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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. 18/10 
 

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

 

Aos vinte e dois 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: 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 Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente em exercício, 
declarou aberto o período Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
 

A Presidente da Câmara, comunicou aos presentes que o Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis, distinguiu dezassete municípios 
portugueses, por boas práticas de política familiar. Dentro dos vencedores da 
2ª edição deste projecto de âmbito nacional, destaca-se a Câmara Municipal 
de Montijo. «Estes prémios pretendem reconhecer as boas práticas em 
matéria de política familiar e distinguir de uma forma simbólica aqueles que 
investem na construção de uma política integrada de apoio à família». -------- 
 

A Presidente da Câmara, informou ainda, acerca da Tramitação Processual 
sobre a acção de entrega judicial da fracção L do prédio, sito n.º 6 da 
Avenida D. João I, em Montijo. A Câmara Municipal de Montijo foi 
notificada para contestar a Providência de posse ou entrega judicial, 
intentada por PPL – Promoção de Propriedades, Lda., no dia 22 de Junho de 
1995, que adquirira a supra referida fracção por arrematação nos autos de 
execução ordinária contra Sulop, S.A. ----------------------------------------------- 



A Providência foi contestada e pedido o chamamento à autoria a empresa 
Ribeiros & Silva, S.A. (hoje Sulop, S.A.), sendo o processo até esta fase 
processual patrocinado pelo advogado, Dr. Rui Encarnação. ------------------- 
Face à abstenção da chamada, começou a correr novo prazo para nova 
contestação da Câmara, a qual foi apresentada em 12 de Maio de 1998. ---
No dia 12 de Abril de 1999, realizou-se Audiência Preliminar para tentativa 
de conciliação e para discussão de facto e de direito, quanto à excepção 
peremptória alegada pela Câmara e quanto ao pedido reconvencional 
deduzido. --------------------------------------------------------------------------------- 
Na referida Audiência Preliminar não houve acordo e o juiz entendeu já 
haver factos assentes que permitiriam a tomada de decisão. --------------------- 
No dia 8 de Maio de 1999, veio a ser proferida decisão que considerou 
totalmente procedente a acção e ordenou a Ré, Câmara Municipal do 
Montijo, a entregar à Autora, PPL – Promoção de Propriedades, Lda., a 
fracção L do prédio sito no n.º 6 da Avenida D. João IV, em Montijo. ---------- 
Desta sentença interpôs-se recurso de Apelação para o Tribunal da Relação 
de Lisboa, o qual veio a ser decidido por Acórdão de que a Câmara foi 
notificada em 12 de Novembro de 2001, que confirmou a sentença recorrida. 
Por sua vez, do Acórdão da Relação de Lisboa recorreu-se para o Supremo 
Tribunal de Justiça, o qual, por Acórdão do passado dia 18 de Abril de 2002 
confirmou a decisão do Tribunal da Relação. -------------------------------------- 
Pelo que, sendo considerada procedente a Providência de posse ou entrega 
judicial, intentada por PPL – Promoção de Propriedades, Lda., deve a 
Câmara Municipal de Montijo entregar a fracção à empresa proprietária da 
mesma. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara entregou a dita fracção em Junho de 2004 e, não tendo havido 
consenso quanto ao valor da indemnização compensatória, a PPL – 
Promoção de Propriedades, Lda., instaurou acção com essa finalidade, em 
Junho de 2005, que veio a ser decidida no corrente mês de Setembro de 2010.  
O tribunal considerou provados os factos que fundamentaram o pedido, os 
quais estão sumariados na sentença e articulados nas duas peças cujas 
cópias lhe estão anexas. ---------------------------------------------------------------- 
Os processos (um volume da acção de Entrega Judicial e um volume da 
acção de Indemnização) encontram-se, ao dispor, no Gabinete Jurídico. ------ 
A Ré foi condenada a pagar à Autora a quantia de € 150.836,04, acrescida de 
juros moratórios à taxa legal de 4% vencidos desde a citação, ocorrida no 
dia 5 de Julho de 2005, até integral e efectivo pagamento. ----------------------- 
Os juros, se contabilizados até à presente data e sem o recurso ao rigor das 
fórmulas, serão de, aproximadamente, € 31.000,00, pelo que o valor total a 
despender, se efectuado nesta data, seria de € 181.836,00.----------------------- 
Em conclusão a Senhora Presidente, disse: “Desde 1986 até 1995 data em 
que houve a notificação a Câmara Municipal de Montijo, nunca celebrou a 
escritura de cedência com a firma Ribeiros e Silva, S.A., esta firma mais 
tarde  faliu e a referida  fracção que estava  em seu nome, foi  colocada  em  
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hasta pública para venda. A Câmara foi notificada e nada fez, e foi por isso 
que em 1995 a PPL – Promoção de Propriedades, Lda., adquiriu a fracção. 
Assim, veio a PPL alegar que o valor da renda era de 280 contos por mês. Na 
altura eu não aceitei e pediram uma indemnização que vieram agora a 
ganhar, pasme-se que a PPL apresentou uma carta da Direcção Geral de 
Registos e Notariado em que esta propunha à PPL pagar os 280 contos por 
mês, para instalar lá os Serviços de Registo, que estavam no edifício do 
Tribunal. Mas, ainda hoje os Serviços de Registo estão no Tribunal. ----------- 
Em 1995, estava na Assembleia Municipal, questionei desde logo a 
incompetência da CDU em não defender o interesse municipal. ----------------- 
Desde 1986 a 1995 vão muitos anos, e com os serviços lá instalados para não 
se lembrar que de facto, a propriedade onde estavam instalados os Serviços 
Sociais não eram da Câmara Municipal de Montijo. ------------------------------
Assim, não posso deixar de manifestar a minha indignação e informar que de 
facto a responsabilidade é da CDU. Não só por não ter registado, mas 
também por não estar atenta à notificação e deixar consumar a venda em 
hasta pública. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

