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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. 22/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ 
 

Aos dezassete 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: 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 e cinco minutos, com a presença da Assistente 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administra-

tivo 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 de  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PS, não tendo os mesmos 

apresentado qualquer assunto. Seguidamente a Senhora Presidente leu uma 

Declaração Política alusiva ao Dia Internacional para a Eliminação da 

Violência contra as Mulheres, cujo teor a seguir se transcreve: “O dia 25 de 

Novembro ficou consagrado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional 

para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída 

oficialmente em 1999, mas desde 1981, que o dia era assinalado, pelos 

defensores dos direitos das mulheres, como forma de relembrar o assassínio 

das irmãs Mirabal, activistas políticas da República Dominicana, pelo 

ditador dominicano Rafael Trujillo, no dia 25 de Novembro de 1961. ----------

Atendendo ao significado da data de 25 de Novembro, considero oportuno 

fazer, hoje, esta declaração política, dando conta do que, até aqui, tem sido 

feito pela Câmara Municipal de Montijo em matéria de luta contra a 



violência sobre as mulheres. -----------------------------------------------------------

A 20 de Dezembro de 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 

a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, onde 

reconheceu como urgente a necessidade de uma aplicação universal à mulher 

dos direitos e princípios relativos à igualdade, segurança, liberdade, 

integridade e dignidade de todos os seres humanos. -------------------------------

Em 1995, a Declaração e Plataforma de Acção de Pequim da Organização 

das Nações Unidas definiu a violência exercida contra as mulheres como 

todo e qualquer acto de violência baseado no género, de que resulte ou possa 

resultar sofrimento ou lesão física, sexual ou psicológica para as mulheres, 

incluindo a ameaça da prática de tais actos, a coacção ou privação 

arbitrária da liberdade. A Plataforma declarou, também, ser necessário 

prevenir e eliminar todas as formas de violência contras as mulheres e 

raparigas. --------------------------------------------------------------------------------

O Inquérito Nacional sobre a Violência de Género, promovido pela Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género e realizado pela Universidade Nova 

de Lisboa, demonstra que em 2007 existiu uma diminuição da prevalência da 

violência física, sexual e psicológica, exercida contra as mulheres maiores de 

18 anos, de 48%, em 1995, (primeiro inquérito) para 38%, em 2007. ----------

No documento verifica-se que, em 2007, a violência exercida contra as 

mulheres assume múltiplas expressões, com pesos estatísticos diferentes em 

relação ao total de vítimas - física (22,6%), sexual (19,1%), psicológica 

(53,9%) e de discriminação social (52,9%). ----------------------------------------

Os números das associações de solidariedade social, como a Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), são também esclarecedores. Em 2009, 

nos mais de 10 000 casos que a APAV processou, 6539 mulheres foram 

vítimas de crimes em Portugal. Uma média de 127 por semana, 18 por dia. 

Dos 6 682 crimes de violência doméstica registados por esta instituição de 

solidariedade social, que há 20 anos trabalha na área do apoio às vítimas de 

violência, 88 por cento do total (5857) foram cometidos sobre mulheres e 

referem-se a maus tratos físicos e psicológicos, a ameaças, violações, abuso 

sexual, homicídio, entre outros. Uma resolução do Parlamento Europeu, de 

2009, sobre a violência contra as mulheres exortou os Estados Membros a 

“aperfeiçoarem a legislação e as políticas nacionais destinadas a combater 

todas as formas de violência contra as mulheres”. --------------------------------

Nesse sentido, o Governo Português tem criado instrumentos como o Plano 

Nacional contra a Violência Doméstica. No dia 24 de Novembro, termina a 

consulta pública do IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2011-

2013). Este Plano pretende prover uma resposta integrada no combate à 

violência doméstica a nível nacional, em consonância com as orientações 

europeias e internacionais às quais Portugal se encontra vinculado. -----------

A nível local, desde 1998 que a Câmara Municipal de Montijo definiu a 

acção social como área de actuação prioritária. -----------------------------------

Na área da protecção às mulheres vítimas de violência, destaque para o  
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surgimento do Espaço Informação Mulheres, em 2000, resultante de um 

protocolo assinado em Abril de 1999 com a anterior CIDM - Comissão para 

a Igualdade e os Direitos das Mulheres, actualmente revogado e substituído 

por outro, em Dezembro de 2006, com a actual CIG - Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género. Devido à procura deste serviço por um 

elevado número de mulheres, vítimas de violência doméstica, foi celebrado 

em Maio de 1999 um protocolo entre a autarquia, que se comprometeu a 

construir a Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de Violência e a União 

Mutualista Nossa Senhora da Conceição, que assumiu a gestão do 

equipamento. A Casa de Acolhimento foi inaugurada em Março de 2002 e 

entrou em funcionamento em 2004. ---------------------------------------------------

Para reforçar o trabalho na área da violência e ministrar formação a 

técnicos, foi celebrado um Protocolo em Março de 2002 com a Associação de 

Mulheres Contra a Violência, actualmente revogado e substituído por outro 

em Julho de 2010. -----------------------------------------------------------------------

Desde o inicio que o Espaço Informação Mulheres sentiu necessidade de 

articular esforços com outras instituições do concelho. Desenvolvida desde 

2001, a Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência é formalizada 

em Março de 2005. Montijo torna-se, assim, o primeiro concelho no país a 

assinar um protocolo de Intervenção da Rede de Apoio a Mulheres em 

Situação de Violência com várias instituições, com o objectivo de 

disponibilizar uma resposta mais eficaz às sobreviventes de violência 

doméstica e prevenir a reincidência do agressor. ----------------------------------

A Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência é dinamizada pela 

Câmara Municipal de Montijo, contando, ainda, para este efeito com o 

contributo fundamental da AMCV (Associação de Mulheres Contra a 

Violência). --------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Montijo continua, através do Espaço Informação 

Mulheres, a oferecer um espaço de apoio às mulheres do concelho, 

disponibilizando informação sobre os seus direitos e deveres de cidadãs, 

contribuindo para uma sociedade onde a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres e os Direitos Humanos sejam, uma realidade. --------------

O serviço faculta apoio jurídico e informação em diferentes áreas, tais como 

– violência doméstica, direitos da maternidade/paternidade, divórcio e 

regulação do poder paternal, direitos da união de facto, direito de trabalho, 

entre outras. ------------------------------------------------------------------------------

As mulheres que recorrem a este espaço são assistidas por uma jurista e por 

uma psicóloga, que as esclarece sobre todos os seus direitos e as apoia psico-

logicamente. -----------------------------------------------------------------------------

A comemorar dez anos, o Espaço Informação Mulheres, atendeu a 2108 

pedidos de informação, aconselhamento e/ou encaminhamento, 34.63 por 



cento dos mesmos relativos a violência, o que corresponde a 730 pedidos de 

auxilio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Na última década foram ainda desenvolvidas inúmeras as acções de 

formação, de sensibilização e workshops abordando a temática da violência 

doméstica e da Igualdade de Género. ------------------------------------------------ 

Em Novembro de 2007 realizou-se o “I Fórum para a Igualdade – Montijo 

um concelho inclusivo”. O Fórum serviu de palco para a apresentação do 

Plano Municipal para a Igualdade de Género do Montijo. A partir do mote 

“Pensar global, agir local”, o plano pretendeu diagnosticar as fragilidades e 

as oportunidades em matéria de igualdade de género no concelho de Montijo, 

com o objectivo de apoiar a implementação de uma política concelhia 

integrada de promoção da igualdade no concelho. --------------------------------

Em Março de 2008, com o objectivo de dinamizar acções de formação e 

sensibilização aos/às Técnicos e Técnicas do Gabinete bem como da Rede de 

Apoio a Mulheres em Situação de Violência, foi assinado um Protocolo de 

Parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. ------------------- 

Recorde-se que desde 2000 o município pertence à Rede Portuguesa de 

Cidades Saudáveis e desde 2003 à Rede Europeia de Cidades Saudáveis. É, 

ainda, membro da Organização Mundial de Saúde. -------------------------------

“Todos os seres Humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” 

Cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1949), Art.1.º. No dia 

25 de Novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as 

Mulheres devemos não só homenagear as vítimas mas também relembrar que 

cada um de nós é responsável por combater este flagelo, por denunciar e não 

permitir que a violência seja silenciada.” ------------------------------------------- 
 

O Senhor Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, leu uma 

Declaração Política, cujo teor a seguir se transcreve: ”A situação de 

endividamento do país, longe de constituir um problema novo para o qual 

alguns dos principais responsáveis políticos parecem ter agora acordado 

agora, é um dos mais graves sintomas da política de desastre nacional que o 

PS, PSD e CDS, com o apoio do Presidente da República, têm imposto ao 

país. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Em dez anos, o valor do endividamento externo líquido (envolvendo dívida 

pública e privada) passou de cerca de 50 mil milhões de euros em 2000, 

correspondente a 40% do PIB, para mais de 182 mil milhões de euros em 

2009, correspondente a 109% do PIB. -----------------------------------------------

