
 

 
 
 
 

C Â M A R A  M U N I C I PA L  D E  M O N T I JO  
 

ACTA Nº. 18/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE SETEMBRO DO AN O DE 
DOIS MIL E OITO 

 
Aos dezassete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, nesta cidade 
de Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordiná-
ria, os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------- 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOSÉ HENRIQUE SERRA DA GRAÇA 

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 Técnica 
Superior de 1º Classe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente 
da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou os seguintes assuntos, cujo 
teor a seguir se transcreve: “1 – Entulhos depositados a céu aberto – A 
Associação Humana contactou-me, na sequência do assunto abordado na 
última reunião de Câmara de Montijo, informando que nada têm a ver com o 
depósito de entulho que está no espaço envolvente às suas instalações no Alto 
Estanqueiro, visto que o terreno, apesar de estar dentro da mesma vedação 
exterior, é da responsabilidade de outra Empresa e não da Humana. 2 – 
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes do Montijo – Esta associação 
jovem ainda em Montijo, continua a viver com enormes dificuldades para 
poder exercer cabalmente a sua missão. Possuem cerca de 300 associados. A 
sede tem a água cortada pelos SMAS há 3 anos por falta de pagamento. Esta 
não é uma questão pura política, é social. A abertura da sede social com um 



 

 
 
 
 

mínimo de condições de funcionamento é de extrema importância. O orça-
mento da Associação é demasiado limitado para fazer face às necessidades 
de aquisição de material, de equipamento, e outras despesas fundamentais à 
abertura da sede.”----------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que a Associação de Pais e Amigos dos Deficien-
tes do Montijo, tem cerca de 12 a 13 anos de existência, e que a Câmara tem 
cooperado intensamente com a mesma, atribuindo-lhe uma fracção para que 
tivessem o seu próprio espaço, a sede da Associação. Disse ainda que apoiam 
pontualmente algumas das suas actividades/organizações, e que tinha falado 
com o Senhor Paulo Amaro para que agendasse uma reunião com os outros 
associados para que pudessem ficar mais enquadrados e ficar a saber quan-
tos são e quem são.---------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva disse que atendendo à sensibilidade da 
Associação agendou a reunião na sede, e que a principal questão que se 
coloca é que têm sido atribuídos subsídios para actividades pontuais que no 
fundo acabam por se esbater e não terem qualquer tipo de peso. Disse ainda 
que em conversa com a Senhora Presidente foi decidido que o importante 
seria equipar a sede, com um telefone, com uma fotocopiadora e um compu-
tador para permitir que possa lá estar um funcionário para que a Associação 
consiga permanecer aberta.------------------------------------------------------------ 
 
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 1 e 12 de Setembro 
de 2008: - Alterações: 4; - Comunicação Prévia: 3; - Licenças de Utilização: 
6; - Certidões: 5; - Loteamentos: 2.--------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º., nº. 3 e 
69º., nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Renato Gonçalves apresentou os Despachos proferidos 
ao abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º., nº. 3 e 
69º., nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
 



 

 
 
 
 

Foi presente para aprovação a Acta número 17/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção da Senhora Vereadora Clara Silva por não ter estado 
presente na reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19º., 2ª. 
Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma Propos-
ta dos Órgãos Autárquicos, tendo-lhe sido atribuído o número 1248/08.------- 
 
A inclusão na agenda desta reunião camarária da referida Proposta foi 
aceite por unanimidade.---------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1228/08 – ADESÃO DO MUNICÍPIO DO MONTIJO À ENTIDA-
DE REGIONAL DE TURISMO DE LISBOA E VALE DO TEJO (T-LVT) – Por 
Resolução do Conselho de Ministros nº. 124/2005, de 4 de Agosto, foi apro-
vado o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, 
tendo como objectivo a promoção da cidadania, do desenvolvimento econó-
mico e da qualidade dos serviços públicos, com ganhos de eficiência, pela 
simplificação, racionalização e automatização que permitissem a diminuição 
do número de serviços e dos recursos a eles afectos. No âmbito deste Progra-
ma o Governo aprovou, por Resolução do Conselho de Ministros nº. 39/2006, 
de 21 de Abril, as orientações, gerais e especiais, para a reestruturação dos 
vários ministérios, nas quais assume a necessidade de criar um organismo 
central do turismo único, responsável pela prossecução da política de turis-
mo nacional e a descentralização das 19 regiões de turismo para associações 
de municípios ou outras entidades supramunicipais, impondo-se desta forma 
a reorganização das entidades públicas regionais com responsabilidades na 
área do turismo. Como tal, foi publicado o Decreto-Lei nº. 67/2008, de 10 de 
Abril, que estabelece o regime jurídico das áreas regionais de turismo de 
Portugal Continental, a sua delimitação e características, bem como o regime 
jurídico da criação, organização e funcionamento das respectivas entidades 
regionais de turismo, sendo que, para efeitos de organização do planeamento 
turístico para Portugal Continental, são consideradas cinco áreas regionais 
de turismo, as quais incluem toda a área abrangida por cada uma das 
Nomenclaturas das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II 
(NUTS II). Este diploma determina ainda que os Estatutos iniciais de cada 
entidade regional de turismo sejam aprovados por portaria conjunta dos 



 

 
 
 
 

membros do Governo com a tutela na área da administração local, das finan-
ças, da Administração Pública e do Turismo. Neste sentido foram publicados 
no Diário da República, 1ª Série – nº. 161, de 21 de Agosto de 2008, pela 
Portaria nº. 940/2008, os Estatutos da Entidade Regional de Turismo de Lis-
boa e Vale do Tejo (T-LVT), que no seu artigo 4º, nº. 1 contempla o Municí-
pio de Montijo como membro fundador da T-LVT. No entanto, esta qualida-
de, reconhecida pelo citado preceito, fica sujeita a ratificação, conforme 
estipula o nº. 2 do artigo 4º dos referidos estatutos. De salientar ainda que no 
que respeita à participação dos Municípios nas Entidades Regionais de 
Turismo estabelece o Decreto-Lei nº. 67/2008, no artigo 7º, nº. 3, a forma de 
participação sendo que esta se configura como um requisito de acesso aos 
programas públicos de financiamento na área do turismo com recurso a 
fundos nacionais (cfr. nº. 5 do aludido preceito). Assim, considerando que: - 
são competências dos órgãos municipais no domínio do apoio ao desenvolvi-
mento local criar ou participar em empresas municipais e intermunicipais, 
sociedades e associações de desenvolvimento regional, participar nos órgãos 
das regiões de turismo e participar na definição das políticas de turismo que 
digam respeito ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou instituições 
envolvidas (cfr. artigo 28º, nº. 1, alíneas a), f) e g) da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro); - é competência da Assembleia Municipal autorizar o município, 
nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de municípios, a 
associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar 
ou participar em empresas privadas de âmbito municipal que prossigam fins 
de reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições 
cometidas aos municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições 
gerais dessa participação (cfr. artigo 53º, nº. 2, alínea m) da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro); - nos termos da alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, compete à Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal 
propostas e pedidos de autorização, designadamente em relação às matérias 
constantes dos nºs. 2 a 4 do artigo 53º; - se torna necessário dar cumprimen-
to ao estabelecido no nº. 2 do artigo 4º da Portaria nº. 940/2008, de 21 de 
Agosto, que aprovar os Estatutos da Entidade Regional de Turismo de Lisboa 
e Vale do Tejo, propõe-se que o Executivo Municipal delibere: 1. Submeter à 
Assembleia Municipal a ratificação da qualidade de membro fundador 
reconhecida na alínea a) do nº. 1 do artigo 4º da Portaria nº. 940/2008, de 21 
de Agosto ao Município de Montijo; 2. Notificar a Comissão Instaladora da 
ERT-LVT da deliberação tomada, atendendo ao prazo limite (30 de Setembro 
de 2008). (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 1248/08 - RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO CELE-
BRADO ENTRE O MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO  DE MONTIJO - 
A Lei nº 159/99, de 14 de Setembro estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para as autarquias locais, bem como a delimita-
ção da intervenção da administração central e da administração local. De 
acordo com o Artigo 19º da referida Lei, constituem competências dos órgãos 
municipais em matéria de educação as seguintes: 1 – É da competência dos 
órgãos municipais participar no planeamento e na gestão dos equipamentos 
educativos e realizar investimentos nos seguintes domínios: a) Construção, 
apetrechamento e manutenção dos equipamentos de educação pré-escolar; b) 
Construção, apetrechamento e manutenção dos equipamentos das escolas do 
ensino básico. 2 – É igualmente da competência dos órgãos municipais: a) 
Elaborar a carta escolar a integrar nos planos directores municipais; b) 
Criar os conselhos locais de educação. 3 – Compete ainda aos órgãos muni-
cipais no que se refere à rede pública: a) Assegurar os transportes escolares; 
b) Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do ensino básico; c) Garantir o alojamento aos alunos que frequen-
tam o ensino básico, como alternativa ao transporte escolar, nomeadamente 
em residências, centros de alojamento e colocação familiar; d) Compartici-
par no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do ensino 
básico, no domínio da acção social escolar; e) Apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e 
no ensino básico; f) Participar no apoio à educação extra-escolar; g) Gerir o 
pessoal não docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.” 
O Artigo 4º da mesma Lei estabelece ainda, relativamente à concretização e 
financiamento das novas competências, que: “1 – O conjunto de atribuições e 
competências estabelecido no capítulo III [da Lei nº. 159/99] será progressi-
vamente transferido para os municípios nos quatro anos subsequentes à sua 
entrada em vigor. 2 – As transferências de competências, a identificação da 
respectiva natureza e a forma de afectação dos respectivos recursos serão 
anualmente concretizadas através de diplomas próprios que podem estabele-
cer disposições transitórias adequadas à gestão do processo de transferência 
em causa (...). 3 – (...). 4 – (...).” Posteriormente à publicação da Lei nº. 
159/99, veio o Decreto-Lei nº. 7/2003, de 15 de Janeiro transferir efectiva-
mente as competências relativas aos Conselhos Municipais de Educação e à 
elaboração da Carta Educativa. Em termos complementares, o Decreto-Lei 
nº. 7/2003, de 15 de Janeiro regulamentou ainda competências na área da 
realização de investimentos por parte dos municípios, nos domínios da 
construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do ensino básico, referindo-se ainda à gestão do pessoal não 
docente dos estabelecimentos de educação e ensino. Através do Despacho nº. 