O Vereador Nuno Ribeiro Canta, no uso da palavra, informou o seguinte: 
“ Dia Europeu sem Carros – Hoje dia 22 de Setembro, os montijenses 
voltaram a assinalar e a participar em mais uma acção do “Dia Europeu sem  
Carros”. Este ano, o “Dia Europeu sem Carros”, ou mais correctamente o 
dia da mobilidade, centrou as actividades na promoção dos meios de 
transporte alternativos, como bicicletas, na inauguração da pista de 
bicicletas das portas da cidade. A maior parte da população, de uma maneira 
ou de outra, é afectada no seu quotidiano pela mobilidade e pela 
acessibilidade. As alterações climáticas, a poluição do ar e das águas, o 
desordenamento do território, o ruído, as deslocações pendulares os custos 
dos transportes públicos e os custos dos combustíveis são todos problemas 
decorrentes de um desenvolvimento assente num sistema de transportes 
insustentável. Esta realidade tem aumentado a consciência, individual e 
colectiva, sobre a necessidade de procurar meios de transporte alternativos. 
O “Dia Europeu sem Carros” é um momento de reflexão, de alerta e de 
informação dos cidadãos para os problemas actuais e para pensar e 
desenhar um sistema de mobilidade mais sustentável. Na última década, a 
cidade do Montijo decidiu a construção de várias infra-estruturas públicas de 
mobilidade, com o objectivo estratégico de preparar a nossa cidade para os 
desafios do futuro. Das quais, o exemplo mais marcante é a conhecida rede 
de pistas de bicicletas. Em 2010, a Câmara Municipal inaugurou mais um 
troço da rede municipal de pistas de bicicletas, junto às portas da cidade. A 
nova pista de bicicletas foi construída como parte integrante das obras de 
alargamento da circular externa. As obras ficaram concluídas durante o 
passado mês de Agosto e tiveram um custo total de 450.000 euros. Com a 