Uma realidade que confirma, que o problema central do país não é o défice 

público ou a dívida pública como querem fazer crer, mas sim a dívida externa 

global (pública e privada) em consequência de um processo de 

desindustrialização, de degradação e do abandono do aparelho produtivo, 

das privatizações, do domínio do capital estrangeiro sobre a economia 

nacional, da entrada de Portugal na União Económica e Monetária e de uma  
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política monetária e cambial conduzida pelo Banco Central Europeu e pelos 

interesses da Alemanha e do grande Capital, atentatória da soberania 

nacional e altamente penalizante das nossas exportações e actividades 

produtivas. ------------------------------------------------------------------------------- 

A escalada a que o país vem assistindo, de crescente chantagem e pressão 

por parte dos chamados mercados financeiros em torno da dívida soberana – 

com uma taxa de juro que se aproxima dos 7% sobre a emissão de dívida 

pública a dez anos – confirma que não é persistindo na mesma política de 

submissão aos interesses especulativos e de abdicação dos interesses 

nacionais – como se verificou com a aprovação do Orçamento de Estado por 

PS e PSD – que se travará a especulação, ou se encontrarão respostas para o 

crescente endividamento nacional. --------------------------------------------------- 

Uma especulação dirigida a partir do capital financeiro – nacional e 

estrangeiro – que encontrará sempre novos pretextos para prosseguir este 

verdadeiro roubo ao nosso país. Se primeiro especularam com a dimensão do 

défice orçamental e com a suposta incapacidade do país para cumprir os 

draconianos limites impostos pela União Europeia para o défice das contas 

públicas, especulam agora, com a suposta incapacidade do país para fazer 

face aos compromissos de endividamento decorrentes da mais que certa 

recessão económica que a política de submissão à ditadura do défice impôs 

ao País. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Na verdade, especulam porque está na sua natureza especular. Especulam 

porque com as premissas da União Económica e Monetária e a política do 

BCE ganham rios de dinheiro. Especulam porque encontram da parte do 

governo português a atitude obediente e servil, de quem está sempre pronto 

para ceder a nova chantagem, a impor mais sacrifícios aos trabalhadores e 

ao povo e a comprometer a situação do país. Especulam porque os princípios 

em que assenta a União Europeia e a sua União Económica e Monetária são 

aqueles que presidem à participação activa do BCE na extorsão da economia 

nacional e no inaceitável dispositivo que permite que a banca privada – e 

aqui com a intervenção directa dos principais bancos nacionais – se financie 

junto do BCE a uma taxa de 1% para a seguir comprar dívida do Estado 

português cobrando taxas de 5,6 e 7% como acontece actualmente. ------------ 

A resposta a este saque aos recursos nacionais não está, nem em novas 

medidas ditas de austeridade ou cedências perante a agiotagem e os 

interesses do grande capital por parte do Governo português, nem no recurso 

ao FMI ou ao fundo de garantia da União Europeia como alguns se atrevem 

a admitir. --------------------------------------------------------------------------------- 

Por mais que se reduza o défice a especulação vai continuar. A resposta não 

é, ingenuamente, a de tentar “acalmar”os mercados. Mercados que têm 

bilhete de identidade e que são os mega-bancos da Alemanha, França ou da 

Holanda. ---------------------------------------------------------------------------------- 



A gravidade a que esta situação chegou, e os seus prováveis 

desenvolvimentos durante os próximos meses, reclama da parte do Governo 

português uma mudança radical de atitude no sentido da defesa dos 

interesses nacionais. É no plano da iniciativa e intervenção política que se 

terá de dar resposta ao problema do endividamento e da especulação. ------ 

O Estado português deverá desenvolver de imediato as medidas adequadas 

visando a diversificação das suas fontes de financiamento designadamente 

por via de negociações bilaterais, procurando outras fontes mais vantajosas 

fora daquelas que nos estão a ser impostas pelos “mega-bancos” da União 

Europeia e dos EUA. Ao mesmo tempo, deverá desenvolver-se uma política 

activa de emissão de Dívida Pública a investidores individuais nacionais 

(famílias) – Certificados de Aforro e Certificados de Tesouro – remunerados 

a taxas convidativas à captação da poupança nacional. -------------------------- 

É necessária uma intervenção firme e patriótica do governo português junto 

da União Europeia visando liquidar os instrumentos que permitem a actual 

especulação financeira que arrasa a situação económica e as condições de 

vida de países como o nosso. Como? Alterando os estatutos, as orientações e 

a falsa autonomia do banco Central Europeu, garantindo a presença em 

igualdade dos Estados na sua direcção e o efectivo controlo político, visando 

o controlo por cada estado da política económica e monetária. Suspendendo 

imediatamente o Pacto de Estabilidade e as políticas liberalizadoras e 

privatizadoras da Estratégia 2020. Pondo fim aos paraísos fiscais, à livre 

circulação dos capitais e impondo a taxação dos movimentos de capitais 

especulativos. ---------------------------------------------------------------------------- 

A questão mais decisiva que se coloca para responder ao problema do 

endividamento externo é a do crescimento económico e o desenvolvimento de 

uma política de defesa e promoção da produção nacional, na indústria, na 

agricultura e nas pescas, capaz de adoptar uma política de Estado de 

produção nacional de produtos importados que permita que o país, em vez de 

produzir cada vez menos para dever cada vez mais, produza e exporte cada 

vez mais para dever cada vez menos. -------------------------------------------------

A imposição de mais sacrifícios aos trabalhadores e ao povo, tornam justas 

as suas lutas da qual se destacará inevitavelmente a Greve Geral do próximo 

dia 24 de Novembro. A única alternativa que se coloca aos trabalhadores, às 

populações e a todos os que são alvo da profunda injustiça social é, a de 

elevar os patamares da luta e trazer para a rua a sua voz, transformando as 

suas justas indignações em luta. ------------------------------------------------------ 

É tempo de dizer basta, é tempo de elevar a voz do trabalho e de os 

trabalhadores darem uma resposta clara e inequívoca. --------------------------- 

A par e indissociável da luta social contra a exploração, é necessário 

intensificar a luta contra o militarismo, a agressão e a guerra – instrumentos 

do imperialismo para subjugar os povos. Neste quadro a luta contra a NATO 

– braço armado do imperialismo, assume particular importância a manifes- 
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tação contra a cimeira da Nato e seus objectivos, convocada pela campanha 

“Paz Sim, Nato Não”, para o dia 20 de Novembro, em Lisboa. ------------------ 

Todos os democratas e patriotas que se inquietam com o rumo de retrocesso 

social e declínio nacional, devem fazer ouvir a sua voz, impedir o 

afundamento do país e alicerçar a construção duma política alternativa, 

patriótica e de esquerda, para Portugal em substituição da política que nos 

levou a esta situação.” ----------------------------------------------------------------- 
 

A Senhora Presidente, disse: “Permito-me tecer alguns comentários à 

declaração que o Vereador Joaquim Batalha acabou de proferir: a 

declaração que acabou de proferir é desde logo uma grande confusão, nem 

tem estrutura possível, se há aspectos que até posso concordar, como seja a 

aposta na indústria, na agricultura, nas pescas, estes aspectos até concordo. 

Já não posso concordar de facto com as questões que referiu do défice das 

contas públicas de endividamento e particularmente da especulação. Porque 

o senhor Vereador faz aí essa amálgama, mete tudo no mesmo saco, mete o 

PS, o PSD, o CDS e eu retribuo-lhe com a expressão que utilizo muitas vezes 

“olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço”, e gostaria que o 

senhor Vereador me explicasse porque é que, onde é poder, na Moita não 

evitou a especulação na Quinta das Fontainhas, e onde é poder em Palmela 

não evitou a especulação da Sociedade Agrícola de Rio Frio com o BPN, 

gostava que me explicasse este tipo de negócios, de especulação urbanística, 

de alteração do uso do solo, que vai efectivamente contrariar tudo aquilo que 

o senhor referiu, da aposta na agricultura na floresta, na indústria. Portanto 

os senhores onde são poder nas autarquias permitem-se efectivamente 

contribuir e tratar pelos especuladores, e é isso que eu gostaria que aqui o 

senhor nos explicasse. Isto são apenas dois exemplos, porque de facto como 

disse, concordando com alguns aspectos que é preciso apontar que é preciso 

afugentar, a pressão dos mercados financeiros que de facto tentam lançar o 

aperto sobre o nosso país. A verdade é que nós também temos que dizer bem 

alto, que o PCP onde é poder não faz nada disso, porque a questão do défice 

a nível da administração central e governo da república, mas também ao 

nível das autarquias eu também gostava que me explicasse o endividamento 

das autarquias da CDU em Setúbal, vai à página da DGAL e tem lá porque é 

que as autarquias da CDU, algumas delas, estão altamente endividadas e 

estão falidas. Isto é importante dizer aos portugueses e principalmente aos 

setubalenses. Por isso senhor Vereador, é preciso ter muita lata para dizer 

certas coisas. Eu repito que algumas questões, eu partilho com o senhor, 

agora essa amálgama, essa confusão toda, dos especuladores, a torto e a 

direito e quando eles actuam no território onde vocês são poder, serve, o 

défice e quando vocês contribuem também porque aumentam o 

endividamento das autarquias que são poder, serve. E então, interrogo-me se 

estivessem no governo da república, como é que seria? Portanto gostaria que 



me esclarecesse sobre isto. Como é que as autarquias geridas pela CDU, 

algumas autarquias, também não quero absolutizar e não quero ser injusta 

para alguns autarcas da CDU, porque é que continuaram com os 

especuladores em Rio Frio e na Quinta das Fontainhas, com o BPN, que é de 

facto um ponto negro da especulação em Portugal. É uma fraude, é uma 

vilania. Acho que é muito importante nós termos uma avaliação rigorosa, 

queremos efectivamente que o País se desenvolva, que o Pais tenha crédito, 

que se combata a pressão especulativa dos mercados, não podemos por tudo 

no mesmo saco e embandeirar em arco “nós somos os salvadores da pátria”.  

