) n.º 4, no Afonsoeiro, foram 
realizadas diversas intervenções no refeitório no âmbito da certificação para 
a Segurança Alimentar. Na E.B. n.º 5, no Areias, procedemos à limpeza dos 
espaços exteriores e manutenção de equipamentos infantis e desportivas, 
continuamos a reparação do isolamento das coberturas do Jardim-de-
infância pelo empreiteiro. Na Escola Básica n.º 6, no Bairro da Liberdade, 
procedemos a reparações na cobertura do J.I., com arranjo de paredes e 
tectos interiores. Na E.B.1 n.º 7, no Bairro da Caneira, procedemos a uma 
manutenção dos arranjos exteriores e brinquedos, fizemos intervenções no 
refeitório com vista à sua certificação para a Segurança Alimentar, 
executámos uma reparação geral das coberturas da escola, e foram também 
desenvolvidos trabalhos de construção da nova biblioteca da escola. Na E.B. 
n.º1 da Atalaia foram realizadas diversas obras na zona do refeitório para a 
sua certificação. O mesmo tipo de trabalhos foram realizados na E.B1/J.I. da 
Avenida Pedro Nunes, na E.B.1/J.I. do Alto Estanqueiro, na E.B. 1 da Jardia, 
na E.B. 1 da Hortinha, em Sarilhos Grandes, e na E.B. 1 de Pegões 
Cruzamento. Na E.B. 1 de Sarilhos Grandes foram realizadas diversas 
intervenções na cobertura do edifício. Por fim, na E.B. 1 de Canha, foram 
realizadas, separações das coberturas e obras no refeitório para cumprir os 
critérios da certificação para a Segurança Alimentar.”--------------------------- 
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O Senhor Vereador Renato Gonçalves, leu uma saudação cujo teor a seguir 
se transcreve: “A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita Carla 
Ferreira, sua funcionária e atleta do Clube Atlético do Montijo, pela sua 
brilhante participação e prestação desportiva e pessoal no Campeonato do 
Mundo de Canoagem, realizado recentemente na Polónia, na classe LTA K1 
feminino, onde competiu na respectiva final. A atleta, não obstante as suas 
limitações decorrentes da paralisia cerebral que a afeta, tem demonstrado 
grande coragem, tenacidade, esforço e dedicação no âmbito da sua prática 
desportiva ao nível da canoagem. A sua capacidade de entrega e de trabalho 
é um estímulo e um exemplo para todos os cidadãos portadores de deficiência 
física ou mental que praticam desporto e para todos os desportistas em geral. 
Desejamos à Carla Ferreira as maiores felicidades pessoais e desportivas.”-- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves fez uma intervenção cujo teor a 
seguir se transcreve: “Gostaria de deixar uma breve nota sobre os resultados 
da Cimeira da Ecofin e a questão que está a gerar controvérsia ao nível dos 
Estados Membros, da possibilidade dos orçamentos nacionais serem sujeitos 
a uma apreciação ou a um visto prévio. Concordo com esta apreciação 
prévia dos orçamentos nacionais por parte dos órgãos comunitários 
competentes. A crise financeira que estamos a viver demonstrou que a 
Europa necessita efectivamente de aprofundar a harmonização das suas 
políticas financeiras por forma a que sejam impedidas novas crises com esta 
amplitude, com estas dimensões, e com estas consequências. Todos os estados 
membros têm a ganhar. E mostrou também, que a Europa não estava 
preparada para dar uma resposta conjunta, uma resposta geral dos 27 
Estados membros a esta crise financeira que tem assolado a zona Euro. Isto 
não compete nem colide com a competência da aprovação do Orçamento de 
Estado na Assembleia da República. Não há nenhuma colisão, nem os órgãos 
comunitários se vão substituir aos órgãos nacionais nessas tarefas, e nessas 
competências. Não apresenta nenhum acréscimo de limitação ou perda de 
soberania, estamos a falar de uma União Económica e Monetária, onde já 
existe, federalismo monetário e federalismo cambial, há aqui que aprofundar 
a competente do federalismo orçamental.” ------------------------------------------ 
A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos 
proferidos pelo Senhor Vice-Presidente ao abrigo das competências que lhe 
foram delegadas relativamente ao pelouro de que é titular no período 
compreendido entre 23 de Agosto de 2010 e 03 de Setembro de 2010: -