abertura do novo troço de pista de bicicletas, os munícipes passaram a dispor 
de um percurso pedonal e ciclavel (contínuo), entre a Rotunda do Gameiro e 
o Estabelecimento Prisional do Montijo, numa extensão contínua de 6 Km. 
Esperamos que durante a iniciativa do “Dia Europeu sem Carros”, todos nós 
possamos ter reflectido sobre o passeio ambiental e os custos dos actuais 
modos de transporte e equacionado as vantagens dos modos de transporte 
alternativos. Do nosso ponto de vista, o caminho é claro, o Município do 
Montijo deve continuar a aprofundar a criação de infra-estruturas dedicadas 
e contribuir para uma mudança de mentalidades, que preparem a cidade 
para os grandes desafios do futuro.” ------------------------------------------------- 
“Combate ao fogo no centro da cidade” Um incêndio consumiu todo o 
interior e a cobertura da antiga loja do Gabriel do Carmo, no dia 20 de 
Setembro, um dos espaços comerciais do centro histórico da cidade do 
Montijo. As consequências do fogo for am minimizadas pela técnica utilizada 
no combate às chamas que, devido ao ataque pela cobertura do edifício com 
o auxílio da viatura auto-escada, garantiu a não propagação do fogo para os 
edifícios vizinhos. O sucesso da operação de combate ao incêndio deveu-se 
ao trabalho eficaz dos Bombeiros Voluntários do Montijo, à adequação dos 
meios envolvidos e à colaboração dos Serviços Municipais de Protecção Civil 
nos trabalhos de rescaldo. É de inteira justiça enaltecer e agradecer o 
trabalho abnegado e corajoso dos Bombeiros Voluntários do Montijo, da 
Polícia de Segurança Pública e dos Serviços Municipais envolvidos que, mais 
uma vez, responderam com prontidão ao desígnio da segurança e protecção 
das pessoas e bens.” -------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Clara Silva, no uso da palavra, leu duas declarações, a 
primeira alusiva às “Actividades de enriquecimento Curricular ano lectivo 
2009/2010”, que passo a transcrever, “ Ao longo do ano lectivo 2009/2010 a 
Equipa de Apoio às Escolas do Ministério da Educação, as direcções 
executivas dos agrupamentos, os representantes dos conselhos pedagógicos 
dos agrupamentos (Departamentos Curriculares que enquadrem as línguas 
estrangeiras, a educação física e a educação musical); os coordenadores de 
estabelecimentos; os professores titulares das turmas observadas; 
representantes das Associações de Pais e representantes dos pais e 
encarregados de educação dos alunos que frequentam as AEC (por turmas); 
representantes da entidade promotora; representantes de cada um dos 
parceiros responsáveis pelas AEC; os docentes das AEC das turmas 
observadas; o coordenador do departamento do 1.º ciclo de cada 
agrupamento participaram em visitas aos diferentes estabelecimentos de 
ensino do 1º. Ciclo do ensino básico e em mesas redondas nos diferentes 
agrupamentos, de forma a efectuar a monitorização das Actividades de 
Enriquecimento curricular no concelho de Montijo. Os itens avaliados foram: 
Aspectos estruturais; plano pedagógico e material didáctico; articulação 
entre as actividades curriculares e as AEC e o envolvimento dos 
encarregados  de educação. Avaliados  os  resultados dos 4  agrupamentos  
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conclui-se que: Nos aspectos estruturais realça-se a importância dos 
docentes titulares de turma na sua planificação de trabalho incluírem, a 
dinamização das AEC e realizarem reuniões com os professores destas. A 
necessidade de tratar os espaços exteriores dos estabelecimentos de ensino, 
de forma a melhorar o piso e adequa-lo à pratica da actividade física que 
normalmente se desenvolve no exterior. No Plano pedagógico e material 
didáctico considerou-se que existe uma relação positiva entre o(a)s docentes 
e o respectivo grupo de alunos, bem como entre docentes das AEC e docentes 
titulares de turma; Na Actividade Desportiva e apesar de todos os 
condicionalismos acima referidos a actividade foi ao encontro das 
orientações programáticas da DGIDC e decorreu com dinamismo e interesse 
por parte dos alunos. Na actividade do Ensino do Inglês, as crianças 
denotam competências na oralidade do Inglês. As estratégias utilizadas 
foram lúdicas, diversificadas e adaptadas à idade e desenvolvimento das 
crianças. O ambiente e as metodologias utilizadas foram propícios à 
realização de aprendizagens. Na actividade de Ensino da Música, a EAE 
realça-se a componente lúdica das tarefas utilizadas da actividade. Os 
materiais didácticos existentes para a dinamização das actividades foram 
considerados como adequados e em número suficiente. Os professores 
titulares de turma, as direcções do Agrupamento e os representantes dos Pais  
e Encarregados de Educação evidenciaram a sua preocupação para a 
mudança de alguns professores das AEC ao longo do ano lectivo e aqui 
frisou-se a importância de as Direcções dos Agrupamentos estarem 
disponíveis à possibilidade de flexibilizar horários de forma a fixar os 
docentes nas AEC. Propondo-se como metodologia de trabalho para a 
resolução desta questão a apresentação por parte da Direcção do 
Agrupamento e da Direcção da Escola Profissional de propostas de modelos 
de funcionamento nesta lógica de flexibilização”. A segunda alusiva à 
“Abertura no ano lectivo 2010/2011”, que passo a transcrever: “O ano 
lectivo no concelho de Montijo iniciou-se a 13 de Setembro, excepto na 
Escola Básica do Esteval, que se iniciará no dia 27 do corrente o 5º e 7º. 
Anos do 2º e 3º. Ciclo respectivamente. O inicio de um ano lectivo é sempre 
um momento de apreensão para as famílias e de azafama para professores e 
trabalhadores dos estabelecimentos de ensino. As aulas iniciaram-se em todo 
o concelho, num ambiente de tranquilidade e confiança. Nos Agrupamentos 
de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro e Joaquim Serra para além das 
emoções próprias do momento, a situação encontra-se perfeitamente 
estabilizada. No Agrupamento de Escolas de Montijo, com 2.140 alunos nos 3 
graus de ensino, divididos por 5 estabelecimentos de Ensino as aulas 
decorrem normalmente, mas a situação emocional ainda não se encontra 
estabilizada. A Lei nº159/99 de 14 de Setembro veio estabelecer o quadro de 
transferência de atribuições e das Câmaras municipais em matéria de 
educação, a Lei nº169/1999, estabelece entre outras a competência de 