E só para terminar quanto à Paz, eu também a defendo e relativamente à 

Cimeira da Nato, deixe-me dizer uma coisa não sei se sabe, a luta pela paz é 

de facto importante à escala planetária, mas não vale a pena estar contra a 

Nato porque a Rússia vai aderir à Nato, portanto o mundo é como é, e não 

como a gente gostaria que fosse. Não venha para cá nos dar lições de moral, 

de Paz, porque a Rússia é aquele Universo que alguns de vocês ainda acham 

que se vai voltar a reconstruir como união soviética, alguns já aderiram, 

outros vão aderindo. Eu comungo de algumas questões de princípio que 

colocou, agora isso é uma salada russa que o senhor aí colocou, mete toda a 

gente no mesmo saco e vocês é que são os salvadores. Portanto o PS, o PSD, 

o CDS, isso é tudo para deitar fora. A CDU, o PCP é que são os altruístas, 

mas a gente vai ver onde são poder, como é que eles de facto capitulam 

perante os especuladores, capitulam perante o capital.” ------------------------- 

 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves, no uso da palavra disse: “Eu 

também naturalmente partilho de algumas observações que foram feitas 

relativamente à necessidade de se reportar na economia nacional e até 

naturalmente ao capitalismo financeiro internacional especulativo, mas não 

podemos a partir daí generalizar uma crítica intensiva. a este projecto 

europeu, com mais de 50 anos, que é um projecto de paz e a concórdia entre 

os países e os povos europeus. E esse é de facto a grande conquista do 

projecto dos anos 50, é de facto a garantia da paz no velho continente ao 

longo do século passado e início deste século, e também temos de saber que 

de facto conformados com aquilo que é a vontade soberana dos povos 

europeus, a vontade dos povos europeus expressa em eleições livres justas, 

neste momento é assim: em 27 países da União Europeia, 24 Países com 

governo de centro direita e de direita conservadores ou liberais, 3 países com 

governo de Centro de esquerda, das áreas Socialista, Trabalhista, Social 

Democrata, este é o panorama político europeu. E resulta da vontade 

expressa dos povos europeus em eleições livres. A política da União Europeia 

é também a política dos seus governos. Em terceiro lugar queria referir que 

efectivamente nós temos que considerar que a União Europeia não está 

isolada no mundo e de facto desde o Verão de 2007, por influência da crise 

Norte Americana o mundo fica com problema económico e um problema 

financeiro muito complexo. Devido à globalização e interdependência cada  
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vez maior das várias economias, isso naturalmente tem reflexos. Na situação 

Portuguesa o ano 2009, foi marcado por um recuo ao nível da arrecadação 

da receita pública, por um aumento da despesa social, por um aumento da 

despesa de investimento, por estimulação à economia, para que a situação 

social económica com o qual estava confrontada no ano 2009. 

Inclusivamente outros países europeus aumentaram os défices e aumentaram 

os endividamentos. De facto houve aqui, o Governo Português teve que 

responder a uma situação de emergência europeia e até de acordo com o 

apelo do Presidente da Comissão Europeia. O que estamos neste momento a 

viver ainda, de facto o resultado de um conjunto de medidas concretas e 

associativas concretas do ano 2009 em face da redução da receita pública do 

estado e um aumento das suas despesas para combater a crise económica e 

social. Outros países têm problema de défice, outros países têm problemas de 

endividamento e o endividamento português aumentou, é certo que aumentou, 

aumentou substancialmente, mas o que significa este endividamento. Este 

endividamento significa mais investimento público e mais investimento 

privado financiado pela banca. Então se o PCP está sempre a defender o 

investimento público e o investimento privado das Micro Pequenas e Médias 

Empresas, se sabe que grande parte deste dinheiro foi para colmatar as 

necessidades de investimento e para fazer investimentos que os recursos 

nacionais não permitiam que esses investimentos fossem feitos, foi para 

alargar o âmbito da protecção social nos últimos anos, foi para as 

comparticipações das contrapartidas próprias dos programas comunitários 

de apoio, de facto há aqui uma contradição, porque efectivamente os 

recursos nacionais são finitos. Senhor Vereador porquê que nós não 

construímos as auto-estradas, as estradas, construímos algumas, porquê que 

esta obra é pública e se fez em Portugal, de 1976 até aos nossos dias, com 

particular incidência no pós 1986, não foi feita nos anos 30, 40, 50 e 70 

porque o país não tinha recursos financeiros para o fazer ideológica e 

politicamente a ditadura corporativa entendia que tinha que ter uma moeda 

forte, não se tinha que endividar. Uma última nota, relativamente à Cimeira 

da Nato, a Nato mudou, a Nato não é hoje uma organização estritamente 

militar, conforme foi instituída pelo Tratado Washington em 1949, aliás, a 

Nato, reviu o seu conceito estratégico, na Cimeira de Washington, em Abril 

de 1999 e naturalmente que está agora em curso um novo processo de 

discussão e reanálise desse conceito estratégico de defesa. Portanto não é 

uma organização estritamente militar e muito menos uma organização 

agressiva, ela tem um pendor militar, é uma organização defensiva, mas é 

cada vez mais uma organização política, que coopera com outras 

organizações internacionais e que coopera com a própria organização das 

Nações Unidas. Alargou o seu âmbito de funções e o seu âmbito de missões 

veja-se o combate à pirataria marítima, veja-se a questão de segurança 



energética, a questão de segurança cibernética e informática, veja-se a 

protecção anti-míssil contra os Estados patrocinadores do terrorismo 

internacional, veja-se a questão do impacto das alterações climáticas o 

recente apoio às cheias ocorridas no Afeganistão, as missões de Bósnia, no 

Kosovo, no mar de Somália, a protecção dos direitos fundamentais. Houve 

erros, claramente que houve erros, mas erros há em todas as organizações 

internacionais, seja nas políticas, seja nas militares, agora, de facto a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte, que hoje é uma organização 

indistinta da OTAN de 1949. A OTAN de 1949, pois teve o contraponto do 

pacto de Varsóvia. O mundo mudou e penso que a Nato se adaptou às 

circunstâncias, já fez uma revisão do seu conceito estratégico de peso e 

naturalmente há-de fazer uma nova revisão, naturalmente que há 

determinadas questões em que houve aqui algum envolvimento da Nato que 

são discutíveis e que nós podemos até criticar e eu pessoalmente até critico e 

o meu partido até critica, nomeadamente a questão da invasão do Iraque e de 

todo aquele processo, também relativamente ao Afeganistão, há várias 

críticas que podem ser feitas, eventualmente até os bombardeamentos de 

Belgrado no início do século. A Nato é uma organização importante e que 

tem cumprido a sua missão e tendo Portugal, membro fundador da Nato, no 

final da década de 40, alguma razão de queixa da Nato e de falta de 

solidariedade da Nato em duas ocasiões da sua história. A Nato tem 

contribuído também para a defesa e a valorização das exposições 

portuguesas no contexto internacional, aliás como outras organização 

internacionais que estamos inseridos, portanto não temos hoje uma 

perspectiva militar agressiva da Nato. É uma organização militar defensiva e 

é sobretudo hoje em dia e cada vez mais uma organização política, 

naturalmente tende acautelar os seus estados membros de um conjunto de 

estados que podem estar envolvidas em grandes operações de terrorismo 

internacional e de ameaça à paz global.” ------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Joaquim Batalha, disse: “É evidente que os senhores 

defendem o vosso governo, querem aligeirar as responsabilidades que este 

governo tem de mais de 30 anos de governação, há que chamar os nomes de 

quem é responsável por este país e por este país ter chegado a esta situação, 

é evidente que aquilo que digo na minha intervenção é que este governo 

poderia fazer muito mais, no sentido de tornar este país melhor, têm optado 

por políticas de direita e que são lesivas aos interesses dos trabalhadores e 

do próprio país o que levou a que o próprio país entrasse num processo de 

industrialização, têm provocado com as privatizações e com a entrega de 

várias empresas que tinham interesse nacional e que poderiam relançar a 

nossa economia, eu penso que há responsáveis. Não se pode aligeirar 

responsabilidade só porque estamos com o governo ou queremos que este 

governo seja limpo das suas responsabilidades. Relativamente à Nato, a ideia 

que eu tenho é que esta organização cada vez está a ter mais força no mundo,  
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é de facto uma organização militarista e que quer comandar o mundo, e é 

preciso também ver o que está a acontecer, é porque queremos ser cegos à 

força. Penso que o que está a acontecer no mundo e que a Nato está a impor 

a países soberanos, é de facto preocupante, nós devemos realçar essa 

situação e é por isso que se estão a fazer manifestações em todo o mundo 

contra este tipo de organização que está a querer tomar o pulso e comandar 

o mundo.” -------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara, disse: “É a opinião do Senhor Vereador 