 

 
 
 
 

12591/2006 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 16 de Junho 
de 2006, foi aprovado o Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de 
outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do ensino bási-
co, bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio finan-
ceiro a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Progra-
ma. Mais recentemente, as normas a observar na oferta das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico foram redefini-
das através da publicação do Despacho nº. 14460/2008 do Ministério da 
Educação (II Série), de 26 de Maio. Reconhecendo a importância das AEC 
para o desenvolvimento e para o sucesso educativo das crianças, a Câmara 
Municipal de Montijo aderiu, desde o primeiro momento, ao referido Progra-
ma assumindo-se como a entidade promotora do mesmo no Concelho. Atra-
vés do Despacho nº. 22 251/2005, de 25 de Outubro (II Série), foi aprovado o 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, bem como o Regulamento que define o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no âmbi-
to do mesmo Programa. Posteriormente, as normas a observar no forneci-
mento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico foram redefinidas 
através da publicação do Despacho nº. 12037/2007 (II Série), de 18 de Maio 
e do Despacho nº. 20956/2008 (II Série), de 11 de Agosto. Reconhecendo a 
importância do fornecimento de refeições equilibradas e racionais a todas as 
crianças e pretendendo contribuir para que a escola se torne um espaço 
privilegiado para a educação alimentar e para a promoção da saúde através 
da alimentação, a Câmara Municipal de Montijo aderiu, desde o primeiro 
momento, ao referido Programa assumindo-se como a entidade promotora do 
mesmo no Concelho. Em 28 de Julho de 1998, a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e os Ministérios da Educação e do Trabalho e 
Solidariedade assinaram um Protocolo no âmbito da educação pré-escolar. 
Em 1998, a Câmara Municipal de Montijo celebrou um Acordo de Colabora-
ção, no âmbito da Educação Pré-Escolar, com a Direcção Regional de Edu-
cação de Lisboa e o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale 
do Tejo/Serviço Sub-Regional de Setúbal, a vigorar entre 1 de Setembro de 
1998 e 31 de Agosto de 2001. Este acordo consubstanciou-se no supracitado 
Protocolo, o qual estabelecia o término do ano lectivo de 2000/2001 como o 
prazo final de validade na perspectiva de que, naquela data, já estariam 
definitivamente transferidas para os Municípios as matérias relativas à 
educação pré-escolar. Não tendo as mesmas sido concretizadas até ao ano de 
2000/2001, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Ministério 
da Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade acordaram prorro-
gar o supracitado Protocolo, continuando este a vigorar até à publicação do 
Decreto – Lei nº. 144/2008, de 28 de Julho, que transferiu para os Municípios 



 

 
 
 
 

um conjunto de atribuições em matéria de educação pré – escolar da rede 
pública. Face ao exposto e considerando que: - algumas das competências 
atribuídas aos órgãos municipais em matéria de educação, através da Lei nº. 
159/99 de 14 de Setembro, não foram, até ao momento, efectivamente concre-
tizadas. - algumas outras das referidas competências têm vindo a ser assumi-
das pelas Câmaras Municipais, quer através da celebração de contratos com 
o Ministério da Educação, quer ainda de uma forma tácita sem a correspon-
dente transferência de recursos financeiros. - o Decreto – Lei nº. 144/2008 de 
28 de Julho veio estabelecer um novo quadro de transferências de atribuições 
e competências para os municípios em matéria de educação, algumas das 
quais dependem da existência de carta educativa e da celebração de contra-
tos de execução por cada município. - a transferência de competências possi-
bilita uma gestão das escolas mais próxima e mais eficiente, uma partilha de 
responsabilidades e uma maior participação das comunidades e das famílias, 
propõe-se que o Executivo Municipal delibere: RATIFICAR o Contrato de 
Execução, que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido 
fazendo parte integrante desta proposta, celebrado entre o Ministério da 
Educação e o Município de Montijo no passado dia 16 de Setembro, que 
define as condições de transferência, para o Município, das atribuições a que 
se referem as alíneas a), c) e d) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 144/2008, de 
28 de Julho, designadamente nos domínios seguintes: a) Gestão do pessoal 
não docente das escolas básicas e da educação pré -escolar; b) Actividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e c) Gestão do 
parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um voto contra 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
O Senhor Vereador Serra da Graça apresentou uma Declaração de Voto 
cujo teor a seguir se transcreve: “Voto contra a proposta nº. 1248/08 
respeitante à ratificação do Contrato de Execução para a transferência de 
competências para os municípios em matéria de educação, as áreas da gestão 
de pessoal não docente do ensino básico, actividades de enriquecimento 
curricular e parque escolar como competências de exercício não universal, 
porque dependem da adesão de cada município à subscrição de um contrato 
de execução, pelas seguintes razões: - A A.N.M.P. manifestou preocupação 
quanto à dupla tutela que existe sobre o pessoal não docente, a falta de 
garantia de não haver escolas sem pessoal auxiliar, e a verba de 20.000€ 
insuficiente para manutenção de cada escola EB2,3. - Pensamos que no 1º. 
Ciclo do ensino básico as crianças a partir das 15 horas deveriam ter apenas 
actividades lúdicas, ao contrário do que vem acontecendo com as actividades 



 

 
 
 
 