Atribuição de subsídio para expediente e limpeza, aos agrupamentos de 
escolas como competência própria das Juntas de Freguesia. No ano lectivo 
transacto a CMM atribuiu ao Agrupamento de Escolas de Montijo de acordo 
com o Plano de Actividades aprovado um subsídio no valor de 35.114,18 €. 
neste valor, está incluído o subsídio para material de desgaste, num total de 
23.433,64€, o qual se distribui da seguinte forma pelos vários tipos de serviço 
prestados: - Material desgaste AEC – 10.249,07 €;  - Material desgaste 
serviço complemento de horário dos JI – 7.184,57 € (o valor real seria de 
13.253,89 € mas foi neste item que foi descontado o saldo que transitou do 
ano lectivo 2008/2009, no valor de 6.069,32 €).- Material desgaste actividade 
curricular – 6.000,00 €. De acordo com o Regulamento de Atribuição destes 
subsídios aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal já se encontram 
pagas as duas primeiras tranches, no valor unitário de 14.045,67 €., estando 
por pagar a 3ª. Tranche, que apenas será presente à Câmara Municipal, após 
o relatório de execução do referido plano, situação que até agora ainda não 
aconteceu. A fórmula de cálculo para os assistentes operacionais na 
educação pré-escolar é de um auxiliar para um número igual ou inferior a 40 
crianças e no 1º. Ciclo do ensino básico é de entre 48 e 96 alunos 2 
auxiliares. A Câmara Municipal de Montijo cumpre os rácios definidos na 
Portaria nº. 1049-A/2008 de 16 de Setembro, com trabalhadores a contrato 
por tempo indeterminado e contrato a termo certo e para além destes estão 
ainda nas escolas do concelho 34 trabalhadores com contrato de emprego 
inserção, (CEI), 19 dos quais no Agrupamento do Montijo. Encontram-se de 
baixa por doença, 15 trabalhadores deste agrupamento, dois deste em 
situação de Junta médica. O envolvimento de diferentes instituições neste 
processo, Ministério da Educação, Agrupamentos de Escolas, Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia motivam um desconhecimento/confusão por 
parte dos encarregados de educação que em conjunto com a chuva de 
informação que lhes chega, muitas vezes por parte de pessoas e grupos que 
desconhecem ainda mais esta situação origina alguma intranquilidade e 
insegurança em quem deixa a sua filha ou filho na Escola. Importa pois 
informar de forma clara e simples os encarregados de educação do “1º. 
Ano”, em particular e todos em geral das realidades dos agrupamentos e das 
dificuldades que todos temos na busca constante de soluções para os 
problemas do dia-a-dia. O investimento na Educação, é um investimento 
invisível, só se vê a olho nu as imperfeições, tudo o resto passa despercebido, 
só a longo prazo se avaliará este investimento, da Câmara Municipal, nas 
crianças e nos jovens do concelho, mas este investimento só dará frutos se 
todos os intervenientes, professores, alunos, pais e encarregados de 
educação, trabalhadores, juntas de freguesia, direcções dos agrupamentos e 
câmara municipal construírem em conjunto uma escola pública de 
qualidade”. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Nuno Ferrão, no uso da palavra, informou o seguinte: 
“Congratulou-se pelo facto da iluminação da Frente Ribeirinha ter sido re- 
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posta, depois do alerta que deixou na última Reunião de Câmara. No entanto, 
alertou para o facto de haver uma ligação eléctrica directa de uma caixa de 
electricidade para uma roulotte de fornecimento de bebidas e/ou comidas. 
Para além das questões de segurança óbvias, esta ligação num espaço 
turístico nobre da cidade, coloca em causa estética do local e não abona a 
favor da arquitectura do local, pelo que urge eliminar esta situação abusiva. 
O Vereador Nuno Ferrão tomou conhecimento que o Agrupamento de 
Escolas do Montijo, está a pedir aos docentes da pré-escolar e do 1º ciclo 
que paguem as fotocópias, alegando o Agrupamento que o seu financiamento 
é uma atribuição da Câmara. Solicitou à Senhora Presidente esclarecimentos 
sobre esta questão”. -------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Clara Silva, no uso da palavra, disse: “O material de desgaste 
é incluído no Plano de Actividades do Agrupamento, que entregam à 
Câmara. Está por pagar a terceira tranche, relativamente ao ano passado, 
porque o agrupamento ainda não apresentou a execução, o que está 
aprovado em Reunião de Câmara é que só se paga as tranches quando for 
apresentada a sua execução. O agrupamento sabe que a Câmara não deve 
nada e que está tudo em dia. O que o agrupamento queria era que 
avançássemos com uma parte da verba do Plano de Actividades, mas, de 
acordo com o regulamento não é possível”. ---------------------------------------- 
 

Foi presente para aprovação a Acta número 17/2010, tendo sido aprovada 
com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista, dois do Partido Social 
Democrata e uma abstenção do Senhor Vereador Joaquim Batalha por não 
ter estado presente na reunião. -------------------------------------------------------- 
 