Joaquim Batalha, nós não concordamos e de facto não temos 30 anos de 

governação, mas temos mais de 30 anos de luta pelo progresso, pelo 

desenvolvimento, pela melhoria de condições de vida do povo português e 

que foi conseguido. Os Portugueses tiveram um ganho, ao longo destes anos 

de democracia em que o Partido Socialista esteve no governo e teve 

seguramente um saldo positivo. Hoje o mundo vive efectivamente uma 

situação de grandes dificuldades, direi mesmo de alguma perplexidade e de 

impasse nos caminhos a seguir e obviamente que isso se repercute em 

Portugal, nos Portugueses e nos Governos. O que eu não tenho dúvida 

absolutamente nenhuma é que o Partido Socialista é o Partido que tem uma 

marca que marca efectivamente a democracia, o desenvolvimento e o 

progresso. Isso não há dúvida nenhuma e se não fosse assim os portugueses 

não reconheceriam isso em variadíssimos momentos. E não temos nenhuma 

dúvida se em 1975 o Partido Comunista tem tomado de assalto o poder como 

era sua intenção, o país não estaria hoje como está, nem os portugueses 

viviam em níveis de bem-estar ao longo destes anos, como tivemos. Não tenho 

dúvida nenhuma, uma convicção profunda. Ainda bem que nós temos 

possibilidade de eleger os nossos representantes, de mudar o governo, de 

constituir alternativas, de mudar o governo da república, mudar o poder das 

autarquias e das freguesias, e ainda bem que temos esta liberdade e é por 

essa liberdade que nós vamos continuar, contra ventos e marés. É porque 

temos esta possibilidade de sermos livres, de dizer aquilo que pensamos, nós 

e vós, porque também não temos dúvidas que se fossem vós, nós não teríamos 

a possibilidade de livremente dizermos aquilo que pensamos. Não respondeu 

às questões que coloquei, que são: concretas, objectivas, não são de 

divagação, é com o sentido de perceber porque é que o PC - CDU, onde é 

poder tem uma prática, diferente do discurso.” ------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Nuno Ferrão, pediu a palavra e sobre a intervenção do 

Senhor Vereador Joaquim Batalha, disse: “Não partilhando com a grande 

maioria do que disse, há um aspecto que eu concordo, que é o facto da 

república estar a colocar dívida nos mercados internacionais a 6 ou 7% e  



simultaneamente a emitir certificados de aforro para a população portuguesa 

com taxas de 1% ou pouco mais, não estimulando a poupança nacional e 

criando a assim condições muito negativas para a população portuguesa, 

quando poderia substituir a dívida internacional, ou parte dela, por dívida 

nacional, a taxas bem mais baixas. É realmente uma ineficiência em termos 

de financiamento, e que realmente urge inverte, sob pena de estarmos a 

pagar juros muito mais caros no mercado internacional do que pagaríamos 

internamente, mesmo que subisse os juros dos certificados de aforro para 3, 4 

ou 5%. Permita-me Senhora Presidente tecer aqui algumas considerações 

sobre a vida do nosso município, começando pelos aspectos positivos. Não 

estamos aqui só para comentar aspectos negativos que surgem no nosso 

concelho, e eu queria salientar dois aspectos, um deles é a implementação 

dos oleões na cidade, que eu já tive a oportunidade de os utilizar a colocação 

dos oleões será um contributo positivo para o ambiente no concelho e 

contribuem para a dinamização da economia nacional. Pede-se agora que 

sensibilize e divulgue mais a sua utilização perante a população. A outra nota 

positiva era sobre a criação da linha azul nos SMAS, é uma iniciativa que 

facilita o contacto com os cidadãos e a administração. Deixo um alerta sobre 

o estado de abandono e falta de limpeza da urbanização atrás do E.Leclerc, 

pois propicia a delinquência. Constata-se que a mesma possui bancos, tem 

candeeiros, os passeios estão construídos, a urbanização está muito 

avançada, mas torna-se um local mal frequentado tendo em conta a falta de 

limpeza do local. Solicitou à Senhora Presidente para fazer o ponto da 

situação sobre o Centro Tecnológico da Cortiça, se porventura houve alguma 

evolução desde a última informação e se o espaço continua fechado.” --------- 

 

A Senhora Presidente, em resposta ao senhor Vereador Nuno Ferrão disse. 

“Relativamente à urbanização E.Leclerc é uma urbanização nova, foram 

feitas as infra-estruturas e o promotor não desenvolveu a construção. A 

Câmara recebeu o pedido de Recepção Provisória, cabe agora à Câmara 

tratar dos espaços, por algumas dificuldades não tem sido feito. A 

responsabilidade agora é da Câmara Municipal de Montijo, e assumimos a 

nossa responsabilidade, mas de facto há outra situação que ajuda a degradar 

aquele espaço, que é as casas velhas que estão ali perto, o moinho que está 

em degradação, o sapal, toda a zona envolvente. Nós já fizemos várias 

diligências para adquirir aquele espaço envolvente, incluindo o moinho da 

Mundet, não tem sido possível, porque o proprietário tem valorado o espaço 

por um preço que nós achamos que não é justo, e que não é aceitável. 

Também não temos mecanismos a nosso favor para poder expropriar com 

justo valor. Portanto só conseguiremos, quando lançarmos a obra de ligação 

da estrada alternativa, da rotunda da Mundet, que irá prosseguir junto ao rio 

pela zona do Afonsoeiro e que está projectada no Plano Director Municipal.  
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Relativamente ao Centro Tecnológico da Cortiça, não tive mais nenhum 

contacto, nem desenvolvimento e já escrevi e disse aquilo que pensava. 

Portanto se tivessem vergonha entregavam à Câmara. Porque foi terreno 

cedido pela Câmara e construído com Fundos Comunitários. Há pessoas que 

preferem ver os bens a degradarem-se, do que, ter uma atitude construtiva e 

de chegar a uma negociação, consensual, justa e que sirva a comunidade. 

Estamos disponíveis para tentar encontrar uma solução equilibrada e justa, 

tendo em conta o investimento que fizeram, para naturalmente serem 

indemnizados por esse investimento, para que haja aqui os termos de 

equilíbrio aceitável para o interesse público e para o interesse privado.” ----- 

 

O Senhor Vereador Nuno Canta, disse: “Relativamente aos oleões estamos 

a trabalhar sobre uma brochura, no sentido de levar às escolas e também de 

fazer alguns cartazes, que se possam fixar em alguns locais, de modo a 

incentivar as pessoas, de forma a utilizarem este equipamento, que agora está 

à disposição de todos os munícipes, mas também como é evidente 

contribuírem para uma menor poluição das nossas águas. Dizer ainda que 

neste processo todo, praticamente o que nós despendemos financeiramente é 

a questão da campanha, o resto é suportado pela empresa. Relativamente à 

cor laranja é a que diferencia das outras três cores, que já temos nos 

ecopontos, que é: amarelo, azul e verde. Neste sentido é a cor que foi 

convencionada nacionalmente. -------------------------------------------------------- 

Referente ao espaço por trás do E.Leclerc, este espaço é da responsabilidade 

da Câmara, mas este espaço tem uma particularidade quase pré-disposta 

para esse aspecto, quase fica enclausurado, entre o aspecto que a senhora 

Presidente referiu, daquelas habitações mais degradadas e onde passava a 

linha dos caminhos-de-ferro e também uns armazéns muito velhos industriais. 