de enriquecimento curricular que representam matéria lectiva exercendo 
demasiada pressão em crianças que estão num período de desenvolvimento 
em que precisam de estudar mas também de brincar e de jogar. - Além disso 
pensamos ainda que áreas como a actividade física/expressão físico-motora, 
a língua estrangeira e iniciação musical devem ser áreas curriculares no 1º. 
Ciclo, não devendo estar fora do horário escolar nas actividades extra 
curriculares, com carácter facultativo. - A não garantia de universalidade 
deste processo de transferência de competências irá gerar disfunções e 
desequilíbrios no sistema educativo a nível geral do país. - Num Estado 
Democrático deverá ser cumprido o princípio da subsidiariedade, por forma 
a garantir a igualdade de tratamento no exercício de cada competência que 
signifique melhor eficácia na prestação do serviço público. – As negociações 
com o Ministério da Educação não se podem transformar numa imposição 
unilateral de uma das partes. - Vamos ter vários ritmos e andamentos 
diferenciados em função das capacidades dos municípios poderem ou não 
aceitar as condições propostas pelo Ministério da Educação.”------------------ 
A Senhora Vereadora Clara Silva leu uma Declaração de Voto cujo teor a 
seguir se transcreve: “TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA 
DE EDUCAÇÃO – RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO – A proposta 
de ratificação do contrato de execução que acabámos de aprovar é um passo 
de extrema importância, na área da educação, para o concelho de Montijo, 
assente no princípio da responsabilidade e da prestação de contas pelos 
recursos públicos utilizados. Quem melhor que a Autarquia é capaz de 
adequar a utilização eficiente dos recursos de forma a corrigir as desigualda-
des e assimetrias locais permitindo uma igualdade de oportunidades de 
educação a todas as crianças? No ano lectivo 1998/99 a Câmara Municipal 
de Montijo iniciou esta caminhada quando celebrou com a Direcção Régio-
nal de Educação de Lisboa e o Centro Regional de Segurança Social de Lis-
boa e Vale do Tejo/Serviço Sub-Regional de Setúbal, um Acordo de Colabo-
ração, no âmbito da Educação Pré-Escolar. No ano seguinte, a Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro vem estabelecer um conjunto de atribuições e 
competências, identificar a natureza e a forma de afectação dos respectivos 
recursos a avaliar anualmente e, determinar que à posteriori serão concreti-
zadas através de diplomas próprios. Só 4 anos depois, em Janeiro de 2003 o 
Decreto-Lei nº. 7/2003 transfere efectivamente as competências relativas aos 
conselhos municipais de educação, à elaboração da carta educativa e ainda 
competências nos domínios da construção, apetrechamento e manutenção dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico. A 16 de Junho 
de 2006, foi aprovado o Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de 
outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do ensino 
básico, bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 



 

 
 
 
 

financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo 
Programa. Reconhecendo a importância das AEC para o desenvolvimento e 
para o sucesso educativo das crianças, a Câmara Municipal de Montijo 
aderiu, desde o primeiro momento, ao referido Programa assumindo-se como 
a entidade promotora do mesmo no Concelho. Assim, desde o ano lectivo 
98/99 que o município de Montijo tem assumido e extravasado competências 
na área da educação pré-escolar e do 1º Ciclo, quer através da celebração de 
contratos com o Ministério da Educação, quer ainda de uma forma tácita sem 
a correspondente transferência de recursos financeiros adequados. O Decre-
to-Lei nº. 144/2008, de 28 de Julho veio estabelecer um novo quadro de 
transferência de atribuições e competências para os municípios em matéria 
de educação, algumas das quais dependem da existência de carta educativa e 
da celebração de contratos de execução por cada município. O Executivo 
Socialista tem pautado a sua actuação na defesa de uma nova geração de 
políticas locais e sociais de proximidade com os munícipes e no caso 
concreto da educação na busca de formas de redução das assimetrias, 
melhorando a qualidade das aprendizagens e aumentando a oferta de oportu-
nidades em termos qualitativos e quantitativos por forma qualificar cada vez 
mais e melhor os munícipes do concelho. Ousar assinar o contrato de 
execução ora aprovado é colocar o interesse das crianças no centro da 
decisão.”---------------------------------------------------------------------------------- 
II – DIVISÃO DE ECONOMIA E TURISMO 
1 – PROPOSTA Nº. 1229/08 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE MONTIJO E A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL RELATIVO À ELABORAÇÃO E APRE-
SENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
DO CONCELHO DE MONTIJO – O Turismo, enquanto sector da actividade 
económica, possui e revela importância estratégica e prioritária para o cres-
cimento económico e para o desenvolvimento social do país, tendo em conta 
as potencialidades em termos de geração de emprego qualificado e de 
criação de riqueza, constituindo um sector da Economia em que Portugal 
dispõe de vantagens competitivas manifestas. Tais vantagens reportam-se à 
localização geográfica, à estabilidade política, à coesão nacional, à seguran-
ça, ao património histórico e cultural, ao património natural e ambiental, à 
qualidade das praias, às condições para a prática do golfe e das actividades 
náuticas e à afabilidade e adaptabilidade dos portugueses. Com a elaboração 
e aplicação do Plano Estratégico Nacional de Turismo pretende-se e verifica-
se uma aposta clara no forte desenvolvimento deste sector da vida económica 
quer a nível qualitativo quer na vertente quantitativa, definindo-se e vislum-
brando-se a qualificação e o desenvolvimento do Turismo Nacional através 
da prossecução de uma estratégia exigente, ambiciosa e inovadora. Ao longo 
dos anos o Turismo tem-se afirmado como um dos principais sectores da 



 

 
 
 
 

economia portuguesa, face ao crescimento do respectivo peso e impacto na 
economia nacional: entre 2000 e 2004 verificou-se um crescimento anual de 
receitas na ordem de 2,5%, cerca de 6307 milhões de euros, o que correspon-
de a 11% do produto interno bruto. Nota-se igualmente a relevância do 
Turismo no que ao emprego nacional diz respeito e à criação do mesmo, 
representado o sector, em 2004, 10,2% da população activa, o que consubs-
tancia um crescimento de 0,2% face ao ano de 2000. No que concerne ao 
investimento público e ao investimento privado realizado nesta área da 
actividade económica, estima-se que o mesmo ascenda a cerca de 4 mil 
milhões de euros no período temporal compreendido entre 2000 e 2006. Em 
2005 o país recebeu 12 milhões de turistas. No âmbito do Plano Estratégico 
Nacional de Turismo foi definida a consolidação e o desenvolvimento de dez 
produtos estratégicos: a requalificação do produto Sol e Mar, em especial no 
Algarve; o desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico; o desenvolvi-
mento do City Break, em particular nas cidades de Lisboa e do Porto; a 
promoção do Turismo de Natureza; a consolidação de Portugal como destino 
privilegiado de golfe; a aposta no Turismo náutico; o desenvolvimento dos 
Resorts integrados e do Turismo residencial, em especial no Alentejo e Oeste; 
o desenvolvimento do Turismo de Saúde e de Bem Estar, em especial nos 
Açores e Madeira; a promoção do produto gastronómico e vinhos, em 
particular no douro e no Alentejo. No concernente aos mercados emissores, o 
Plano Estratégico Nacional de Turismo procede a uma aposta estratégica, 
ambiciosa e inovadora, na captação de turistas de 20 mercados internacio-
nais emissores e bem assim no desenvolvimento do Turismo interno, levando 
a cabo a distinção entre Mercados estratégicos (Portugal, Espanha, França, 
Alemanha e Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte), mercados a 
desenvolver (países da Escandinávia, Itália, Estados Unidos da América, 
Japão, Brasil, Holanda, República da Irlanda e Bélgica) e mercados de 
diversificação (Áustria, Suíça, Rússia, Canada, Polónia, Republica Checa, 
Hungria e China). A implementação do Plano Estratégico Nacional do 
Turismo mostra-se estruturada em cinco eixos: território; destino e produtos; 
marcas e mercados; qualificação de recursos; distribuição e comercializa-
ção; inovação e crescimento. A concretização dos supra aludidos eixos 
postula a definição e prossecução de onze projectos, a vários níveis, com 
diversas vertentes e exigindo a acção e a articulação de múltiplas entidades 
públicas e privadas, associativas e empresariais; produtos, destinos e pólos; 
intervenção no âmbito do urbanismo, ambiente e paisagem; desenvolvimento 
de conteúdos distintos e inovadores; eventos; acessibilidade aérea; marcas, 
promoção e distribuição; programa de qualidade; excelência no capital 
humano; conhecimento e inovação; eficácia do relacionamento Estado – Em-
presa; e modernização empresarial. Com a aprovação, publicação e entrada 



 

 
 