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 06 de Setembro de 
2010 e 17 de Setembro de 2010: - Licenças Administrativas: 1; - Alterações: 
1; - Propriedade Horizontal: 2; - Autorizações de Utilização: 5. ---------------- 
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 documen-
tos respeitantes a esta 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 317/10 – APROVAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO A 
CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO 
PERSONA - A Associação para a Promoção da Saúde Mental, adiante 
designada por PERSONA, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
– IPSS, que tem como principais objectivos, promover a reabilitação e 
inserção sócio-profissional de pessoas com doença mental crónica e de 
evolução prolongada, bem como apoiar as famílias na sua integração sócio-
familiar. Esta Associação tem a sua área social de intervenção na 
reabilitação psicossocial da área da saúde mental, em contextos e indivíduos 
que se encontram em situação de desfavorecimento social. A sua área de 
actuação geográfica é Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo e as suas 
valências têm sido desenvolvidas no Barreiro, local onde foi fundada a sua 
sede. Esta Associação, tem recebido cidadãos residentes no Concelho do 
Montijo. Para poder alargar o seu campo de intervenção, solicitou à CMM, a 
disponibilização de um espaço para prossecução dos fins levados a cabo pela 
mesma. A Câmara Municipal do Montijo, celebrou um Protocolo de 
Colaboração com a Empresa SEDENGIL, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade na reunião do Executivo Municipal de 14.07.2010 (Proposta n.º 
272/10). Através desse Protocolo a CMM, ficou legitimamente possuidora de 
duas fracções (devidamente identificadas no Contrato de Comodato em 
anexo), destinando-se as mesmas para fins sociais. -Atendendo à prioridade 
que esta população assume no panorama das políticas nacionais e 
considerando a reabilitação psicossocial e sua integração sócio-familiar 
como respostas que contribuem para um aumento das suas competências; -
Considerando o importante papel social que a PERSONA desempenha na 
concretização de tais objectivos; - Considerando que cabe à Câmara 
Municipal de Montijo apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados no 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra; - Assim, tendo em vista garantir o trabalho 
desenvolvido pela PERSONA, no Concelho do Montijo e considerando o 
disposto no art.º 64º, n.º 4, b) da Lei das Autarquias Locais, na redacção que 
lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, PROPONHO: A aprovação 
do Contrato de Comodato a celebrar entre a CMM e a PERSONA, que se anexa 
e aqui se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente da Câmara) -----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovado por Unanimidade. ------------------------------------------ 
II - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 318/10 – PREÇÁRIO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO 
CTJA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 
2010 – Propõe-se pela presente a aprovação da seguinte tabela de preços 
para as actividades programadas no CTJA nos meses de Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2010, de referir que estes valores estão de acordo 
com os preços que têm vindo a ser praticados no CTJA, tendo sempre 
presente a preocupação de garantir aos espectadores do CTJA o acesso aos 
bens culturais pelo valor mais acessível e concomitantemente apostando na  
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construção de uma política de acesso à cultura baseada na sustentabilidade 
dos projectos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Data Espectáculo Preço 
19 de Setembro Retratinho de Guerra Junqueiro 3 € 
25 de Setembro Retratinho de Bruce Lee 3 € 

25 de Setembro Hip-Hop Danza Urbana 5 € 

01 de Outubro Da Coroa ao Cravo 5 € 

8 e 9 de Outubro Peça Felicidade 5 € 

12 a 15 de Outubro Oficina de Dança e Movimento 10 € 

16 de Outubro Planalto 5 € 

24 de Outubro Oficina – É Bom Mandar? 2 € 

24 de Outubro Res Pública 5 € 
30 de Outubro Uma Bailarina 3 € 

06 de Novembro Biblioteca de Mala Aviada 2 € 

13 de Novembro As Coisas e os Coisos (Título 
Provisório) 

5 € 

19 de Novembro CERCIMA – Ano Europeu de Combate 
à Probreza e Exclusão Social 

5 € 

26 de Novembro Máquina do Tempo 5 € 

04 de Dezembro Debaixo da Mesa 5 € 

11 de Dezembro Brass Ensemble da OML 5 € 

18 de Dezembro Grupo Coral do Montijo – Concerto 
de Natal 

5 € 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovado por Unanimidade. ------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA N.º 319/10 – CEDÊNCIA DA SALA DO CTJA, PARA REALIZAÇÃO 
DE UMA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO NOVO AEROPORTO DE 
LISBOA - Na sequência do pedido da Agência Portuguesa do Ambiente para a 
realização de uma Sessão de Esclarecimento acerca do Novo Aeroporto de 
Lisboa no passado dia 16 de Setembro de 2010, pelas 17h30, Propõe-se: 1 – 
A cedência da Sala Principal, meios técnicos e humanos do CTJA, para a 
realização do evento “Sessão de Esclarecimento acerca do Novo Aeroporto 
de Lisboa, no dia 16 de Setembro, pelas 17h30; 2 – Que esta cedência seja 
totalmente gratuita à Agência Portuguesa do Ambiente, como apoio desta 
Edilidade à organização do evento descrito no ponto 1; 3- Sublinhar a 
importância do evento com estas características e a temática sobre a qual 
incide, que é da maior importância para este município. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 320/10 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “DA COROA AO 
CRAVO” – ORGANIZADO PELO GRUPO CORAL DO MONTIJO EM CO-
PRODUÇÃO COM O CTJA - O Grupo Coral do Montijo irá apresentar 
integrado na programação do Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida o 
espectáculo em regime de co-produção “Da Coroa ao Cravo”, no dia 1 de 
Outubro de 2010, pelas 21h30, no âmbito das Comemorações Locais do 
Centenário da República e do Dia Mundial da Música, Propõe-se: 1 – Que se 