Todos estes anos de grosso modo, limpamos aquele local, este ano não foram 

feitos por causa do tractor de desmatação. Como sabem o ano passado 

fizemos uma melhoria significativa naquela zona, estendemos a ciclovia que 

vem do Afonsoeiro, o que permite uma maior passagem das pessoas naquela 

zona, conseguindo assim uma menor delinquência. Realmente a Câmara 

Municipal tem a responsabilidade de manter aquele espaço, mas de facto é 

que, todo o sistema eléctrico, toda a zona de rega e espaços verdes foi 

vandalizado, nomeadamente o parque infantil. Temos informado a GNR, para 

que tome algumas acções com vista à regulação. ---------------------------------- 

Queria ainda acrescentar uma palavra sobre a Nato, um ponto que parece 

um facto histórico, que é desde que há Nato, nunca mais houve guerras 

violentas entre os principais países da Europa, houve a dos Balcãs, 

decorrentes da queda do império Soviético, mas o que é facto é que na 

Europa entre as velhas potenciais do mundo, desde que à Nato tem sido uma 

paz constante.”--------------------------------------------------------------------------- 



 

Foi presente para aprovação a Ata número 21/2010, tendo sido aprovada 

com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador Joaquim 

Batalha, em virtude de não ter estado presente na reunião. ---------------------- 

 

O Senhor Vereador Nuno Ferrão, solicitou que constasse em acta a sua 

intervenção, referente à Reunião de Câmara de 03 de Novembro de 2010, 

assim, referiu o seguinte: “Que nas freguesias do Afonsoeiro e de Pegões tem 

havido um aumento da criminalidade, tendo como alvo pessoas, viaturas, 

comércio e habitações, segundo os relatos da população. Segundo é do seu 

conhecimento o efectivo da G.N.R. no Afonsoeiro não tem acompanhado o 

crescimento da população dessa freguesia no pós construção da Ponte Vasco 

da Gama, o que pode justificar, em parte, a referido aumento da 

delinquência. Questionou a Presidente da Câmara sobre os factos relatados e 

se os mesmos eram do conhecimento do município. Informou ainda a Câmara 

do facto de diversas passadeiras com iluminação vertical se encontrarem com 

as luzes desligadas, o que coloca em causa a segurança dos peões, em 

especial na Av. Garcia da Horta que é frequentada por muitos estudantes.”--- 
 

A Senhora Presidente, disse: “O responsável da PSP assumiu o comando há 

cerca de um mês e meio, o mesmo aconteceu com a GNR, os efectivos são os 

mesmos. Também temos conhecimento de alguns actos de vandalismo e furtos 

das propriedades agrícolas, nomeadamente na zona de Pegões e do Alto 

Estanqueiro, é uma questão que está a ser equacionada pelo Ministério da 

Agricultura e o Ministério da Administração Interna, isto necessita de outro 

tipo de investigação e acção. ---------------------------------------------------------- 

Quanto à questão das passadeiras iremos ao local verificar e tomar as 

devidas providências. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Nuno Canta, disse: “Sobre a questão da iluminação das 

passadeiras e os candeeiros mais elevados, as lâmpadas são adquiridas pela 

Câmara, são lâmpadas especiais, é uma iluminação de modo a que os peões 

na passadeira sejam visíveis, é uma iluminação vertical e lateral. Nós temos 

outro caso na Rua do Pocinho das Nascentes, que também está desligado e 

temos estas situações inventariadas para fazer a respectiva aquisição. A 

passadeira da Avenida Garcia de Horta, é uma passadeira que também tem 

uma certa preocupação da nossa parte porque os alunos da escola, fazem ali 

alguma circulação. A ideia da Câmara Municipal é colocar ali um sistema 

semafórico de redução de velocidade, para que seja accionado pelos peões 

para a passagem pedonal, em princípio será executado para o próximo ano.” 
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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 02 de novembro de 

2010 e 12 de novembro de 2010: - Autorizações Administrativas: 1; - 

Licenças Administrativas: 1; - Certidões: 1; - Informações Prévias: 7; - 

Comunicações Prévias: 7; - Autorizações de Utilização: 2; - 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 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

1 – PROPOSTA N.º 352/10 – CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE – CENTRO 

COMUNITÁRIO CIDADE DO MONTIJO – MUNICÍPIO DE MONTIJO E 

FUNDAÇÃO SOLIDÁRIA, IPSS – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO - A Fundação 

Vida Solidária, Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem por 

objecto social o apoio a crianças e jovens, à família, à velhice e invalidez, à 

integração social e comunitária, promoção e protecção na saúde através da 

prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa, de reabilitação e 

tratamentos paliativos, educação e formação profissional dos cidadãos e 

apoio a deficientes, manifestou ao Município de Montijo a sua intenção na 

criação de um Centro Comunitário nesta cidade, designado por CENTRO 

COMUNITÁRIO CIDADE DO MONTIJO. Nesse âmbito, e na sequência de 

negociações que a Fundação Vida Solidária vem mantendo com a Senhora 

Presidente da Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 

Integrados/Ministério da Saúde, surgiu também a ideia comum de se vir a 

transformar a unidade de internamento de doentes de Alzheimer do Montijo 

numa Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), especialmente 

dedicada à investigação universitária em Alzheimer, não existindo hoje em 

Portugal nenhuma unidade deste tipo. Assim, CONSIDERANDO QUE: 1. a 

Fundação Vida Solidária está interessada em proceder à construção de 

quatro edifícios, destinados à instalação das seguintes respostas sociais: - 

Lar residencial; - Creche; - Centro de Dia; - Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados; - Acolhimento de Acamados; - Centro de 

Actividades Ocupacionais e Apoio Domiciliário ou outras respostas com 

estas conexas, na totalidade de 550 utentes; 2. o Concelho de Montijo carece 



de um reforço efectivo das respostas sociais nas áreas da saúde e 

solidariedade social; 3. o projecto apresentado revela uma clara mais valia 

em termos de respostas sociais para pessoas idosas e outros cidadãos do 

concelho que sofram de algum grau de dependência; 4. o projecto 

consubstancia um investimento importante na área social que servirá os 

interesses da população do Município de Montijo, resultando igualmente num 

pólo criador de emprego; 5. na sequência de uma cedência no âmbito de uma 

operação urbanística com o alvará de loteamento nº 345/07, por deliberação 

tomada em reunião desta Câmara Municipal de 2 de Junho do corrente ano, 

titulada pela Proposta nº 246/2010 (rectificada por deliberação tomada em 

reunião de 08.09.2010 – Proposta nº 316/2010), foi desafectada do domínio 

público para o domínio privado municipal uma parcela de terreno com a 

área de 8.999,30 m
2 

para equipamento de utilização colectiva, sita na 

freguesia do Afonsoeiro, concelho do Montijo, que confronta do norte com a 

Avª. das Portas da Cidade, do Sul com Rua Ana de Castro Osório, de 

Nascente com a Circular Externa e de Poente com a Rua Sampaio Bruno; 6. 

a parcela registada na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o nº 

1279/20100930 e na matriz sob o artigo provisório P 2290, a favor do 

Município de Montijo foi avaliada em € 1.339.890,00 (um milhão trezentos e 

trinta e nove mil oitocentos e noventa euros) – Cfr. DOC. 1, 2 e 3; 7. ao direito 

de superfície foi atribuído o valor de € 950.116,00 (novecentos e cinquenta e 

cinco mil cento e dezasseis euros) – Cfr. DOC. 4; 8. os municípios dispõem de 

atribuições no domínio da acção social podendo os órgãos municipais 

assegurar a gestão de equipamentos e realizar investimentos na construção 

ou no apoio à construção de creches, jardins-de-infância, ou centros de dia 

para idosos e centros para deficientes  (cfr. artigo 13º nº 1 alínea h) e artigo  

23º da Lei n º 159/99, de 14 de Setembro); 9. compete à Câmara Municipal 

no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra (cfr. 

Artigo 64º,nº 4 alínea b) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 

alterações subsequentes); 10. compete à Câmara Municipal, no que respeita 

às suas relações com outros órgãos autárquicos, apresentar à Assembleia 

Municipal propostas e pedidos de autorização, designadamente, em matérias 

constantes nos nºs 2 a 4 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro 

(cfr. artigo 64º, n º 6 alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 

alterações subsequentes); 11. compete à Assembleia Municipal autorizar a 

câmara municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 

superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema 

remuneratório da função pública, fixando as respectivas condições gerais 

(cfr. artigo 53º, n º 2 alínea i) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 

alterações subsequentes); Nestes termos, propõe-se que o Executivo 

Municipal delibere: a) Aprovar a cedência em direito de superfície sobre o 

imóvel  descrito  na Conservatória do  Registo Predial de Montijo sob o nº  



 Liv. 19 

                                                                                                                                            Fls 184 

 