 
 

em vigor do Decreto-Lei nº. 67/2008, de 10 de Abril, procedeu-se à reformu-
lação da Administração Pública Regional do Turismo no país, estabelecendo-
se através do mesmo o novo regime jurídico das Áreas Regionais de Turismo 
no continente e bem assim a perspectiva delimitação e características bem 
como o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das respec-
tivas Entidades Regionais de Turismo (cfr. artigo 1º). Através do diploma 
legal acima indicado verificou-se a extinção da Região de Turismo de Setúbal 
– Costa Azul, na qual o Município de Montijo se mostrava integrado desde 
meados da década de 80 (cfr. artigo 19º, nº. 1). Como o novo regime jurídico 
das Áreas e Entidades Regionais de Turismo plasmado no referido Decreto-
Lei nº. 67/2008, o Município de Montijo passa a estar inserido na Área e 
Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, correspondente à 
NUT II do mesmo nome (cfr. artigo 2º, nº. 1), a qual abrange os Municípios da 
Grande Área Metropolitana de Lisboa (Península de Setúbal e Margem Norte 
do Tejo), do Ribatejo e do Oeste. Apesar da participação do Município de 
Montijo na Área e Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo 
consubstanciar acto livre e voluntário, não imposto por Lei e dependente, 
portanto, da manifestação prévia e expressa nesse sentido, tal integração e 
participação constitui requisito e condição prévia de acesso aos programas 
públicos de financiamento na área do turismo com recurso a fundos 
exclusivamente nacionais (cfr. artigo 7º, nºs. 1, 2 e 5). Na região de Lisboa o 
Turismo tem vindo a registar um crescimento a ritmo elevado, ainda que 
inferior ao de outras capitais e cidades europeias de referência, tendo em 
conta as limitações decorrentes de acessibilidade aérea e bem assim do 
défice de conhecimento internacional da realidade de Lisboa. Entre 2003 e 
2005 o turismo na região de Lisboa cresceu uma taxa de 6,3% ao ano, 
crescimento este baseado e sustentado quer na procura nacional quer na 
procura estrangeira, sendo que em 2005 representou 71% da procura total 
nacional. De acordo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo, o 
objectivo para a Região de Lisboa consiste na superação dos 10 milhões de 
dormidas de cidadãos estrangeiros em 2015, apontando para um crescimento 
anual de 6,7% e para um aumento de cerca de 80% de turistas estrangeiros 
no período plurianual em referência (2007-2015). No que diz respeito à NUT 
II e especificamente à região da Grande Lisboa e Península de Setúbal em 
que o Concelho e Município de Montijo se acha inserido, o Plano Estratégico 
Nacional de Turismo procedeu à descrição dos principais recursos turísticos 
e dos factores regionais distintivos bem como à fixação dos objectivos 
estratégicos a atingir. Relativamente aos recursos, cumpre referir a cidade de 
Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra, os Museus e os Monumentos, os Campos de 
Golfe, os Centros de Congressos, a oferta hoteleira de qualidade, as Praias 
Atlânticas, o Porto de Cruzeiros de Lisboa e os Parques Naturais de Sintra e 



 

 
 
 
 

Arrábida. Quanto aos factores regionais distintivos enumeram-se a Moderni-
dade autêntica (Belém, Centro Histórico e Parque das Nações), de Lisboa, a 
relação com o rio Tejo e o Oceano Atlântico, a riqueza histórica e a diversi-
dade. No que concerne aos objectivos a prosseguir indicam-se o grande 
crescimento de turistas internacionais nas áreas do lazer e dos negócios, a 
afirmação de um Portugal moderno, diverso e dinâmico, a especialização e 
diversificação da oferta hoteleira de qualidade de topo, nomeadamente os 
Hotéis de charme e design e o desenvolvimento sustentado, em termos territo-
riais, da região. Considerando este último objectivo, tendo em conta a nova 
realidade emergente da extinção da Região de Turismo de Setúbal – Costa 
Azul e da constituição da Área e Entidade Regional de Turismo de Lisboa e 
Vale do Tejo, atenta a relevância do Turismo para o crescimento e desenvol-
vimento económico e social, designadamente em matéria de criação de 
emprego qualificado e tendo igualmente em conta o impacto e as consequên-
cias para o Turismo de determinados projectos e investimentos previstos para 
o concelho e para a região, em que o mesmo se insere, nomeadamente a 
localização do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, a rede ferroviária de 
alta velocidade, a Plataforma Logística do Poceirão e a qualificação e desen-
volvimento do Porto de Sines, importa traçar e definir uma nova estratégia de 
promoção, desenvolvimento, valorização e qualificação do Turismo Local e 
Concelhio. Estratégia essa que há-de articular-se e harmonizar-se não só 
com o Plano Estratégico Nacional de Turismo mas também com o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal, actualmente em 
revisão, com a Estratégia de Lisboa, definida pela União Europeia e bem 
assim com a Estratégia Lisboa 2020, formulada pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. No concernente 
ao turismo local e concelhio cumpre salientar que, de acordo com o teor do 
documento elaborado pela extinta Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul 
referente à actividade turística 2001-2006, o concelho registou no ano de 
2006 um total de 26303 dormidas, sendo que a ocupação hoteleira foi 
fundamentalmente sustentada pela procura estrangeira captada para o 
alojamento local em função do produto golfe e em razão do segmento de 
turismo sénior, ficando a opção pelo Montijo a dever-se não só à proximida-
de mas também às acessibilidades a Lisboa. A estratégia de promoção 
turística da extinta Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul assentava em 
três produtos essenciais; o produto sol e mar; o produto golfe; e o produto 
congressos. O concelho possui recursos e potencialidades, face aos objecti-
vos estratégicos delineados no âmbito do Plano Estratégico Nacional de 
Turismo, ao nível do touring cultural e paisagístico, do city break, do turismo 
de natureza, do golfe, do turismo náutico e do produto gastronómico e 
vinhos, com possibilidades de expansão ao nível do turismo religioso e do 



 

 
 
 
 

turismo sénior. Destaca-se obviamente o vasto e rico património histórico, 
cultural, natural e ambiental que pode ser potenciado e valorizado em termos 
turísticos. Os Municípios dispõem de atribuições no âmbito da promoção do 
desenvolvimento, conforme dispõem os artigos 13º, nº. 1, alínea n) e 28º, nº. 
1, ambos da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, referindo-se que as alíneas e) 
a g) do nº. 1 do mencionado artigo 28º dizem concreta e especificamente 
respeito a competências na área do turismo. Compete às Câmaras Munici-
pais, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, promover e apoiar a 
realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse 
municipal, conforme resulta do disposto na alínea n) do nº. 2 do artigo 64º da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002. Nos termos 
do preceituado pela alínea a) do nº. 4 do artigo 64º do diploma acima 
referido, compete igualmente às câmaras municipais, no âmbito do apoio a 
actividades de interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal e bem assim apoiar 
ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, 
conforme resulta, neste caso, do estatuído na alínea b) do nº. 4 do mesmo 
normativo legal. Sendo certo que, nos termos do artigo 67º da referida Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
os Municípios podem estabelecer e ajustar protocolos de colaboração com 
entidades terceiras de natureza pública, privada ou cooperativa em ordem à 
prossecução das competências municipais aí previstas e com respeito pelos 
critérios e parâmetros materiais aí vertidos. Assinalando-se que os 
Municípios participam na definição das políticas de turismo que digam 
respeito ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvi-
das, conforme o estabelecido na alínea g) do nº. 1 do artigo 28º da Lei nº. 
159/99, de 14 de Setembro. É igualmente reconhecida a importância da inter-
relação e da articulação entre as Autarquias Locais e o Ensino Superior 
Universitário e Politécnico bem como a relevância do estabelecimento de 
redes e projectos de cooperação entre os Municípios e as Universidades e 
Institutos Politécnicos. A Escola Superior de Ciências Empresariais do 
Instituto Politécnico de Setúbal, enquanto instituição do mundo do saber, 
possui o conhecimento, a experiência, o Know How técnico e científico e os 
recursos que permitem apoiar e qualificar projectos de iniciativa autárquica, 
designadamente na área da promoção e do desenvolvimento do Turismo. 
Assim, nos termos e com os fundamentos de facto e de Direito acima 
expostos, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração 
do Protocolo de Colaboração entre o Município de Montijo e a Escola 
Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal anexo 



 

 
 
 
 

à presente proposta, relativo à elaboração, formulação, sistematização e 
apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico do Conce-
lho do Montijo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede 
para todos os efeitos legais, conferindo ademais à Presidente de Câmara 
Municipal os necessários poderes para nele outorgar, nessa qualidade e em 
representação do Município. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Renato Gonçalves)----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1230/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSIM – ASSOCIA-
ÇÃO DE IMIGRANTES DE MONTIJO, NO MONTANTE DE € 250,00 – A Câmara 
Municipal de Montijo tem vindo a desenvolver um trabalho dirigido à 
população imigrante do Concelho, com o objectivo de promover a integração 
e o acolhimento desta população de modo a fomentar um melhor diálogo 
intercultural. – Atendendo à prioridade que a população imigrante assume no 
panorama das políticas nacionais e considerando o relevo que esta Autarquia 
tem vindo a atribuir à referida população; - Através de um trabalho conjunto 
entre a Autarquia e um conjunto de Parcerias e de Projectos Locais como o 
Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) e o Projecto “Tu 
Kontas”, foi possível criar a primeira Associação intercultural de Imigrantes 
no Município de Montijo, a ASSIM (Associação de Imigrantes de Montijo). – 
Considerando que a ASSIM, é uma Associação de Imigrantes cujos objectivos 
são, entre outros, a defesa e a promoção dos direitos e dos interesses dos 
imigrantes e dos seus descendentes, bem como os de promover as capacida-
des próprias, culturais e sociais das comunidades de imigrantes, sempre com 
o objectivo último de promover a plena integração e inserção dos imigrantes; 
- Considerando que a ASSIM, enquanto entidade parceira da Rede Social, irá 
participar na Feira Social, que se realizará nos próximos dias 12, 13 e 14 de 
Setembro, promovendo uma Mostra Multicultural de Gastronomia; - Consi-
derando que a referida Associação se disponibilizou a apoiar todos os 
“Stands” dos projectos da Câmara Municipal de Montijo; - Atendendo a que 
a ASSIM, não possui neste momento condições financeiras que permitam a 
aquisição de toda a matéria prima necessária à realização da sua Mostra 
Gastronómica; - Considerando o disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da 
Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
favoravelmente o seguinte: Atribuir um subsídio à ASSIM – Associação de 
Imigrantes de Montijo no valor de € 250,00 Euros, concedido através da 
rubrica orçamental: 06.02/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva)----------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