acorde que a receita deste espectáculo seja dividida da seguinte forma, após 
dedução do Iva de 5%. - 5% de cada bilhete para a Câmara Municipal de 
Montijo; - 95% de cada bilhete para a Entidade supra citada. 2 – O valor 
atribuído à Câmara Municipal do Montijo prende-se com a necessidade de 
pagamento de licenciamentos, direitos de autor e outras despesas 
extraordinárias na realização do referido espectáculo. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA N.º 321/10 – REALIZAÇÃO DA I CONVENÇÃO DISTRITAL DO 
PPD/PSD NO CINEMA-TEATRO JOAQUIM D’ALMEIDA - Na sequência do 
pedido da Comissão Política Distrital de Setúbal para realização da I 
Convenção Distrital do PPD/PSD no dia 18 de Setembro de 2010, o custo de 
utilização deste equipamento foi de 1619,44€. Propõe-se: Nos termos e para 
efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei das Autarquias 
Locais, aprovada pela lei nº 169/99 de 18 de Setembro: 1 – O apoio da 
Câmara Municipal do Montijo em 100% do valor do custo de utilização, o 
qual deverá ser aceite pela referida Comissão a título de apoio da autarquia 
à realização do evento de natureza social e política de interesse municipal. 2 
– Que este apoio da Câmara Municipal do Montijo reflicta a importância que 
este município atribui à necessidade dos cidadãos participarem activamente 
na vida pública e no sublinhar da existência de estruturas partidárias que 
defendam o pluralismo e diálogo na actividade democrática local, regional e 
nacional. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA N.º 322/10 – ADENDA DE EXECUÇÃO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO “CIDADE DE 
MONTIJO” - Em execução do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 
de Estudo “Cidade de Montijo”, publicado no Diário da República de 15 de 
Dezembro de 2009, através do Edital nº 1163/2009, venho, de acordo com o 
previsto no ponto 2. do Artigo 3º, sujeitar à deliberação de V. Exas o número 
e os valores pecuniários unitários das Bolsas a conceder no ano lectivo de 
2010/2011, bem como os prazos de pagamento das mesmas. PROPONHO 
assim o seguinte: a) Serão atribuídas 10 Bolsas de Estudo a alunos que 
frequentam o Ensino Secundário e 6 Bolsas de Estudo a alunos que 
frequentam o Ensino Superior; b) O valor unitário das Bolsas será de 350 
euros para os alunos do Ensino Secundário e de 550 euros para os alunos do 
Ensino Superior; c) atribuição das Bolsas far-se-á em duas prestações, nos 
meses de Janeiro e Abril de 2011. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA N.º 323/10 – FIXAÇÃO DE CUSTO MÁXIMO DO SERVIÇO DE 
COMPLEMENTO DE HORÁRIO A PRESTAR NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA, 
DURANTE O ANO LECTIVO 2010/2011 - A educação pré-escolar integra uma 
componente educativa, desenvolvida por educadores(as) de infância durante 
os períodos lectivos definidos pelo Ministério da Educação, com a duração  
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diária de 5 horas, a que equivale uma duração semanal de 25 horas, e uma 
componente não educativa que integra o serviço de alimentação e as 
actividades de animação e de apoio à família (serviço de complemento de 
horário), durante os períodos lectivos e durante os períodos de interrupção 
lectiva. Através do Decreto-lei nº 144/2008 de 28 de Julho, foram 
transferidas para os Municípios competências em matéria de educação, nas 
quais se incluem as competências relativas à componente de apoio à família, 
designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao complemento de 
horário na educação pré-escolar. O ponto 7. do Despacho nº14460/2008 de 
26 de Maio estabelece que as actividades de animação e de apoio à  família 
no âmbito da educação pré-escolar (serviço de complemento de horário) 
devem ser objecto de planificação pelos órgãos competentes dos 
agrupamentos de escolas, os quais deverão articular a sua realização com os 
Municípios das respectivas áreas. Por outro lado, de acordo com o art.6º do 
Decreto-lei nº 147/97 de 11 de Junho, “os pais e encarregados de educação 
comparticipam no custo das componentes não educativas da educação pré-
escolar, de acordo com as respectivas condições socioeconómicas”. É da 
competência da Câmara Municipal observar as normas reguladoras das 
comparticipações familiares pela utilização dos serviços da componente não 
educativa, aprovadas pelo Despacho Conjunto nº 300/97 de 4 de Setembro e  
pelo Decreto-lei nº55/2009 de2 de Março. Sendo as comparticipações 
familiares no serviço de complemento de horário determinadas pela 
aplicação de uma percentagem sobre os rendimentos per capita dos 
agregados familiares, as mesmas não podem, no entanto, em conformidade 
com o Ponto 1. do artigo 4º das Normas Reguladoras aprovadas pelo 
Despacho Conjunto nº 300/97, exceder o custo máximo do serviço prestado 
no estabelecimento de educação pré-escolar. Em consonância com o Ponto 2. 
do artigo 4º das supracitadas Normas Reguladoras, o custo máximo do 
serviço de complemento de horário é determinado pela Câmara Municipal 
com uma periodicidade mínima anual. Impõe-se assim a determinação do 
referido custo máximo a praticar no ano lectivo de 2010/2011, para efeitos de 
posterior cálculo dos valores de comparticipação de cada família, em função 
dos respectivos rendimentos per capita. É neste âmbito que PROPONHO a V. 
Exas. que o valor máximo mensal do serviço de complemento de horário no 
ano lectivo 2010/2011 seja de 59.30€ (cinquenta e nove euros e trinta 
cêntimos), mantendo-se assim inalterado relativamente ao valor estipulado 
para o ano lectivo transacto. Este valor foi determinado com base nos 
encargos financeiros decorrentes da colocação de pessoal para a 
implementação do serviço e nos valores do subsídio para aquisição de 
materiais de consumo destinados ao funcionamento do mesmo, atribuídos aos 
Agrupamentos de escolas pela Câmara Municipal, que foram apurados para 
o ano lectivo 2008/2009. A proposta de manutenção do referido valor tem por 
objectivo evitar que as famílias sejam penalizadas com mais um acréscimo 