1279/20100930 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo provisório 

P2290, com a área de 8.999,30 m
2
 a favor da Fundação Vida Solidária, 

Instituição Particular de Solidariedade Social; b) Aprovar as condições da 

cedência em direito de superfície constantes da minuta de protocolo, que se 

anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzida fazendo parte 

integrante desta proposta (Cfr. DOC. 5), das quais se destacam as seguintes: - 

SUPERFICIÁRIO: constituição de direito de superfície a favor da Fundação 

Vida Solidária, Instituição Particular de Solidariedade Social; - PRAZO: 50 

anos consecutivos, contados a partir da data de emissão da licença de 

construção à Fundação Vida Solidária, renovável automaticamente, por 

períodos sucessivos de 10 anos; - FIM: destinado à construção de quatro 

edifícios destinados a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Lar, 

Creche, Centro de Dia e Residências Assistidas com a área de implantação 

de 2.555m
2
, sendo que a parte remanescente da parcela de terreno destina-se 

a jardins interiores e exteriores na área circundante ao edifício e até ao 

limite das mesmas parcelas; - PRAZO DE CONSTRUÇÃO: no prazo de 5 

(cinco) anos após a data de assinatura do protocolo a celebrar entre as 

partes; - REVERSÃO: decorridos cinco anos após a assinatura do protocolo a 

celebrar entre as partes sem que os edifícios estejam construídos e sem 

emissão da respectiva licença de utilização haverá lugar à reversão do 

direito de superfície no estado em que se encontrar e sem direito a qualquer 

indemnização; - CONTRAPARTIDAS: i) como contrapartida pela cedência do 

direito de superfície a Fundação Vida Solidária executará o projecto de 

arranjos exteriores dos espaços verdes públicos dos terrenos sobrantes, que 

deverão estar concluídos até à data da emissão da licença de utilização, não 

podendo o Município de Montijo atribuir aos respectivos espaços ou parcelas 

um destino ou uso diferente, num valor que se calcula em 150.000 euros 

(cento e cinquenta mil euros); ii) a Fundação compromete-se ainda a manter 

e conservar em bom estado os mesmos espaços durante todo o período de 

cessão do direito de superfície, num valor que se calcula em 16.255 euros 

(dezasseis mil duzentos e cinquenta e cinco mil euros) anuais a preços de 

2010; iii) a Fundação disponibilizará ao Município de Montijo, durante a 

vigência do direito de superfície a constituir a seu favor um total de duas 

vagas no Lar Residencial; três vagas no Centro de Dia; dez vagas no apoio 

domiciliário de 1º nível; dez no apoio domiciliário de 2º nível; sete vagas 

para crianças na Creche. O valor a pagar por estas vagas corresponderá a 

metade do valor praticado pela Fundação para os serviços base de acordo 

com a tabela de preços em vigor em cada momento. - 

ALIENAÇÃO/ALTERAÇÃO DO FIM: fica expressamente proibida a alienação 

do direito de superfície ou a alteração do fim a que se destina a constituição 

do direito de superfície; - HIPOTECA: fica autorizada a constituição de 

hipoteca do direito de superfície a favor de entidade bancária para efeitos de 



financiamento do complexo; - OBRIGAÇÕES: o Município de Montijo 

compromete-se a proceder à emissão da Licença de Construção no prazo 

máximo de seis meses após a entrega dos projectos respectivos; o Município 

de Montijo e a Fundação Vida Solidária comprometem-se a realizar a 

escritura de constituição do direito de superfície no prazo de três meses a 

partir da assinatura do protocolo; - CONTAGEM PRAZO DIREITO 

SUPERFÍCIE: caso a licença de construção não venha a ser emitida no prazo 

de um ano a partir da assinatura do protocolo a celebrar entre as partes, por 

razão imputável à Fundação, inicia-se a contagem do prazo do direito de 

superfície; - INCUMPRIMENTO: em caso de incumprimento pela Fundação 

das cláusulas segunda e quinta do protocolo por razões que lhe sejam 

imputáveis, o direito de superfície reverterá para o património do Município; 

- INDEMNIZAÇÃO: em caso de não renovação do direito de superfície, o 

direito de superfície reverterá para o património do Município de Montijo, 

havendo lugar ao pagamento à Fundação de uma indemnização, 

correspondente ao valor comercial do edifício, a apurar por acordo entre as 

partes. c) Aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Montijo e a 

Fundação Vida Solidária, IPSS, cuja cópia se anexa e aqui se dá por 

integralmente reproduzida fazendo parte integrante desta proposta, 

conferindo à Senhora Presidente da Câmara os necessários poderes para 

nele outorgar. d) Remeter à Assembleia Municipal, para efeitos de 

autorização, a presente proposta de constituição do direito de superfície, e 

respectivas condições, e de celebração de Protocolo com a Fundação Vida 

Solidária, IPSS nos moldes aprovados na presente reunião. e) Notificar a 

Fundação Vida Solidária, IPSS da deliberação tomada. (Proposta subscrita 

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

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

O Senhor Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, fez uma 

Declaração de Voto, cujo teor a seguir se transcreve: “Votei a favor, porque 

nos foi referido que a IPSS – Fundação Vida Solidária, a qual foi aprovada a 

cedência em Direito de Superfície o terreno para a construção de 

enquadramento social e que o alvo será para os utentes mais necessitados, 

independentemente de ser utilizado por utentes de maiores recursos.” --------- 
II - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1 – PROPOSTA N.º 353/10 – ACTUALIZAÇÃO DE RENDAS - Considerando que: 

O coeficiente de actualização anual dos diversos tipos de arrendamento, para 

vigorar em 2011, foi fixado em 1,003 pelo Aviso nº 18370/2010, de 17.9 (2ª 

Série do Diário da República). PROPONHO: - Que este Executivo Municipal 

delibere favoravelmente as actualizações referidas de acordo com o seguinte 

mapa: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 Liv. 19 

                                                                                                                                            Fls 185 

 

Arrendatário Identificação do Local 
Valor da 

Renda Actual 

Valor 

actualizado 

1,003 

Mês de 

Actualização 

António Ricardo 

Fernandes Zorro 

Concessão  exploração  salão de 

chá/cafetaria -Qtª do Saldanha 
1.470,18 € 1.474,59 € Janeiro  

Elisabete do Carmo 

Ferreira da Silva 

Cardoso 

Bar do Parque Municipal de 

Montijo 
543,18 € 544,81 € Janeiro  

Festa Alegre, 

Actividades Hoteleiras , 

Lda 

Concessão de exploração do 

restaurante Montiagri 
2.273,81 € 2.280,63 € Janeiro  

Horácio Rodrigues 

Portela 

Concessão do direito de exploração 

do edificio 1B no bª do Esteval 
380,23 € 381,37 € Janeiro  

Men-Café Bar ,Lda 

concessão  exploração  

Cafetaria/esplanada -Praça da 

Republica 

1.768,47 € 1.773,78 € Janeiro  

Vodafone Cedência de Espaço Atalaia  206,29 € 206,91 € Março  

Francisco José Carraça 

Guerra Gomes 

Renda de Habitação nº 166 1º Dtº - 

Quinta Atalaia 
62,79 € 62,98 € Abril 

Francisco Silva Franco 
Renda de Habitação nº 166 r/c Esq 

- Quinta Atalaia 
24,67 € 24,74 € Abril  

Henrique Manuel 

Ferreira Machado  

Renda de Habitação nº 158 r/c DTª 

- Quinta da Atalaia 
18,57 € 18,63 € Abril  

José Manuel Pires 

Mafra 

Renda de Habitação nº 166 1º Esqª - 

Quinta Atalaia 
35,66 € 35,77 € Abril  

Be Towering  
Instalação Antena- R. Aviação -

Montijo 
237,24 € 237,95 € Maio  

Repsol Portuguesa S.A 
Concessão Estação Combustiveis - 

Esteval 
3.912,21 € 3.923,95 € Maio  

TMN-Telecomunicações 

Moveis Nacionais 

Ocupação de uma parcela terreno -

Cruz. De Pegões 
191,90 € 192,48 € Maio  

TMN-Telecomunicações 

Moveis Nacionais 

Espaço na Avenida 28 de Setembro 

- Freg.Atalaia 
622,64 € 624,51 € Outubro  

TMN-Telecomunicações 

Moveis Nacionais 

Ocupação de uma parcela terreno -

Bº Caneira-Montijo 
622,64 € 624,51 € Outubro  

(Proposta subscrita pela Senhora Presidente) -------------------------------------- 

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

2 – PROPOSTA N.º 362/10 – 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - Considerando 

que: Nos termos do disposto no nº 8.3.1.2. do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de 

Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras 

previsionais para acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente 

dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações”, tantas 

quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A 

realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a 

modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do 

plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma 

alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, 

se for o caso.” Considerando a necessidade de efectuar a 14ª alteração ao 

Orçamento constante do documento anexo, que aqui se dá por reproduzido. 

PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere favoravelmente a 14ª 

alteração ao Orçamento ao abrigo dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do DL 



54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 315/2000, 

de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) --------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
III – DIVISÃO DE DESPORTO 

1 – PROPOSTA N.º 354/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR 

ACADEMIA DESPORTIVO INFANTIL E JUVENIL BAIRRO MIRANDA - A Academia 

Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda, associação desportiva sem fins 

lucrativos, filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação 

Portuguesa de Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto 

de actividades desportivas regulares no decurso da época desportiva de 

2010/2011, em curso e execução, no domínio da modalidade de futsal, nos 

escalões federados masculinos e femininos de escolas, infantis, iniciados, 

juvenis e júniores, integrando e participando nos respectivos campeonatos 

oficiais federados distritais bem como no escalão não federado de pré-escolas, 

masculino e feminino. O clube desportivo em apreço prossegue e realiza 

também actividade desportiva regular ao nível das modalidades de BTT, 

cicloturismo e ginástica fitness. Assinala-se a relevância social e desportiva da 

actividade promovida no âmbito do futsal federado de formação, salientando-se 

igualmente o crescimento e o desenvolvimento sistemático, sólido e sustentado 

das modalidades de BTT e ginástica fitness quer ao nível do número de 

praticantes e atletas quer ao nível das acções desenvolvidas e dos eventos 

promovidos, revelando o clube, nesta matéria, capacidade para estabelecer 

parcerias com entidades privadas da natureza empresarial e comercial que 

apoiam os ditos eventos. 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 

nesta áreas”, estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei que 

“incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção 

e a generalização de actividade física, enquanto instrumento essencial para a 

melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. 

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  
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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, 

sendo que o ajuste e outorga dos aludidos pactos contratuais pressupõe e 

postula a prévia apresentação e entrega à entidade concedente dos apoios, por 

parte do clube desportivo candidato e beneficiário do apoio, do respectivo 

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 

47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 20/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos 

do supra indicado preceito legal e bem assim no artigo 15.º do aludido 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; 

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), b), c) e f) do citado diploma. 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 a arbitragem, o 

policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das 

alíneas a) e c) a f) do aludido normativo regulamentar. Deverá igualmente 

considerar-se, em sede de apoios materiais e logísticos, o regime constante dos 

artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de 

Tarifas em vigor, no que tange à cedência da utilização das infra-estruturas e 

dos equipamentos desportivos municipais, em conformidade com o que se acha 



estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. Sublinha-se 

igualmente que as competências previstas na alínea b) do numero 4.º do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, 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, dos equipamentos, conforme o 

disposto no artigo 67.º do mencionado diploma legal. Salientando-se ademais 

que os actos de cedência gratuita do uso ou da gestão do património desportivo 

publico às entidades privadas beneficiárias de celebração e outorga de 

contratos-programa de desenvolvimento desportivo e dos apoios logísticos e 

materiais aí previstos nesta sede, 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 ou uso 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 272/2009, de 1 de Outubro. Enquanto clube desportivo que 

fomenta, promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática 

desportiva de futsal federado, masculino e feminino, com prevalência dos 

escalões de formação, a Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro 

Miranda 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. O referido programa de desenvolvimento 

desportivo apresentado pela Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro 

Miranda, em ordem à atribuição de apoio financeiro e bem assim de apoio 

material e logístico 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. 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 outorgar entre o 

Município de Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos designada 

por Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda, anexo à 

presente deliberação e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede 

para todos os devidos e legais efeitos, e bem assim o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui anexo I ao dito contrato, deliberando 

aprovar ademais a atribuição de apoios logísticos e materiais descritos no  
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aludido contrato. A deliberação camarária em apreço é tomada com esteio e 

fundamento nos preceitos e normas legais e regulamentares acima 

referenciadas. A presente deliberação vale igualmente como deliberação 

devidamente fundamentada e como deliberação que aprova o protocolo de 

colaboração, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, 

n.º 3, do Regulamento de Tarifas em vigor na ordem jurídica municipal. 

(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves) ---------------------- 

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

2 – PROPOSTA N.º 355/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR CENTRO 

CULTURAL E DESPORTIVO DO MONTIJO - O Centro Cultural e Desportivo do 

Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, com sede social na 

Freguesia e Concelho de Montijo, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um 

conjunto de actividades desportivas regulares no decurso da época desportiva 

de 2010/2011 e no domínio das modalidades de judo, jujutsu, ginástica e 

futebol, na vertente de futsal. A modalidade de judo é desenvolvida na vertente 

oficial federada e nos escalões masculinos e femininos de infantis, benjamins, 

iniciados, juvenis, esperanças, júniores e séniores. A modalidade de jujutsu é 

dinamizada igualmente em regime de competição oficial federada, no âmbito 

dos escalões masculinos de júniores e de séniores. A ginástica é promovida no 

escalão júnior não federado masculino e feminino e bem assim no escalão 

sénior não federado masculino. Relativamente ao futebol, na vertente de futsal, 

a modalidade é desenvolvida de forma não federada e de modo recreativo e 

informal, no âmbito dos escalões infantis masculinos de formação. No âmbito 

das várias modalidades e actividades supra indicadas, o clube desportivo 

participa em competições oficiais federadas e organiza e desenvolve igualmente 

eventos desportivos pontuais, federados e não federados. 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 nesta áreas”, estabelecendo ademais o n.º1 do 

artigo 6.º da mencionada Lei que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e 



às autarquias locais, a promoção e a generalização de actividade física, 

enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 

qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. 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, 

sendo que o ajuste e outorga dos aludidos pactos contratuais pressupõe e 

postula a prévia apresentação e entrega à entidade concedente dos apoios, por 

parte do clube desportivo candidato e beneficiário do apoio, do respectivo 

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 

47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 20/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos 

do supra indicado preceito legal e bem assim no artigo 15.º do aludido 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; 

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), b), c) e 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 a arbitragem, o 

policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das 

alíneas a) e c) a f) do aludido normativo regulamentar. Deverá igualmente 

considerar-se, em sede de apoios materiais e logísticos, o regime constante dos  
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artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de 

Tarifas em vigor, no que tange à cedência da utilização de equipamentos e de 

infra-estruturas desportivas municipais, em conformidade com o que se acha 

estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. Sublinha-se 

igualmente que as competências previstas na 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, 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, dos equipamentos, conforme o 

disposto no artigo 67.º do mencionado diploma legal. Salientando-se ademais 

que os actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de património desportivo 

público às entidades privadas beneficiárias de celebração e outorga de 

contratos-programa de desenvolvimento desportivo e dos apoios logísticos e 

materiais aí previstos nesta sede, 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. Enquanto clube desportivo que 

fomenta, promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a modalidade 

de judo, com prevalência para os respectivos escalões de formação, o Centro 

Cultural e Desportivo do Montijo 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. O referido programa 

de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Centro Cultural e Desportivo 

do Montijo consubstancia o plano regular de acção a que se refere a alínea a) 

do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10, com o conteúdo 

previsto no artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma legal. 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 outorgar entre o Município de Montijo e a 

associação desportiva sem fins lucrativos designada por Centro Cultural e 

Desportivo do Montijo, anexo à presente deliberação e cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos, e 

bem assim o programa de desenvolvimento desportivo que constitui o anexo I ao 



dito contrato, deliberando aprovar ademais a atribuição dos apoios logísticos e 

materiais descritos no aludido contrato. A deliberação camarária em apreço é 

tomada com esteio e fundamento nos preceitos e normas legais e 

regulamentares acima referenciadas, consubstanciando o contrato-programa 

anexo e objecto de aprovação o protocolo de colaboração a que se reportam os 

preceitos regulamentares, contidos nos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, nº 3, do 

Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor e valendo a presente 

deliberação como deliberação devidamente fundamentada nos termos aí 

estatuídos. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves) -------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
3 – PROPOSTA N.º 356/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR MONTIJO 

BASKET ASSOCIAÇÃO - O Montijo Basket Associação, associação desportiva 

sem fins lucrativos, filiada na Associação de Basquetebol de Setúbal e na 

Federação Portuguesa de Basquetebol, promove, organiza, desenvolve e 

dinamiza um conjunto de actividades desportivas regulares no decurso da época 

desportiva de 2010/2011, em curso e execução, no domínio do basquetebol e nos 

escalões masculinos e femininos de mini - 8, mini – 10, mini – 12, sub – 14, sub 

– 16, sub – 18, sub – 19, séniores e veteranos. O Montijo Basket Associação é a 

única associação desportiva do Concelho a promover e a desenvolver o 

basquetebol ao nível da competição federada, com especial e particular 

incidência nos vários escalões de formação, onde tem vindo a desempenhar uma 

actividade desportiva bastante relevante do ponto de vista social, assinalando-se 

ainda os sucessos desportivos obtidos por esta associação no domínio do 

basquetebol, em competições oficiais federadas da modalidade. Cumpre 

sublinhar nomeadamente, pela sua importância, o projecto de mini-basket em 

curso e em execução, possuindo a respectiva escola certificação de qualidade 

emitida pela Federação da modalidade. 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 

nesta áreas”, estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei que 

“incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção  
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e a generalização de 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, 

sendo que o ajuste e outorga dos aludidos pactos contratuais pressupõe e 

postula a prévia apresentação e entrega à entidade concedente dos apoios, por 

parte do clube desportivo candidato e beneficiário do apoio, do respectivo 

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 

47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 20/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos 

do supra indicado preceito legal e bem assim no artigo 15.º do aludido 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; 