Licenças Administrativas: 2 – Comunicações Prévias: 4; - Alterações: 3; - 
Propriedade Horizontal: 2; -Informações Prévias: 1; Loteamentos: 1.---------- 
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. --------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 16/2010, tendo sido aprovada com 
quatro votos a favor, do PS e PSD, e três Abstenções, da Senhora Presidente 
da Câmara, do Vereador Nuno Ferrão do PSD e do Vereador João Veiga da 
CDU, em virtude dos mesmos não estarem presentes na reunião. --------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
I – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
1 – PROPOSTA N.º 308/10 – PESSOAL NÃO DOCENTE NAS ESCOLAS. 
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO 
CERTO- Considerando que: Nos termos do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 
de Julho, foi transferido para os municípios um conjunto de competências em 
matéria de educação, destacando-se a transferência de pessoal não docente 
das escolas básicas e da educação pré-escolar, bem como as competências de 
gestão desse pessoal; A referida transferência efectivou-se com a assinatura, 
em 16 de Setembro de 2008, do Contrato de Execução celebrado com o 
Ministério da Educação e incluiu também trabalhadores com contratos a 
termo certo, cujo termo ocorreu em 31 de Agosto de 2010; Foi autorizada a 
abertura, a título excepcional, de procedimentos concursais para celebração 
de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
satisfação das necessidades de pessoal não docente dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas, nos casos em que a gestão do pessoal 
pertence ao Ministério da Educação – Despacho n.º 344/2010 – MEF, de 2 
de Agosto de 2010, do Ministro de Estado e das Finanças; Para garantir o 
normal funcionamento das escolas e agrupamentos de escolas no início do 
próximo ano lectivo e a continuidade do serviço, os competentes membros do 
Governo autorizaram a prorrogação dos contratos de trabalho a termo do 
pessoal não docente, cuja gestão é assegurada pelo Ministério da Educação, 
até à conclusão dos respectivos e necessários procedimentos concursais, 
referidos no ponto anterior, com o limite máximo de seis meses – Despacho 
n.º 657/2010 – SEAP, de 6 de Agosto de 2010, do Secretário de Estado da 
Administração Pública e Despacho n.º 346/2010 – MEF, de 6 de Agosto de 
2010, do Ministro de Estado e das Finanças; Por razões de equidade, bem 
como de salvaguarda do interesse público, assegurando-se a continuidade 
dos serviços nas escolas, deve ser dado o mesmo tratamento aos 
trabalhadores que, sob gestão do Município em virtude do Contrato de 
Execução, se encontrem em condições similares aos trabalhadores cuja 
gestão é assegurada pelo Ministério da Educação. Neste sentido, posição 
assumida pela ANMP; Pelas mesmas razões, também por uma questão de 
equidade, deve ser dado o mesmo tratamento aos trabalhadores não docentes  
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que celebraram contrato com o Município de Montijo e que se encontrem em 
condições similares às supra referidas, com os contratos a terminarem no 
corrente mês de Setembro. Assim, proponho que a Câmara Municipal 
delibere nos termos dos artigos 4.º, n.º 1 e 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 
28 de Julho e do Contrato de Execução celebrado com o Ministério da 
Educação em 16 de Setembro de 2008, o seguinte: Que, em condições 
similares, seja dado o mesmo tratamento aos trabalhadores não docentes dos 
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do mapa de pessoal do 
Município de Montijo, abrangidos ou não pelo Contrato de Execução supra 
referido, do que aquele que é dado ao pessoal não docente cuja gestão 
pertence ao Ministério da Educação. Em consequência, que seja autorizada a 
prorrogação excepcional dos contratos de trabalho em funções públicas a 
termo certo, celebrados com os trabalhadores abaixo indicados, até à 
conclusão dos respectivos e necessários procedimentos concursais, abertos 
ou a abrir, com o limite máximo de seis meses: ------------------------------------ 