nas despesas com a educação num período de crise económica mundial. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA N.º 324/10 – FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO ANUAL PARA LIVROS E 
MATERIAL ESCOLAR A ATRIBUIR AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO ECONOMICAMENTE CARENCIADOS (ESCALÕES DE CAPITAÇÃO A E 
B) NO ANO LECTIVO 2010/2011 - Os auxílios económicos constituem uma 
modalidade de apoio socioeducativo destinado aos alunos inseridos em 
agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de 
comparticipações para fazer face a um conjunto de encargos relacionados 
com o prosseguimento da escolaridade, entre os quais se incluem os encargos 
com a aquisição de livros e outro material escolar. O Despacho n.º14368-
A/2010 (2ª Série), publicado pelo Ministério da Educação em 14 de 
Setembro, define, no seu Anexo III, os seguintes valores mínimos de 
comparticipação na aquisição de livros e de material escolar para os alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico, tendo os municípios, no âmbito das suas 
atribuições neste domínio, competência para os aumentar: ---------------------- 

Comparticipação mínima 

Livros Escalão Capitação 

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 
Material 
Escolar 

A 
Escalão 1 do abono de 
família 

26,30€ 32,30€ 13€ 

B 
Escalão 2 do abono de 
família 

13,10€ 16,20€ 6,5€ 

É neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. que os valores do subsídio anual 
para livros e material escolar a atribuir aos alunos economicamente 
carenciados do 1º ciclo do ensino básico que frequentam estabelecimentos de 
ensino no concelho de Montijo no ano lectivo 2010/2011 sejam os que se 
apresentam na tabela seguinte: ------------------------------------------------------- 

Valor do subsídio a atribuir no ano 2010/2011 

Livros Escalão Capitação 

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 
Material 
Escolar 

A 
Escalão 1 do abono de 
família 

32,30€ 32,30€ 13€ 

B 
Escalão 2 do abono de 
família 

16,20€ 16,20€ 6,5€ 

De acordo com estes valores e com as Normas Orientadoras do Estudo 
Socioeconómico da população pré-escolar e escolar do 1º ciclo, aprovadas 
em Reunião de Câmara de 27.01.2010, PROPONHO igualmente que os valores 
do referido subsídio a atribuir a cada Agrupamento de Escolas sejam os que 
se apresentam no quadro seguinte: --------------------------------------------------- 

Agrupamentos de Escolas Valor a atribuir 
Agrupamento de Escolas do Montijo 10.832,20 € 
Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 8.975,20 € 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro 4.124.70 € 
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Conforme previsto nas supracitadas Normas, os referidos valores foram 
determinados por estimativa, com base no número de crianças 
socioeconomicamente carenciadas existentes em cada estabelecimento de 
ensino no ano lectivo de 2009/2010 e nos valores do referido subsídio acima 
referidos para o ano lectivo 2010/2011 (45,30 € para as crianças integradas 
no escalão A e 22,70 € para as crianças integradas no escalão B). Também 
em conformidade com o estipulado nas referidas Normas Orientadoras, após 
conclusão do Estudo Socioeconómico da população pré-escolar e escolar do 
1º ciclo relativo ao ano lectivo de 2010/2011, serão efectuados os acertos 
necessários aos valores constantes na presente Proposta. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA N.º 325/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ÀS 
CRIANÇAS ECONOMICAMENTE CARENCIADAS (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E  
1º CICLO) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 
2010 – NO ANO LECTIVO 2010/2011 - Em Reunião de Câmara de 27.01.2010, 
este Executivo aprovou por unanimidade a Proposta nº 119/2010 referente às 
Normas para Realização do Estudo Socioeconómico da População Pré - 
Escolar e Escolar do 1º ciclo e do Processo de Atribuição de Auxílios 
Económicos, referentes ao ano lectivo 2009/2010. É neste âmbito que 
PROPONHO a V. Exas. o pagamento aos Agrupamentos de Escolas, dos 
valores que se discriminam no quadro seguinte, os quais se referem ao 
subsídio para fornecimento de suplemento alimentar às crianças 
economicamente carenciadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010. --------- 

Valor a atribuir  
Agrupamentos de Escolas 

1ª prestação 
(Set./Out. 2010) 

2ª prestação 
(Nov 2010) 

Agrupamento de Escolas de Montijo 3.441,27 € 3.441,27 € 

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 
Serra 

4.343,63 € 4.343,63 € 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo 
Isidro 

1.942,77 € 
 

1.942,77 € 

O pagamento dos valores acima referidos deverá ser efectuado da seguinte 
forma: - 1º prestação – pagamento imediato - 2º prestação – pagamento no 
início do mês de Novembro de 2010. Conforme previsto nas supracitadas 
Normas, os referidos valores foram determinados por estimativa, com base 
no número de crianças socioeconomicamente carenciadas existentes em cada 
estabelecimento de ensino no ano lectivo de 2009/2010 e no valor do referido 
subsídio adoptado naquele mesmo ano lectivo (0,45€/suplemento diário). 
Também em conformidade com o estipulado nas Normas Orientadoras, após 
conclusão do Estudo Socioeconómico da população pré-escolar e escolar do 
1º ciclo relativo ao ano lectivo 2010/2011, serão efectuados os acertos 



