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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 
 

ATA Nº. 21/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ 
 

Aos três dias do mês de novembro 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 ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 

RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 
 

Faltou por motivo justificado o Senhor a Vereador Joaquim António Lopes da 

Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente 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 redação 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, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 

Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respetivos 

membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente, declarou aberto o 

período Antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------- 
 

A Senhora Presidente, leu uma Declaração Política, cujo teor passo a 

transcrever: “Portugal, à semelhança de muitos países europeus, assumiu 

compromissos muito rigorosos quanto ao ritmo e à intensidade da 

consolidação das suas finanças públicas: 7,3% de défice em 2010, 4,6% em 

2011, e um valor abaixo dos 3% em 2012. Não obstante considerar o muito 

que há a fazer para desenvolver a nossa base económica, investindo na 

indústria, na agricultura e nas pescas, não posso nem podemos ignorar, no 

momento atual, o esforço de consolidação orçamental que o Estado 

português deve fazer, à semelhança dos seus congéneres europeus, para 

defender a estabilidade da moeda comum e as condições de financiamento da 



economia. O Governo português para responder, em 2009, à profunda crise 

económica e financeira que sacudiu todo o mundo, viu-se na contingência de 

tomar um conjunto de medidas excecionais de apoio às famílias, às empresas 

e ao emprego. Esses apoios tiveram como consequência o aumento do défice 

público, mas foi o aumento do deficit nesse preciso momento, que permitiu 

evitar que a crise económica tivesse as consequências sociais devastadoras 

de outras crises graves. Em boa hora o Estado Português e os estados 

europeus tomaram essas medidas de apoio social, porque se não o tivessem 

feito, a situação seria hoje de autêntico caos social e financeiro. Na 

atualidade, e independentemente de quaisquer outras medidas estratégicas a 

montante do tecido produtivo português, Portugal é chamado a uma 

necessária consolidação orçamental com vista a potenciar o crescimento 

económico. E por quê? Porque nas condições atuais dos mercados 

financeiros internacionais, as medidas de redução do défice e de controlo da 

dívida são indispensáveis para garantir, não apenas o financiamento dos 

Estados, mas também o financiamento das economias e o crédito às famílias. 

O equilíbrio das contas públicas constitui, nos dias de hoje, um dever 

patriótico e absolutamente  indispensável para defender o crescimento do 

produto e do emprego. O corte da despesa levado a cabo pelo Governo, 

podendo ser contestado nesta ou naquela área, é indispensável para 

salvaguardar, a médio e longo prazo, a sustentabilidade do Estado Social. 

Nesse sentido é compreensível a decisão governamental de fazer incidir a 

maior parte do esforço do lado da redução da despesa pública nos seus 

agregados principais. A redução da despesa e o aumento da receita fiscal são 

fundamentais para a consolidação das contas públicas. Se não tivéssemos, no 

imediato, tomado estas medidas, Portugal em contraciclo da União Europeia, 

colocaria a dívida portuguesa completamente à mercê dos ataques 

especulativos e afundaria a confiança dos agentes económicos. A alternativa 

às atuais medidas do Governo passaria, pelas mãos do PSD e do CDS, por 

cortes drásticos no financiamento dos serviços públicos de educação, saúde e 

proteção social, transformando-os em serviços mínimos, em benefício dos que 

recorrem aos serviços privados. Se os ataques especulativos não se tivessem 

abatido sobre as dívidas soberanas dos Estados e isso não representasse um 

aumento do endividamento público pelo acréscimo dos juros da dívida, por 

certo não estaria nem estaríamos de acordo com o corte drástico em algumas 

das despesas agora inscritas no OE. Na atual conjuntura é tão oportunista a 

posição dos partidos que procuram colocar todo o ónus da solução do lado 

do Governo, ignorando a dimensão internacional da crise, esperando ganhos 

políticos de circunstância decorrentes da impopularidade das medidas 

implementadas, como é oportunista e irresponsável a atitude dos que 

recusam o diálogo e entendimento, esperando com isso deixar a situação 

apodrecer para tirarem daí dividendos políticos. Ainda bem que o PSD, como 

grande partido da oposição, seguiu finalmente o conselho dos seus ex-líderes 

(Francisco Balsemão, Manuela  Ferreira Leite, Marques  Mendes e Marcelo  
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Rebelo de Sousa) no sentido de viabilizar a aprovação do OE na AR. Está em 

causa o país, a consolidação das contas públicas e a defesa do Estado Social. 

Este é um esforço nacional que se pretende temporário, de forma a equilibrar 

as nossas contas para podermos prosseguir a política de modernização do 

País, investindo na educação e nas escolas, na construção de hospitais e no 

desenvolvimento das redes de cuidados de saúde, nos equipamentos sociais, 

na agenda digital, na aposta nas energias renováveis e na revitalização da 

nossa indústria, da nossa agricultura e das nossas pescas. A hora não é de 

lamentos! De lamentos pelos cortes ou congelamentos de salários na 

Administração Pública; pelo aumento do IVA; pelos cortes nos abonos de 

família ou no RSI; ou mesmo pelos cortes nas transferências do OE para as 

autarquias, que muito afectará as receitas públicas do município de Montijo. 