Nome Carreira/Categoria Data do Termo do 
Contrato 

Carla Sofia Carmelo Jerónimo Assistente Técnico 31-08-2010 
Ildefonso da Silva Rufino Gomes Assistente Técnico 31-08-2010 
Paulo Alexandre Rodrigues Capito Assistente Técnico 31-08-2010 
Edite Conceição Alegria Pereira Assistente 

Operacional 
31-08-2010 

Fernanda Maria Nascimento Santos 
Raminhos  

Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Fernando Manuel Ribeirinho Madeira Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Lucia Fátima Peixinho Rocha de Campos Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Teresa Cristina Sobral Nunes Pereira 
Gamito 

Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Célia Cristina da Silva Nunes Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Ana Cristina Conceição Borges Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Maria Carmina Jesus Muchacho Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Maria Fernanda Pedrosa Nascimento Rolo Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Maria Angelina Nunes Silva Assistente 
Operacional 

31-08-2010 

Vitória Flausino Gomes Assistente 
Operacional 

12-09-2010 

Ana Paula Coelho Assistente 
Operacional 

06-09-2010 

Fernanda Lavado Assistente 
Operacional 

14-09-2010 

Maria do Céu Cleto Assistente 
Operacional 

13-09-2010 

Maria José Ferreira Alves Assistente 06-09-2010 



Operacional 
Maria Inês N. Rosa Assistente 

Operacional 
12-09-2010 

Armanda Maria Morais Oliveira Assistente 
Operacional 

12-09-2010 

Maria Teresa Figueira Assistente 
Operacional 

12-09-2010 

Júlia Maria Caramujo Andrade Assistente 
Operacional 

06-09-2010 

Joaquina Santos Assistente 
Operacional 

06-09-2010 

Domitília Beatriz Veiga Assistente 
Operacional 

12-09-2010 

Maria Augusta Simões S. Lima Assistente 
Operacional 

12-09-2010 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
II- DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 309/10 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE RELATIVO A SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LECTIVO 2010/2011 - Através do ofício regis- 
tado nesta Edilidade sob o nº 14340, de 20/07/2010, a Câmara Municipal de 
Coruche remeteu uma proposta de Protocolo de Cooperação relativo aos 
Transportes Escolares para o ano lectivo 2010/2011, a celebrar nos termos e 
para os efeitos previstos no Artigo 23º do Decreto – Lei nº299/84 de 5 de 
Setembro e nos Artigos 13º e 19º da Lei nº159/99, de 14 de Setembro. Nestes 
termos, considerando que: O referido Protocolo comporta obrigações 
recíprocas entre as partes outorgantes, cujos beneficiários directos são 
alunos residentes em cada um dos Municípios que frequentam 
estabelecimentos de ensino da rede pública localizados no outro; O 
financiamento dos transportes escolares, relativamente a alunos que se 
encontram matriculados em estabelecimentos de ensino fora do respectivo 
Concelho de residência, é da responsabilidade dos Municípios interessados 
mediante acordo entre si, conforme determina o Artigo 23º do Decreto–Lei 
nº299/84, de 5 de Setembro; PROPONHO a V. Exas. que este Executivo 
Municipal delibere aprovar o Protocolo que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzido, conferindo os necessários poderes à Sra. 
Presidente da Câmara para nele outorgar. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 310/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO 
PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA 
JOAQUIM SERRA PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 - O fornecimento de 
refeições escolares aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico assume uma inquestionável relevância no âmbito da promoção 
da igualdade de oportunidades e da promoção do sucesso escolar e visa asse- 
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gurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da 
população escolar, segundo os princípios dietéticos preconizados pelas 
normas de alimentação definidas pelo Ministério da Educação e com 
observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão 
sujeitos os géneros alimentícios com o disposto nos Regulamentos (CE) 
nº178/2002 de 28 de Janeiro e nº852/2004 de 29 de Abril do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Considerando o exposto, PROPONHO a V. Exas. a 
ratificação do Protocolo de Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 
no ano lectivo 2010/2011, celebrado entre esta Câmara Municipal e o 
Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, conforme documento que se  
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 311/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO 
PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO-O fornecimento de refeições escolares aos 
alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico assume uma  
inquestionável relevância no âmbito da promoção da igualdade de 
oportunidades e da promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma 
alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, 
segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 
definidas pelo Ministério da Educação e com observância das normas gerais 
de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios 
com o disposto nos Regulamentos (CE) nº178/2002 de 28 de Janeiro e 
nº852/2004 de 29 de Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Considerando o exposto, PROPONHO a V. Exas. a ratificação do Protocolo de 
Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 
2010/2011, celebrado entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Es- 
colas de Pegões, Canha e Santo Isidro, conforme documento que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
4– PROPOSTA N.º 312/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO 
PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MONTIJO PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 - O fornecimento de refeições 
escolares aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 
assume uma inquestionável relevância no âmbito da promoção da igualdade 
de oportunidades e da promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma 



alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, 
segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 
definidas pelo Ministério da Educação e com observância das normas gerais 
de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios 
com o disposto nos Regulamentos (CE) nº178/2002 de 28 de Janeiro e 
nº852/2004 de 29 de Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Considerando o exposto, PROPONHO a V. Exas. a ratificação do Protocolo de 
Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 
2010/2011, celebrado entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de 
Escolas de Montijo, conforme documento que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva). ----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
5 – PROPOSTA N.º 313/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO PARA O ANO LECTIVO 2010/2011-Através 
do Despacho nº14460/2008 do Ministério da Educação (II Série), publicado 
em 26 de Maio de 2008, foi aprovado o Programa de Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do ensino básico, bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa. As actividades 
de enriquecimento curricular são, por definição, actividades pedagogicamen- 
te ricas e complementares das aprendizagens curriculares ligadas à aquisi- 
ção das competências básicas e incidem nos domínios desportivo, artístico, 
científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de 
ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia da educação. Devem decorrer sem prejuízo da normal duração 
semanal e diária das actividades curriculares e do tempo diário de 
interrupção e de recreio, não podem realizar-se para além das 18H00 e são 
de frequência facultativa e gratuita. Considerando o seguinte: 1. As 
actividades de enriquecimento curricular (AEC) são fundamentais para o 
desenvolvimento e para o sucesso educativo das crianças; 2. O sucesso 
alcançado em 2005, com a implementação do Programa de Generalização do 
Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º Anos do 1º Ciclo do Ensino Básico e, 
posteriormente, com o Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de 
Outras Actividades de Enriquecimento Curricular; 3. No dia 16 de Setembro 
de 2008, a Câmara Municipal de Montijo celebrou com o Ministério da 
Educação o contrato de execução da transferência de competências na área 
da Educação, o qual define as condições de transferência, para o Município, 
das atribuições a que se referem as alíneas a), c) e d) do artigo 2º do 
Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho, designadamente nos seguintes 
domínios: Gestão  do  pessoal não docente das escolas básicas e da educação  
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pré-escolar; b) Actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico; c) Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico; 4. De acordo com o Despacho nº14460/2008 (II Série), de 26 de 
Maio, as AEC devem ser planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em 
parceria com a Entidade Promotora do Programa, devendo os termos das 
parcerias ser fixados em acordos de colaboração que integram um dossier 
que deverá ser anualmente remetido à Direcção Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT); PROPONHO a V. Ex.as a ratificação do 
Protocolo de Parceria relativo ao Programa de Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, celebrado entre 
esta Câmara Municipal e a Associação para Formação Profissional e 
Desenvolvimento de Montijo para o ano lectivo 2010/2011,conforme 
documento que se anexa. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva). ------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 314/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A CELEBRAR E OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO  
E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR 
FUTEBOL CLUBE DO AREIAS-O Futebol Clube do Areias, associação 
desportiva sem fins lucrativos, com sede social na Freguesia e Concelho de 
Montijo, 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 decurso da época 
desportiva de 2010/2011, no domínio da modalidade de futebol clássico e de 
ar livre, de 7 e de 11, nos escalões masculinos de benjamins, infantis, 
iniciados e juvenis, ao nível da formação. Tais actividades revestem natureza 
oficial federada, integrando e participando o clube desportivo em apreço, nos 
escalões e equipas acima referenciadas, nos encontros e campeonatos 
distritais promovidos e organizados pela Associação de Futebol de Setúbal. A 
associação desportiva promove e dinamiza igualmente na época desportiva 
em curso actividades desportivas diversas com carácter regular ou pontual, 
de natureza não oficial e não federada, meramente recreativas e informais, 
ao nível do futebol 11 sénior popular, do futsal, do atletismo, do BTT e do 
Cicloturismo. 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.º 1 do artigo 6.º da 
mencionada Lei que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às 
Autarquias Locais, a promoção e a generalização da actividade física, 
enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 
qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. Consagra o n.º 1 do artigo 46.º 
da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro) que as associações desportivas (sem fins lucrativos) podem 
beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras objecto de aprovação e 
atribuição por parte das Autarquias Locais. A concessão de apoios 
financeiros, materiais e logísticos por parte das Autarquias Locais aos clubes 
desportivos, independentemente do valor pecuniário e da expressão 
monetária, é obrigatoriamente titulada, consta e efectiva-se através de 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto 
nos artigos 46.º, n.º 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e bem assim 
nos artigos 1.º, 2.º, 3.º, n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, o qual define e disciplina o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. Os objectivos da 
atribuição de apoios aos clubes desportivos mediante a celebração de 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo constam do artigo 8.º do 
citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. O artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordinária 
realizada a 28 de Setembro de 2004 estabelece que “o programa de apoio à 
manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas regulares tem 
como finalidade apoiar as actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”, enquadrando o respectivo artigo 6.º os tipos de apoio a 
prestar no âmbito do programa em apreço, nos seguintes termos: 
Enquadramento técnico; Apetrechamento; Transporte; Instalações 
desportivas; Divulgação e informação das actividades; e formação de 
agentes desportivos, no que ao caso vertente diz respeito e de acordo com a 
tipificação feita pelas alíneas a), a f) do citado diploma regulamentar. Refere 
o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima identificado que “o programa 
de apoio ao rendimento desportivo tem como finalidade apoiar as 
associações desportivas que participam em competições de carácter 
nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública Desportiva”. No 
âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do preceituado no artigo 
14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte para competições e as 
despesas com estadia/alojamento e com a arbitragem, o policiamento, o 
seguro  desportivo  e a inscrição dos atletas, nos termos das alíneas a) a f) do  
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aludido normativo regulamentar. Enquanto clube desportivo que fomenta, 
promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática desportiva 
do futebol clássico e de ar livre, de 7 e 11, nos escalões masculinos de 
benjamins, infantis, iniciados e juvenis e no âmbito da respectiva competição 
oficial federada de carácter distrital, o Futebol Clube do Areias apresentou o 
programa de desenvolvimento desportivo que integra o anexo I ao contrato-
programa, fazendo parte integrante do aludido contrato-programa, cuja 
aprovação constitui o objecto da presente proposta de deliberação e cujo 
conteúdo se dá nesta sede por integralmente reproduzido para os devidos e 
legais efeitos, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do citado Decreto-
lei n.º 273/2009. O referido programa de apoio financeiro, logístico e 
material apresentado pelo Futebol Clube Areias, em ordem à atribuição de 
apoio financeiro, logístico e material destinado a comparticipar a respectiva 
execução, consubstancia, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea 
a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o 
plano regular de acção aí indicado, com o conteúdo previsto e decorrente do 
artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma legal. Salienta-se igualmente que 
as competências previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º169/99 de 18/09 alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, 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, conforme 
o disposto no artigo 67.º do mencionado diploma legal. Sublinhando-se 
ademais que os actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de património 
desportivo público às entidades privadas beneficiárias da celebração e 
outorga de contratos-programa de desenvolvimento desportivo, 
nomeadamente as que se acham inseridas no movimento associativo de 
escopo não lucrativo, no caso os clubes desportivos, mostram-se 
condicionados à assunção por parte das mencionadas entidades de 
contrapartidas de interesse público, de acordo com o preceituado no artigo 
17.º, n.º 1, do indicado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. Sendo 
certo que as supra aludidas contrapartidas de interesse público constam 
obrigatoriamente do contrato-programa de desenvolvimento desportivo que 
prevê, titula e disciplina a cedência gratuita do uso ou da gestão do 
património desportivo público, conforme o que decorre do estipulado no n.º 2 
do artigo 17.º do citado Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. Refere-se 
igualmente, por ter incidência e aplicabilidade no caso em apreço, o regime 
constante dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 3 ambos do Regulamento 
Administrativo Municipal de Tarifas em vigor, no que diz respeito à isenção 
do pagamento das tarifas devidas pela utilização do Campo de Futebol 
Municipal do Areias e do Pavilhão Desportivo Municipal n.º 2/Esteval bem 
como do mini-polidesportivo da Escola Básica 1 do Areias por parte do clube 