2 – PROPOSTA Nº. 1231/08 – REVISÃO DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO 
ESTUDO SÓCIO-ECONÓMICO DA POPULAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR DO 
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO ANO LECTIVO 2008/2009 – Com o objectivo 
de preparar o ano lectivo 2008/2009 em matéria de Acção Social Escolar, 
esta Câmara Municipal aprovou, em reunião realizada em 23 de Janeiro de 
2008, as Normas para Realização do Estudo Sócio-Económico da população 
pré-escolar e escolar do 1º ciclo do ensino básico que frequenta estabeleci-
mentos de educação e ensino da rede pública localizados no concelho de 
Montijo e para atribuição de Auxílios Económicos. Considerando que, poste-
riormente àquela data, através da publicação do Despacho nº. 20956/2008, 
de 11 de Agosto, o enquadramento legislativo subjacente ao posicionamento 
dos alunos do ensino básico nos escalões definidos para atribuição de 
auxílios económicos foi alterado, PROPONHO a V. Exas. a aprovação das 
Normas Revistas referentes à Realização da 2ª Fase do Estudo Sócio-
económico da população pré-escolar e escolar do 1º ciclo do ensino básico 
da rede pública, conforme documento que se anexa. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1232/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLA-
RES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO 
PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 – Através do Despacho nº. 20956/2008 do 
Ministério da Educação (II Série), publicado em 11 de Agosto de 2008, foi 
aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, bem como o Regulamento 
que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério 
da Educação no âmbito do mesmo Programa. O fornecimento de refeições 
escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico assume uma inquestionável 
relevância no âmbito da promoção da igualdade de oportunidades e da 
promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma alimentação equilibrada e 
adequada às necessidades da população escolar segundo os princípios 
dietéticos preconizados pelas normas de alimentação definidas pelo Ministé-
rio da Educação e com observância das normas gerais de higiene e seguran-
ça alimenta a que estão sujeitos os géneros alimentícios com o disposto nos 
Regulamentos (CE) nº. 178/2002, de 28 de Janeiro e nº. 852/2004, de 29 de 
Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. Considerando que: 1) O pedido 
de financiamento para a implementação do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
no ano lectivo de 2008/2009, deverá ser formalizado por esta Câmara Muni-
cipal, através da apresentação de uma candidatura que deverá ser entregue 
na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) até ao 



 

 
 
 
 

próximo dia 19 de Setembro; 2) Em conformidade com o Despacho nº. 
20956/2008, de 11 de Agosto, os Municípios podem realizar parcerias com 
agrupamentos de escolas, associações de pais e encarregados de educação 
ou entidades que reúnam as condições necessárias à apresentação de projec-
tos neste âmbito, devendo os termos das parcerias ser fixados em protocolos 
que deverão integrar o dossier de formalização do pedido de financiamento à 
DRELVT; PROPONHO a V. Exas. a ratificação do Protocolo de Parceria 
relativo ao Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do 
ensino básico no ano lectivo 2008/2009, celebrado entre esta Câmara 
Municipal e o Agrupamento de Escolas de Montijo, conforme documento que 
se anexa. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1233/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLA-
RES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEGÕES, 
CANHA E SANTO ISIDRO PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 - Através do 
Despacho nº. 20956/2008 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 
11 de Agosto de 2008, foi aprovado o Programa de Generalização do Forne-
cimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, bem 
como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a 
conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa. O 
fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 
assume uma inquestionável relevância no âmbito da promoção da igualdade 
de oportunidades e da promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma 
alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar 
segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 
definidas pelo Ministério da Educação e com observância das normas gerais 
de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios 
com o disposto nos Regulamentos (CE) nº. 178/2002, de 28 de Janeiro e nº. 
852/2004, de 29 de Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. Consideran-
do que: 1) O pedido de financiamento para a implementação do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, no ano lectivo de 2008/2009, deverá ser formalizado 
por esta Câmara Municipal, através da apresentação de uma candidatura 
que deverá ser entregue na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRELVT) até ao próximo dia 19 de Setembro; 2) Em conformidade 
com o Despacho nº. 20956/2008, de 11 de Agosto, os Municípios podem 
realizar parcerias com agrupamentos de escolas, associações de pais e enca-
rregados de educação ou entidades que reúnam as condições necessárias à 
apresentação de projectos neste âmbito, devendo os termos das parcerias ser 
fixados em protocolos que deverão integrar o dossier de formalização do 



 

 
 
 
 

pedido de financiamento à DRELVT; PROPONHO a V. Exas. a ratificação do 
Protocolo de Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2008/2009, celebrado 
entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha 
e Santo Isidro, conforme documento que se anexa. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1234/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA REALTIVO AO PRO-
GRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCO-
LARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MAESTRO JOR-
GE PEIXINHO PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 - Através do Despacho nº. 
20956/2008 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 11 de Agosto 
de 2008, foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa. O fornecimento 
de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico assume uma 
inquestionável relevância no âmbito da promoção da igualdade de oportuni-
dades e da promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma alimentação 
equilibrada e adequada às necessidades da população escolar segundo os 
princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação definidas 
pelo Ministério da Educação e com observância das normas gerais de higie-
ne e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios com o 
disposto nos Regulamentos (CE) nº. 178/2002, de 28 de Janeiro e nº. 852/ 
2004, de 29 de Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. Considerando 
que: 1) O pedido de financiamento para a implementação do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, no ano lectivo de 2008/2009, deverá ser formalizado 
por esta Câmara Municipal, através da apresentação de uma candidatura 
que deverá ser entregue na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRELVT) até ao próximo dia 19 de Setembro; 2) Em conformidade 
com o Despacho nº. 20956/2008, de 11 de Agosto, os Municípios podem 
realizar parcerias com agrupamentos de escolas, associações de pais e enca-
rregados de educação ou entidades que reúnam as condições necessárias à 
apresentação de projectos neste âmbito, devendo os termos das parcerias ser 
fixados em protocolos que deverão integrar o dossier de formalização do 
pedido de financiamento à DRELVT; PROPONHO a V. Exas. a ratificação do 
Protocolo de Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2008/2009, celebrado 
entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Maestro Jorge 



 

 
 
 
 

Peixinho, conforme documento que se anexa. (Proposta subscrita pela Senho-
ra Vereadora Clara Silva)-------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
6 – PROPOSTA Nº. 1235/08 – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AO PRO-
GRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLA-
RES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTIJO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEI-
RO E SARILHOS GRANDES PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 - Através do 
Despacho nº. 20956/2008 do Ministério da Educação (II Série), publicado em 
11 de Agosto de 2008, foi aprovado o Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
bem como o Regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro 
a conceder pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo Programa. O 
fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 
assume uma inquestionável relevância no âmbito da promoção da igualdade 
de oportunidades e da promoção do sucesso escolar e visa assegurar uma 
alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar 
segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 
definidas pelo Ministério da Educação e com observância das normas gerais 
de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios 
com o disposto nos Regulamentos (CE) nº. 178/2002, de 28 de Janeiro e nº. 
852/2004, de 29 de Abril do Parlamento Europeu e do Conselho. Consideran-
do que: 1) O pedido de financiamento para a implementação do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, no ano lectivo de 2008/2009, deverá ser formalizado 
por esta Câmara Municipal, através da apresentação de uma candidatura 
que deverá ser entregue na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRELVT) até ao próximo dia 19 de Setembro; 2) Em conformidade 
com o Despacho nº. 20956/2008, de 11 de Agosto, os Municípios podem 
realizar parcerias com agrupamentos de escolas, associações de pais e 
encarregados de educação ou entidades que reúnam as condições necessá-
rias à apresentação de projectos neste âmbito, devendo os termos das parce-
rias ser fixados em protocolos que deverão integrar o dossier de formaliza-
ção do pedido de financiamento à DRELVT; PROPONHO a V. Exas. a ratifica-
ção do Protocolo de Parceria relativo ao Fornecimento de Refeições Escola-
res aos alunos do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2008/2009, 
celebrado entre esta Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de 
Afonsoeiro e Sarilhos Grandes, conforme documento que se anexa. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
7 – PROPOSTA Nº. 1236/08 – FIXAÇÃO DOS CUSTOS MÁXIMOS DOS SERVIÇOS 
DE APOIO À FAMÍLIA A PRESTAR NOS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE 