A hora é de agir. A hora é de consolidação urgente das contas públicas, mas 

com uma preocupação genuína e consequente da tomada de medidas 

tendentes a relançar a nossa economia, mesmo que os seus efeitos só se 

façam sentir a médio e longo prazo. A assinatura do acordo entre PS e PSD 

para a viabilização do OE é um sinal, mas um sinal positivo e uma atitude 

responsável dos dois maiores partidos políticos portugueses, numa altura em 

que os sinais e as atitudes têm cada vez mais importância e influência no 

comportamento das economias e dos mercados. Pelo que atrás foi dito, o 

município de Montijo não pode deixar de estar solidário com este esforço 

nacional de consolidação das contas públicas, mas espera que este 

entendimento se estenda às grandes obras públicas. Esperamos que esta 

pausa de seis meses para refletir sobre alguns dos grandes investimentos 

sirva para convencer quem, porventura tenha dúvidas, a avançar em 

definitivo com algumas destas obras, designadamente a construção do novo 

aeroporto internacional de Lisboa e o TGV.” -------------------------------------- 

 

Foi presente para aprovação a Ata número 20/2010, tendo sido aprovada 

com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e dois do Partido Social 

Democrata e uma abstenção do Senhor Vereador João Veiga, em virtude de 

não ter estado presente na referida 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 18 de outubro de 

2010 e 29 de outubro de 2010: - Licenças Administrativas: 3; - Informações 

Prévias: 2; - Comunicações Prévias: 2; - Alterações: 2; - Autorizações de 

Utilização: 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 redação 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 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1 – PROPOSTA N.º 349/10 – ASSUNTO: 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 8ª AO 

PLANO DE Atividades MUNICIPAL E 10ª AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS (2010 – 2013) - Considerando que: Nos termos do disposto no 

nº 8.3.1.2. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação dada 

pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de dezembro, “Sem prejuízo dos 

princípios orçamentais e das regras previsionais para acorrer a despesas não 

previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de 

revisões e de alterações”, tantas quantas as que se reputem necessárias. 

Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A realização antecipada de ações previstas para 

anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer 

projeto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 

precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas 

modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de 

efetuar a 13ª alteração ao Orçamento 8ª ao Plano de Atividades Municipal e 

10ª Plano Plurianual de Investimentos constante do documento anexo, que 

aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal 

delibere favoravelmente a 13ª alteração ao Orçamento, 8ª ao Plano de 

Atividades Municipal e 10ª. ao Plano Plurianual de Investimentos ao abrigo 

dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, na redação dada pelo Decreto-Lei 315/2000, de 2 de dezembro. 

(Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara) ------------------- 

Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 

abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação 

Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

1 – PROPOSTA N.º 350/10 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

A CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA A CATEGORIA DE 

COORDENADOR TÉCNICO - Considerando a necessidade de preencher de 

forma definitiva o posto de trabalho de coordenador técnico da secção de 

contabilidade da Divisão de Gestão Financeira, vago desde 2 de março de 

2010; - Considerando que na nova estrutura orgânica da autarquia prevista 

no Decreto - Lei nº305/2009, de 23 de outubro, publicada no Diário da 

República, 2ª série, nº190 de 29 de setembro de 2010, a implementar a partir  
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de 1 de janeiro de 2011, se mantém a Divisão de Gestão Financeira com 

atribuições idênticas na área de contabilidade; - Considerando que o 

recrutamento em apreço não acarreta encargos adicionais dado que a 

vacatura resulta de mobilidade interna na sequência de aposentação de uma 

trabalhadora com a supra citada categoria profissional, pelo há 

disponibilidade orçamental para a assunção deste encargo; - Considerando 

ainda que o recrutamento para constituição da relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado inicia-se sempre de entre trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida - n.º 4 do artigo 6.º da Lei 12-A/2008, de 27/02 e 

nº1 do art.º 9º da Lei 12-A/2010, de 30 de junho. PROPONHO: Que nos termos 

previstos no nº1 do art.º4º do Decreto - Lei nº209/2009, de 3 de setembro, 

seja concedida autorização para a abertura do procedimento concursal 

comum - para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho, previsto no 

mapa de pessoal da Câmara Municipal de Montijo, para 2010, da carreira 

Assistente Técnico e categoria de Coordenador Técnico. (Proposta subscrita 

pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
III– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

1 – PROPOSTA N.º 345/10 – 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 

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 efetivo 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 identifica- 

da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 

forma de paralisar a atividade económica do Concelho neste domínio de 

atividade, entendeu-se privilegiar o objetivo 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 19 de outubro de 2010 e 28 de outubro de 2010, sendo que também se 

apresentam a ratificação as declarações proferidas nos processos com os n.º 

RSP-647/10, datada de 15/10/2010; RSP-650/10, datada de 14/10/2010 e 

RSP-651/10, datada de 14/10/2010, tudo de acordo com o disposto no n.º 3 

do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 19/2008, conforme listagem que se anexa à 

presente proposta dela fazendo parte integrante. Proponho: Que a Câmara 

Municipal ratifique todas as declarações de renúncia ao direito de 

preferência subscritas pela Senhora Presidente da Câmara, no período 

compreendido entre 19 de outubro de 2010 e 28 de outubro de 2010, sendo 

que também se apresentam a ratificação as declarações proferidas nos 

processos com os n.º RSP-647/10, datada de 15/10/2010; RSP-650/10, datada 

de 14/10/2010 e RSP-651/10, datada de 14/10/2010, conforme lista que se 

anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita 

pela Senhora Presidente).-------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
 

Finda a Ordem de Trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e 

trinta 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 redação 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 ata 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 

 
NOTA: A presente ata foi elaborada em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigor. 