necessários aos valores constantes na presente Proposta. (Proposta subscrita 
pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA N.º 326/10 – ATRIBUIÇÃO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
DE SUBSÍDIO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENCIADAS 
(EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO) REFERENTE 
AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 – ANO 
LECTIVO 2010/2011 - Os auxílios económicos constituem uma modalidade de 
apoio socioeducativo destinada aos alunos inseridos em agregados familiares 
cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações para 
fazer face a um conjunto de encargos relacionados com o prosseguimento da 
escolaridade, entre os quais se incluem os encargos com a alimentação em 
refeitório escolar. O Despacho n.º14368-A/2010 (2ª Série), publicado pelo 
Ministério da Educação em 14 de Setembro, define, no seu Anexo I, o preço 
das refeições para os alunos em refeitório escolar: 1,46€. De acordo com este 
valor e com as Normas Orientadoras do Estudo Socioeconómico da 
população pré-escolar e escolar do 1º ciclo aprovadas em Reunião de 
Câmara de 27.01.2010, PROPONHO que os valores do subsídio para 
alimentação em refeitório escolar a atribuir a cada Agrupamento de Escolas 
sejam os que se apresentam no quadro seguinte: ----------------------------------- 

Valor a atribuir 
Agrupamentos de Escolas 1ª Prestação 

(Set./Out. 2010) 
1ª Prestação 
(Nov. 2010) 

Agrupamento de Escolas do Montijo 10.900,73 € 10.900,73 € 

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 8.572,03 € 8.572,03 € 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 
Santo Isidro 

4.957,93 € 4.957,93 € 

O pagamento dos valores acima referidos deverá ser efectuado da seguinte 
forma: 1ª prestação – pagamento imediato; 2ª prestação – pagamento no 
início do mês de Novembro de 2010. Conforme previsto nas supracitadas 
Normas, os referidos valores foram determinados por estimativa, com base 
no número de crianças socioeconomicamente carenciadas existentes em cada 
estabelecimento de ensino no ano lectivo de 2009/2010. Também em 
conformidade com o estipulado nas Normas Orientadoras, após conclusão do 
Estudo Socioeconómico da população escolar do 1º ciclo relativo ao ano 
lectivo de 2010/2011, serão efectuados os acertos necessários aos valores 
constantes na presente Proposta. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva) ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III - DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA N.º 327/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PO-19/10 - Na sequência do 
meu despacho de 23/06/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua da Bela 
Vista, nº 29, em Montijo, de que é proprietário Guilherme da Cruz Bordeira,  
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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 D.L. n.º. 555/99 de 
16/12, na redacção conferida pelo Decreto-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, 
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 328/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO ÀS PROPRIETÁRIAS – PROCESSO PR-15/09 - Na sequência do 
meu despacho de 11/08/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua da Brasília, 
nº 3 – 2º Dto. e 3º Dto., em Montijo, de que são proprietários respectivamente 
o Senhor Jaime Manuel dos Santos Fialho e as Senhoras Natalina Rosa da 
Fonseca Viegas e Maria Antonieta da Fonseca Massek, conforme auto que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. As proprietárias do 3º 
Dtº só foram identificadas em 02/07/10, através de documento emitido pela 
Conservatória do Registo Predial de Montijo. Em fase de audiência de 
interessados, nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, uma das proprietárias do 3º Dtº, não apresentou qualquer 
alegação, e a outra não recebeu a correspondência. 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 Decreto-Lei n.º 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, 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 às 
proprietárias.(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 329/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-16/10 - Na sequência do 
meu despacho de 22/06/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito no Bairro das 



Barreiras, Lote C - R/c Dtº e 1º Dtº, em Montijo, de que são proprietários 
Maria Rosa Dinis Antunes Pereira da Silva e António Aires da Silva, 
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
Tendo sido notificado o proprietário do 1º Dtº, 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 Decreto-Lei n.º 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, 
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 do 1º Dtº. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4– PROPOSTA N.º 330/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-17/10 - Na sequência do 
meu despacho de 28/06/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Av. Barbosa do 
Bocage, nº 420, Bairro do Areias, em Montijo, de que é proprietário Adail 
Guerreiro Correia, 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 
D.L. n.º. 555/99 de 16/12, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 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, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente 
deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao 
proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1– PROPOSTA N.º 331/10 – 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) A 
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de 
Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor  
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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 nº. 19/08. 2) Tendo 
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercí-
cio 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 identifica- 
da 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 04 de Setembro de 2010 e 16 de Setembro 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. 
Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 
Ratificar 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 04 de Setembro de 2010 e 16 de Setembro de 
2010, conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1– PROPOSTA N.º 332/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DA OBRA “RESTAURO E REABILITAÇÃO DO MOIN HO DE MARÉ 
NO CAIS DAS FALUAS” – PROCESSO F-11/2002 Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 14 de Setembro de 2010, considerou estarem os trabalhos 
em condições de serem recebidos definitivamente. PROPONHO: A ratificação 
do Auto de Recepção Definitiva da obra “Restauro e Reabilitação do Moinho 
de Maré no Cais das Faluas”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta) ----------------------------------------------------------------------------- 
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.---------------------------------------------------------- 



Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos 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 