 

 
 
 
 

PÚBLICA, DURANTE O ANO LECTIVO 2008/2009 – A educação pré-escolar 
integra uma componente educativa, desenvolvida por educadores(as) de 
infância durante os períodos lectivos definidos pelo Ministério de Educação, 
com a duração diária de 5 horas, a que equivale uma duração semanal de 25 
horas, e uma componente não educativa que integra o serviço de alimentação 
e as actividades de animação e de apoio à família (complemento de horário), 
durante os períodos lectivos e durante os períodos de interrupção lectiva. 
Através do Despacho nº. 12591/2006 (II Série), publicado em 16 de Junho de 
2006, o Ministério da Educação definiu as normas a observar na oferta das 
actividades de animação e de apoio à família nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e das actividades de enriquecimento curricular no 1º 
ciclo do ensino básico. O ponto 7 do referido Despacho estabelece que as 
actividades de animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-
escolar devem ser objecto de planificação pelos órgãos competentes dos 
agrupamentos de escolas, os quais deverão articular a sua realização com os 
Municípios das respectivas áreas, tendo em conta o Protocolo de Cooperação 
celebrado, em 28 de Julho de 1998, entre o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvi-
mento da Educação Pré-escolar. Por outro, de acordo com o artigo 6º do 
Decreto-Lei nº. 147/97, de 11 de Junho, “os pais e encarregados de educação 
comparticipam no custo das componentes não educativas da educação pré-
escolar, de acordo com as respectivas condições sócio-económicas”. É da 
competência da Câmara Municipal observar as normas reguladoras das 
comparticipações familiares pela utilização dos serviços da componente não 
educativa, aprovadas pelo Despacho Conjunto nº. 300/97, de 4 de Setembro 
(cf. Acordo de Colaboração, no âmbito da Educação Pré-escolar, celebrado 
entre a Câmara Municipal de Montijo, a Direcção Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo – DRELVT – e o Centro Distrital de Segurança Social). 
Sendo as comparticipações familiares determinadas pela aplicação de uma 
percentagem sobre os rendimentos per capita dos agregados familiares, as 
mesmas não podem, no entanto, em conformidade com o ponto 1 do artigo 4º 
das Normas Reguladoras aprovadas, pelo Despacho Conjunto nº. 300/97, 
exceder os custos máximos dos serviços prestados no estabelecimento de 
educação pré-escolar. Em consonância com o ponto 2 do artigo 4º das 
supracitadas Normas Reguladoras, os custos máximos do serviço de alimen-
tação e das actividades de animação e de apoio à família (complemento de 
horário) são determinados pela Câmara Municipal com uma periodicidade 
mínima anual. Impõe-se assim a determinação dos referidos custos máximos 
a praticar no ano lectivo de 2008/2009, para efeitos de posterior cálculo dos 
valores de comparticipação de cada família, em função dos respectivos 



 

 
 
 
 

rendimentos per capita. É neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. o seguinte: 
- Serviço de alimentação: O valor máximo mensal do serviço de alimentação 
no ano lectivo 2008/2009 será igual ao número de refeições mensalmente 
servidas a cada criança vezes o preço unitário de cada refeição, sendo 
adoptado como preço unitário de cada refeição (almoço) o valor definido 
pelo Ministério da Educação para as refeições a fornecer nos refeitórios das 
escolas do ensino básico durante o ano lectivo em curso (através do Despa-
cho nº. 20956/2008, de 11 de Agosto), ou seja, 1,46€ (um euro e quarenta e 
seis cêntimos). – Actividades de animação (complemento de horário): O valor 
máximo mensal do serviço de complemento de horário no ano lectivo 
2008/2009 será 59,30€ (cinquenta e nove euros e trinta cêntimos), sendo este 
valor determinado com base nos encargos financeiros decorrentes da 
colocação de pessoal para a implementação das mesmas e nos valores do 
subsídio para aquisição de materiais de consumo atribuídos aos 
Agrupamentos de Escolas pela Câmara Municipal. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
8 – PROPOSTA Nº. 1237/08 – ADENDA DE EXECUÇÃO DO REGULAMENTO DE 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO “CIDADE DE MONTIJO” RELATIVA AO 
ANO LECTIVO 2008/2009 – Em execução do Regulamento de Concessão de 
Bolsas de Estudo “Cidade de Montijo”, aprovado em sessão de Câmara de 
1992.12.16 e alterado em sessão de Câmara de 1998.09.02 (cf. Anexo), 
venho, de acordo com o previsto no artigo 2º, sujeitar a deliberação de V. 
Exas. o número e os valores unitários das Bolsas a conceder no ano lectivo 
de 2008/2009, bem como os prazos e modalidades de atribuição das mesmas. 
PROPONHO assim o seguinte: a) Serão atribuídas 10 Bolsas de Estudo a 
alunos que frequentam o Ensino Secundário e 6 Bolsas de Estudo a alunos 
que frequentam o Ensino Superior; b) O valor unitário das Bolsas será de 
350 euros para os alunos do Ensino Secundário e de 550 euros para os 
alunos do Ensino Superior; c) A atribuição das Bolsas far-se-á em duas 
prestações, nos meses de Janeiro e Abril de 2009. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
9 – PROPOSTA Nº. 1238/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MONTIJO PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES 
DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES NO PROJECTO ÁGUA – PRIMEIRAS FÉRIAS 
ARTÍSTICAS DO CINEMA TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA – No âmbito da 
realização do Projecto Água – Primeiras Férias Artísticas do Cinema Teatro 
Joaquim de Almeida iniciativa que teve lugar no Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida, foram servidas, no refeitório da EB1 nº. 3 de Montijo (estabeleci-
mento integrante do Agrupamento de Escolas de Montijo) 115 refeições (19 
crianças e 4 adultos por dia ao almoço). PROPONHO a V. Exas. a atribui-



 

 
 
 
 

ção, em prestação única, do subsídio que adiante se discrimina ao referido 
agrupamento de Escolas assim como um especial agradecimento pela colabo-
ração e disponibilidade demonstradas.----------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Número 
refeições 

Valor total do subsídio Prestação 
única 

Agrupamento de Escolas de 
Montijo 

115 refeições 208.90 euros 208.90 euros 

Esta iniciativa que teve como objectivos impulsionar a participação cívica na 
vida cultural do nosso concelho e o despertar dos mais novos para novas 
linguagens das artes performativas e para as artes de rua. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
10 – PROPOSTA Nº. 1239/08 – PREÇÁRIO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
NO CINEMA TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA NOS MESES DE SETEMBRO E 
OUTUBRO DE 2008 – Propõe-se pela presente a aprovação da seguinte tabela 
de preços para actividades programadas no Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida nos meses de Setembro e Outubro de 2008. De referir que estes 
valores estão de acordo com os preços que têm vindo a ser praticados no 
Cinema Teatro Joaquim de Almeida, tendo sempre presente a preocupação 
de garantir aos espectadores do Cinema Teatro Joaquim de Almeida o acesso 
aos bens culturais pelo valor mais acessível e concomitantemente apostando 
na construção de uma política de acesso à cultura baseada na sustentabilida-
de dos projectos. Os preços constantes da presente proposta incluem o IVA. 
Assim:-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia/Acont. Espectáculo / Iniciativa Preço 
19-28 Set Festival SOL Passe geral: 20€ 

19, 20, 27 Set Noites SIRENES 10€/dia 
20-Set ALPAPÉ 2€ 
21-Set DD-Tai-Chi, Chás e Chocolate 2€ 
27-Set Yoga 2€ 
01-Out Dos Sons Nascem Histórias Gratuito 
04-Out Orquestra Sinfónica Juvenil 5€ 
04-Out Hora do Conto 2€ 