desportivo beneficiário do contrato-programa objecto da presente 
deliberação, valendo a mesma como deliberação fundamentada nos termos e 
para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mencionado diploma 
regulamentar. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de 
direito supra expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere 
aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar e a 
outorgar entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem fins 
lucrativos designada por Futebol Clube do Areias, anexo à presente 
deliberação e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para 
todos os devidos e legais efeitos, deliberando aprovar ademais a 
comparticipação financeira de € 1.000,00 (mil euros), nos termos previstos 
no citado contrato. A deliberação camarária em apreço é tomada com esteio 
e fundamento nos preceitos e normas legais e regulamentares acima 
referenciadas, sendo que o apoio ora concedido deverá constar da relação a 
publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no art.º 1, n.º 
1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
0601/04070199 (cabimento orçamental prévio efectuado em 2010/06/17) 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). ------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
IV– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1– PROPOSTA N.º 315/10 – 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 as- 
segurar 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 pelo Senhor Vi- 
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ce-Presidente, no período compreendido entre 21 de Agosto de 2010 e 03 de 
Setembro de 2010, tudo de acordo com o disposto n.º 3 do art. 10.º do decreto 
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 pelo 
Senhor Vice-Presidente, no período compreendido entre 21 de Agosto de 
2010 e 03 de Setembro de 2010, tudo de acordo com o disposto no n.º 3 do 
artigo10.º do Decreto conforme lista que se anexa à presente proposta dela 
fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente). - 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 316/10 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL – RECTIF ICAÇÃO –  
Considerando que: 1. Com a emissão do alvará de loteamento n.º 345/07, de 
06 de Fevereiro de 2007, na sequência do processo de loteamento registado 
com o n.º I-35/99, foi cedida ao Município de Montijo para integrar o 
domínio público municipal a área total de 11 581,92 m2, destinada a 
equipamento de utilização colectiva; 2. O referido alvará de loteamento foi já 
objecto de dois aditamentos, o 1.º determinado por despacho da Sra. 
Presidente da Câmara datado de 28 de Março de 2007 e que se traduziu num 
aditamento meramente rectificativo e o 2.º aditamento determinado também 
por despacho da Sra. Presidente da Câmara datado de 07 de Abril de 2008. 
3. Nos termos deste 2.º aditamento ao alvará de loteamento n.º 345/07, foram 
alteradas as medidas das áreas de cedência.4. Assim, de acordo com o 
referido aditamento, a área de cedência para equipamento de utilização 
colectiva é de 11 581,05 m2. 5. A referida área fazia parte do prédio rústico 
situado no Corte do Leite, freguesia do Afonsoeiro, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Montijo sob o n.º 00722/011108, da dita freguesia do 
Afonsoeiro, para o qual foi emitida a licença de loteamento titulada pelo 
alvará e pelos aditamentos melhor identificados nos pontos anteriores; 6. 
Dessa área total de 11 581,05 m2, faz parte uma parcela com a área de 8 
999,30 m², que confronta do Norte com Avenida das Portas da Cidade, do Sul 
com Rua Ana de Castro Osório, de Nascente com Circular Externa do 
Montijo e de Poente com Rua Sampaio Bruno, melhor localizada no território 
conforme planta de localização que aqui se junta como Anexo I; 7. Por 
deliberação camarária tomada na reunião ordinária realizada em 
02/06/2010, titulada pela proposta n.º 246/2010, foi aprovada por 
unanimidade a desafectação dessa parcela para o domínio privado 
municipal, sendo certo que nessa mesma proposta é atribuída à dita parcela 
a área de 9 033,78 m2, quando a mesma tem a área de 8 999,30 m2. 8. Assim, 
face ao exposto, PROPÕE-SE: a)A rectificação da deliberação camarária 
tomada na reunião ordinária realizada em 02/06/2010, titulada pela proposta 
n.º 246/2010, no sentido em que, onde se lê: “(…) da parcela de terreno com 
a área de 9 033,78 m², destinada a equipamento de utilização colectiva (…), 



deverá ler-se:  “(…) da parcela de terreno com a área de 8 999,30 m², 
destinada a equipamento de utilização colectiva (…); b)A remessa à 
Assembleia Municipal da presente proposta de rectificação, nos termos do 
disposto na al. b) do n.º 4 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada por apreciação parlamentar pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente da Câmara) ------------------------ 
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 27.º do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------- 
Finda a Ordem de Trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e 
vinte 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 
 