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), b), c) e f) do citado diploma. 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 a arbitragem, o 

policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das 

alíneas a) e c) a f) do aludido normativo regulamentar. Deverá igualmente 



considerar-se, em sede de apoios materiais e logísticos, o regime constante dos 

artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de 

Tarifas em vigor, no que tange à cedência da utilização das infra-estruturas e 

dos equipamentos desportivos municipais e dos meios de transporte municipais, 

em conformidade com o que se acha estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 273/2009, de 01/10. Sublinha-se igualmente que as competências previstas 

na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, 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 actividades 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 de 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 de 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. Enquanto clube desportivo que 

fomenta, promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática 

desportiva de basquetebol, o Montijo Basket Associação 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. O 

referido programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Montijo 

Basket Associação, 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. 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 outorgar entre o 

Município de Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos designada 

por Montijo Basket Associação, 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 concessão de apoio logístico e material aí  
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previsto, 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, valendo igualmente como deliberação 

devidamente fundamentada nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 

4-º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em 

vigor e bem assim como deliberação que aprova protocolo de colaboração, com 

esteio e fundamento no artigo 67.º, da Lei n.º 169/9, de 18/09, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11/01, consubstanciando o contrato anexo, para todos os 

efeitos legais e regulamentares, o aludido protocolo de colaboração. (Proposta 

subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves) ---------------------------------- 

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

IV– DIVISÃO DE HABITAÇÃO 

1 – PROPOSTA N.º 357/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 

NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS – PROCESSO PR-22/10 - Na sequência do 

meu despacho de 21/09/10 a Comissão de Vistorias, nomeada por 

deliberação camarária de 16/12/09, procedeu à vistoria do imóvel sito na 

Rua das Violetas, nº 4, em Montijo, de que são proprietários Daniel Rosa 

Orvalho e António Rosa Orvalho, conforme auto que se anexa e que aqui se 

dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificados os proprietários, 

nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 

para audiência prévia, não apresentaram 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 D. L.  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, sejam notificadas aos 

proprietários. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 358/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 

NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROCESSO PR-23/10 - Na sequência do 

meu despacho de 23/09/10 a Comissão de Vistorias, nomeada por 

deliberação camarária de 16/12/09, procedeu à vistoria do imóvel sito na 

Rua Amadeu Moura Stoffel, lote 19 – r/c e 1º andar, em Montijo, de que são 

proprietárias respectivamente Raquel Madeira Lopes e Maria do Carmo, 

conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. 

Tendo sido notificada a proprietária do 1º andar, nos termos dos artºs 100º e 

101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, 

apresentou alegações tendo-se verificado que estas não acrescentam factos 

e/ou fundamentos passíveis de alterar o projecto de decisão. Considerando 



que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. 

do D.L. n.º. 555/99 de 16/12, na redacção conferida pelo D. L.  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, sejam notificadas à 

proprietária do 1º andar. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 

Silva) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Às dezanove horas e vinte cinco minutos, a senhora Vereadora Lucília 

Ferra, ausentou-se da reunião. 

 
V - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

1 – PROPOSTA N.º 359/10 – ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO - No processo supra referenciado, o requerente solicitou a 

aprovação da alteração da licença da operação de loteamento relativamente 

aos parâmetros estabelecidos para o lote 9, constituído pelo alvará de 

loteamento n.º 205/95, sito na Rua Pedro Álvares Cabral, Lote 9, freguesia de 

Pegões – Montijo, ao abrigo do estipulado no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, 

de 30/03. Considerando que: A alteração solicitada pelo interessado versa 

acerca do aumento da área de implantação e de construção. Esta alteração é 

proposta apenas para o lote n.º 9 e visa o enquadramento de opções tomadas 

no decorrer da obra, conforme o projecto constante da Comunicação Prévia 

constante do processo camarário n.º B-4/10, de que é titular o mesmo. 

Salienta-se que a alteração em causa não poderá ser dissociada das 

alterações ao mesmo alvará e respeitante aos lotes 6 e 7 deste loteamento, 

cujo aditamento já foi emitido em 21 de Março de 2007. Os parâmetros do 

loteamento que são alterados, enquadram-se totalmente dentro dos valores 

máximos previstos no P.D.M. Montijo, sendo que no caso concreto do lote 9 

era prevista uma garagem agregada à moradia, o que não se verifica na 

proposta agora apresentada, tendo sido proposto no processo B-4/10 dois 

lugares de estacionamento automóvel no interior do lote, questão que se 

considera uma valorização do estacionamento privado. A presente alteração 

de loteamento enquadra-se nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, uma vez que as alterações que se traduzem na 

variação das áreas de implantação e construção até 3%, desde que não 

impliquem aumento do n.º de fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou 

utilizações constantes de plano municipal de ordenamento do território, são  
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aprovadas por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. A referida disposição legal, não prevê a 

possibilidade de delegação de tal competência na Presidente da Câmara, 

traduzindo-se portanto numa competência exclusiva da Câmara Municipal. 

PROPONHO:  A aprovação da alteração à licença de loteamento titulada pelo 

alvará de loteamento n.º 205/95, relativamente aos parâmetros estabelecidos 

para o lote 9, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) ------

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 360/10 – 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 

identificada 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 29 de outubro de 2010 e 12 de novembro de 2010, sendo 

que também se apresenta a ratificação a declaração proferida no processo 

RSP-638/10, datada de 22/10/2010, 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 29 de outubro de 2010 e 12 de novembro de 2010, sendo 

que também se apresenta a ratificação a declaração proferida no processo 

RSP-683/10, conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo 

parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).-----------------

Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
VI– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

1 – PROPOSTA N.º 361/10 – TRABALHOS ADICIONAIS REFERENTE À 

EMPREITADA DE “ARRUAMENTOS NO BAIRRO DO MARRECO – SARILHOS 

GRANDES”. PROCESSO F-39/2007 - Considerando que: A empreitada referente 

a "Arruamentos no Bairro do Marreco – Sarilhos Grandes”, foi adjudicada à 

firma Britobras – Fornecimentos e Obras Públicas, Lda., por deliberação de 

Câmara de 29-10-2008, pelo valor de Euros: 153.236,60 (cento e cinquenta e 

três mil, duzentos e trinta e seis euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor e por um prazo de execução de 120 dias; A adjudicação 

foi efectuada no âmbito do D.L. n.º 59/99, de 02 de Março; A consignação 

dos trabalhos foi assinada em 12-01-2009; No decorrer da empreitada 

verificou-se existirem algumas lacunas no projecto, nomeadamente o nível da 

drenagem de águas pluviais e pavimentos. No projecto não foi assinalada 

uma linha de água que atravessa três arruamentos do Bairro do Marreco. Em 

obra verificou-se que os aquedutos existentes estavam em mau estado de 

conservação e apresentavam uma secção reduzida. Assim verificou-se a 

necessidade de executar novos aquedutos em “box-couvert” de secção 

superior. Para não existirem problemas de escoamento de águas pluviais em 

alguns arruamentos foi necessário instalar rede pluvial, por forma a evitar 

inundações nos arruamentos e propriedades adjacentes. Ao nível da 

pavimentação em betuminoso e valetas em calçada, as quantidades previstas 

em projecto eram insuficientes, pelo que para se executar a totalidade da 

pavimentação foi necessário executar maior quantidade do que a prevista; Os 

trabalhos atrás referidos não estavam previstos na empreitada devido a erros 

e omissões de projecto, mas são imprescindíveis para a finalização da 

empreitada. Os trabalhos adicionais a executar na empreitada atingem o 

montante de 10,90% do valor do contrato inicial, não excedendo por isso o 

limite de 25%, estabelecido no n.º 1 do art.º 45º do Decretos-Lei n.º 59/99, de 

02 de Março; Que o valor acumulado dos trabalhos adicionais respeita os 

limites estipulados nos nºs 1 e 2 do artº 45º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de 

Março, referentes ao controle de custos. Que a obra se enquadra nas acções 

do Plano Plurianual de Investimentos dos anos 2010-2013 sob o código da 

classificação económica 0501/07010401 e o código/ano/proj.acção 06 2002 

179. Nestes termos proponho que V. Ex.
as

 aprovem: Todos os trabalhos 

adicionais constantes desta proposta, com a firma Britobras – Fornecimentos 

e Obras Públicas, Lda., por um montante de Euros: 16.708,72 (dezasseis mil, 

setecentos e oito euros e setenta e dois cêntimos), + IVA à taxa legal em 

vigor. A celebração de contrato escrito com a mesmo a firma de acordo com  
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a legislação em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 

Canta) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Pelas dezanove horas e quinze minutos, 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 redação dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, não havendo nenhum munícipe para intervir, 

foram retomados os trabalhos pelas dezanove horas e dezassete minutos, 

prosseguindo-se a Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------- 

 

Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 

para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------- 

 

E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião eram dezanove horas e cinquenta 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. 