4 e 5 Out Atelier de Fotografia Pin-Hole 3€ 
 Arca de Não é?! Passe geral: 10€ 

11-Out Visita Guiada para bebés 2€ 
11-Out Musinf – música para bebés  5€  
12-Out Babel – teatro para bebés 5€ 
18-Out Já tenho Idade para ter Juízo – Pedro Tochas 10€ 
19 Out Pedro e o Lobo 5€ 
25-Out Uma Serpente Bem Perigosa - Atelier 3€ 
25-Out Xerazade 5€ 
26-Out Construção de Monstros Marinhos - Atelier 3€  
26-Out DD–Nuvens de Algodão com Pássaros de Origami 2€ 



 

 
 
 
 

(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1240/08 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NA MODA-
LIDADE DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE 
PEGÕES, NO ÂMBITO DO APOIO À MODERNIZAÇÃO E À AUTONOMIA ASSO-
CIATIVA E NO MONTANTE DE € 12.750,00 PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 
AUTOMÓVEL, A CONCEDER ENTRE 2008 E 2011 – A Sociedade Recreativa do 
Cruzamento de Pegões, agremiação 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 âmbito da modalidade de futebol clássico e de ar 
livre de 7 e de 11 ao nível dos escalões de formação exclusivamente, com 
atletas e praticantes masculinos, sublinhando-se a respectiva integração em 
competição oficial federada distrital de futebol de 7 e de 11, nos escalões de 
escolas, infantis e iniciados masculinos. Trata-se da única associação 
desportiva da região Este do concelho que desenvolve a actividade desportiva 
regular e federadas ao nível dos escalões de formação da modalidade de 
futebol contribuindo, de forma relevante, para a promoção e fomento do 
desporto, em particular do futebol, nesta zona do concelho. A alínea b) do nº. 
4 do artigo 64º da  Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atribui à Câmara Municipal competência material 
para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades desporti-
vas que revistam interesse público municipal, em conformidade com o 
preceituado na alínea b) do nº. 2 do artigo 21º da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, segundo a qual é da competência dos órgãos municipais “apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”. O Capítulo IV 
do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado em sessão ordinária da Assembleia Muni-
cipal realizada a 28 de Setembro de 2004, prevê e regula o programa 
desportivo municipal de apoio à modernização e à autonomia associativa, 
estabelecendo no respectivo artigo 9º o objecto do mesmo reportado ao apoio 
à “(…) inovação de serviços específicos e à aquisição de equipamentos 
próprios para a melhoria dos serviços a prestar à comunidade”. Preceitua 
igualmente a alínea b) do artigo 10º do Regulamento Municipal acima 
referido que as candidaturas a apresentar pelas associações desportivas no 
âmbito e ao abrigo do programa em causa poderão enquadrar-se no pedido 
de “(…) apoio para a aquisição de viatura para transporte de atletas”. A 
Sociedade Recreativa do Cruzamento de Pegões apresentou candidatura, nos 
termos regulamentares, tendente à obtenção de apoio financeiro municipal 
destinado à aquisição de uma viatura ligeira de nove lugares destinada ao 
transporte de atletas, praticantes, técnicos e dirigentes, ao abrigo do disposto 



 

 
 
 
 

nos artigos 9º e 10º, alínea b) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo em vigor. Trata-se de um veículo ligeiro de passagei-
ros, da marca Renault, modelo Trafic Combi, 1.9 DCI, com nove lugares. 
Para o efeito, a Sociedade Recreativa do Cruzamento de Pegões irá proceder 
à contratação de um crédito junto de entidade bancária legalmente habilitada 
para o efeito. O preço da compra e venda da viatura em apreço é de € 
17.000,00. A associação irá proceder ao pagamento das prestações mensais 
do contrato de financiamento a pactuar em ordem à aquisição do veículo. A 
aquisição do veículo automóvel em apreço revela-se necessária, útil, relevan-
te, prioritária e urgente tendo em conta que o clube disputa competição 
oficial federada de futebol no Distrito de Setúbal, o que implica a realização 
de várias viagens e deslocações. Neste sentido e face ao que fica exposto, 
tendo em conta a actividade desportiva socialmente relevante que o clube tem 
vindo a desenvolver desde o seu surgimento, considerando o contributo que a 
associação desportiva beneficiária tem vindo a prestar nos domínios do 
futebol de formação de 7 e de 11 para o desenvolvimento desportivo do 
concelho, em especial na região este, e tendo igualmente em conta que a 
aquisição de uma viatura automóvel de nove lugares para transporte de 
atletas permite uma maior autonomia do clube em matéria de transportes, 
contribuindo ademais para a sua modernização, uma vez que o clube não 
possui qualquer meio de transporte próprio, proponho que a Câmara 
Municipal delibere aprovar a atribuição à Sociedade Recreativa do Cruza-
mento de Pegões de um apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no 
montante total de € 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta euros), a 
conceder e a disponibilizar entre o ano 2008 e o ano 2011, nos termos e nas 
condições e em conformidade com o protocolo em anexo, em ordem à 
aquisição de viatura automóvel de nove lugares. A deliberação em apreço é 
tomada ao abrigo e com esteio e fundamento no disposto no artigo 21º, nº. 2, 
alínea b) da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro e bem assim no disposto no 
artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo que o apoio financeiro concedido 
na modalidade de subsídio deverá constar da relação a publicar em edital e 
em jornal regional, conforme o preceituado no artigo 1º, nº. 1 e no artigo 3º, 
nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. O apoio financeiro ora deliberado 
aprovar mostra-se igualmente fundamentado e enquadrado no Programa de 
Apoio à Modernização e Autonomia Associativa, previsto e regulado nos 
artigos 9º e 10º do Regulamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão ordi-
nária realizada a 28 de Setembro de 2004. Código Orçamental: 06.02/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1241/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-02/08 – Na sequência do meu 
despacho de 6 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito no Monte do Cantinho – Atalaia, Montijo, de que é proprietário o 
Sr. António Serrano Alegria, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos 
dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, verifica-
se que as razões apresentadas em sede de audiência prévia não acrescentam 
factos e/ou fundamentos jurídicos passíveis de alterar o projecto de decisão, 
dada que são razões de segurança e salubridade que estão na origem da 
necessidade de efectuar obras de conservação. – Considerando que compete 
à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-
Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 60/07, 
de 4 de Setembro, 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 deli-
bere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais 
supracitados, determinando por consequência a execução das obras que se 
reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação 
bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1242/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PROCESSO PO-12/08 – Na sequência do meu 
despacho de 08 de Julho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito no Beco Corte Falcão, números 4 e 6, em Montijo, de que é 
proprietário o Sr. José António Rocha Baliza, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. – Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-
Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 60/07, 
de 4 de Setembro, 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 deli-
bere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais 
supracitados, determinando por consequência a execução das obras que se 
reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação 
bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 



 

 
 
 
 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1243/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO À PROPRIETÁRIA. PROCESSO PR-23/08 - Na sequência do meu 
despacho de 23 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 9 de Novembro de 2005 procedeu à vistoria do 
imóvel sito na Estrada Nacional 4, número 309 – Atalaia, Montijo, de que é 
proprietária a D. Maria da Liberdade Martins, conforme auto que se anexa e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido. – Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º e 90º do Decreto-
Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei nº. 60/07, 
de 4 de Setembro, 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 deli-
bere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais 
supracitados, determinando por consequência a execução das obras que se 
reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação 
bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas foi interrompida a ordem de trabalhos para dar início 
à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º., nºs. 6 e 7 da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, foram pelos munícipes abaixo identificados colocadas as 
seguintes questões:---------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Rosália Tavares moradora na Avenida da Olivença, 776 – 1º 
direito, em Montijo, disse que entregou uma carta com assinaturas de vários 
moradores no gabinete da Senhora Presidente para tentar resolver o 
problema dos pombos que já se vem a arrastar há dois anos, e que tem vindo 
a agravar-se. Disse ainda que as pessoas dão comida aos pombos e que os 
mesmos se têm multiplicado, não se pode estender roupa, não se pode ter 
uma porta aberta que fica tudo cheio de penas, e o algeroz do prédio ficou 
entupido. Informou ainda que teve conhecimento que em Alcochete estavam a 
utilizar milho que impedia a reprodução dos pombos. Gostaria de saber qual 
a proposta da Câmara para resolver o problema.---------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que a utilização desse milho foi 
aplicado na Praça da República, mas que não tiveram muito sucesso, porque 
as pessoas continuavam a dar de comida aos pombos. Disse ainda que para 
resolver este problema e outros existentes na cidade estão a pesquisar no 
mercado empresas que façam a captura dos pombos e o respectivo encami-
nhamento final dos mesmos. Informou ainda que irá ser feita uma campanha, 



 

 
 
 
 

durante este ano e o início do próximo, para se poder resolver as reclama-
ções de alguns munícipes.-------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que já teve conhecimento da carta apresentada 
pela Senhora Rosália, e que infelizmente não é uma situação única, em frente 
à Rua do Norte, também existe uma situação que tem causado uma grande 
preocupação entre os moradores, e grande controvérsia, uns porque dão de 
comer aos pombos e os outros que não querem os pombos porque têm 
problemas. Disse ainda que a Câmara deve desenvolver todos os mecanismos 
disponíveis para resolver o problema.------------------------------------------------ 
O Senhor Balseiro disse que as pessoas continuam a colocar o lixo domésti-
co nas papeleiras, começam ao Sábado de manhã e só na Segunda-Feira é 
que o lixo é recolhido, criando um cheiro insuportável. Na Rua Almirante 
Cândido dos Reis, nº. 106, existe uma espécie de manilha que está a fazer de 
algeroz, mas que está em risco de ruir.----------------------------------------------- 
O Senhor Rafael Marques disse que subscrevia inteiramente o que a Senho-
ra Rosália disse, e que a Associação dos Reformados que ali existe também 
contribui para aumentar o problema. Disse também que as pessoas vão 
pescar para a Zona Ribeirinha e ocupam os bancos para colocarem os 
utensílios da pesca. O pavimento junto às antigas instalações do bingo está 
cheio de óleo porque estacionam os veículos em cima da calçada portuguesa. 
A Câmara Municipal deveria colocar alguma fiscalização para averiguar 
estas situações.--------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que aquilo que o Sr. Rafael Marques referiu 
sobre a Zona Ribeirinha e o estacionamento é a forma como as pessoas 
utilizam o espaço público, a cultura de cidadania dos nossos concidadãos. 
Disse ainda que a Câmara não deveria fiscalizar estas situações, porque os 
cidadãos deveriam valorizar a qualidade do espaço público que a Câmara 
oferece. Relativamente às pessoas que estão à pesca, lamenta que não saibam 
qual é o papel da frente ribeirinha, e a solução será colocar uma placa 
“proibido pescar”. Disse também que lamentava que os concidadãos não 
percebam que o espaço é de todos e que é para preservar, porque foram 
investidos dinheiros públicos avultados.---------------------------------------------- 
O Senhor Manuel Quaresma morador no Corte das Cheias disse que quando 
adquiriu o terreno a onde reside actualmente lhe foi comunicado que teria 
que colocar uma fossa uma vez que não existia esgoto doméstico. No entanto, 
foi iniciado uma urbanização perto do seu terreno, e na altura contactou a 
Câmara Municipal para que fizessem o esgoto até à sua casa. Foi-lhe 
informado para ficar descansado que seriam vários moradores que ficariam 
abrangidos pelo mesmo. Situação que não aconteceu. Contactou novamente a 
Câmara Municipal que por sua vez informou que tecnicamente não era 
possível fazer a ligação do esgoto à sua moradia. Na altura, contactou, 



 

 
 
 
 

também, com dois técnicos de empresas privadas que lhe informaram que, de 
acordo com o projecto, era possível fazer a ligação do esgoto. Por esse facto, 
solicita à Câmara Municipal que lhe diga se irá alguma vez ter esgoto, e 
porque que é que o projecto não foi respeitado.------------------------------------- 
A Senhora Presidente disse que tinha duas coisas para dizer. A primeira é 
que o Senhor Quaresma não detém a verdade técnica do problema. A 
segunda é que a situação foi avaliada pelos técnicos da Câmara Municipal 
aquando das obras da urbanização e no plano técnico o que foi transmitido é 
que não era possível por causa das quotas. Disse ainda que a verdade técnica 
do Senhor Quaresma tem que ser confrontada com a verdade técnica dos 
técnicos da Câmara, do próprio urbanizador, e da empresa que fez a execu-
ção das obras da urbanização. A Senhora Presidente disse também que o 
Senhor Quaresma deveria trazer os técnicos que contratou para se sentarem 
à mesa com os técnicos da Câmara Municipal e provarem que é possível.----- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que os técnicos dos SMAS foram várias 
vezes ao local analisar várias soluções para a situação, mas o que foi trans-
mitido é que não existe outra possibilidade senão aquela que foi encon-
trada.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e trinta e sete minutos foi retomada a ordem de 
trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1244/08 – PLANO DE PORMENOR DO BARRÃO – ISENÇÃO 
DO ESTUDO DE A.A.E. – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – Conside-
rando que: 1. De acordo com o nº. 5 do artigo 74º do RJIGT – Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o Plano de Pormenor do 
Barrão está isento do estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, se a 
Câmara Municipal de Montijo considerar dentro do quadro legal não existi-
rem efeitos significativos no ambiente com o desenvolvimento da proposta em 
análise; 2. A isenção do estudo de Avaliação Ambiental Estratégica só é 
possível devido à compatibilidade com o Decreto-Lei nº. 232/07, de 14 de 
Julho, onde estão definidos os requisitos a observar e que no presente caso se 
passam a expor: a) O plano em causa já tem pareceres favoráveis da 
CCDRLVT (com consulta à DRA – Direcção Regional de Agricultura e DGF – 
Direcção Geral das Florestas) para as questões ambientais que se colocam, 
nomeadamente linhas de água e montado de sobro; b) O plano pela sua 
definição de funções não está sujeito à avaliação ambiental estratégica, de 
acordo com a alínea a) do nº. 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 232/2007, de 
15 de Julho, uma vez que se prevê para o local actividades como a logística e 
os serviços; c) A zona envolvente à área do plano não sofre qualquer impacto 
negativo quer em matéria de ambiente quer noutras áreas de análise; Nestes 
termos e pelos fundamentos supra descritos, propõe-se que a Câmara Muni-



 

 
 
 
 

cipal delibere o seguinte: 1. Isentar o Plano de Pormenor do Barrão do 
estudo de Avaliação Ambiental Estratégica. (Proposta subscrita pela Senhora 
Presidente)-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1245/08 – PLANO DE PORMENOR DAS FIGUEIRAS/SANTO 
ISIDRO – ISENÇÃO DO ESTUDO DE A.A.E. – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRA-
TÉGICA – Considerando que: 1. De acordo com o nº. 5 do artigo 74º do 
RJGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o Plano de 
Pormenor das Figueiras/Santo Isidro está isento do estudo de Avaliação 
Ambiental Estratégica, se a Câmara Municipal de Montijo considerar dentro 
do quadro legal não existirem efeitos significativos no ambiente com o 
desenvolvimento da proposta em análise; 2. A isenção do estudo de Avaliação 
Ambiental Estratégica só é possível devido à compatibilidade com o Decreto-
Lei nº. 232/07, de 14 de Julho, onde estão definidos os requisitos a observar e 
que no presente caso se passam a expor: a) O plano em causa já tem 
pareceres favoráveis da CCDRLVT para as questões ambientais que se colo-
cam; b) O plano pela sua definição de funções não está sujeito à avaliação 
ambiental estratégica, de acordo com a alínea a) do nº. 1 do artigo 3º do 
Decreto-Lei nº. 232/2007, de 15 de Julho, uma vez que se prevê para o local 
actividades como a logística e os serviços; c) A zona envolvente à área do 
plano não sofre qualquer impacto negativo quer em matéria de ambiente quer 
noutras áreas de análise; Nestes termos e pelos fundamentos supra descritos, 
propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 1. Isentar o Plano de 
Pormenor das Figueiras/Santo Isidro do estudo de Avaliação Ambiental 
Estratégica. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1246/08 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 1 DE JULHO – 
RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA – Considerando que: 1) A 
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 1 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 no 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 
municipal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo 
exercício de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face às necessida-
des de acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal 



 

 
 
 
 

em todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifi-
cada e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua 
uma forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio 
de actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma 
célere e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também céle-
re, 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 30/08/2008 e 12/09/2008, de acordo com o disposto no nº. 3 do artigo 
10º do Decreto nº. 19/2008, conforme listagem que se anexa à presente 
proposta dela fazendo parte integrante. Nestes termos, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere o seguinte: Ratificar todas as declarações de 
renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente desde 
30 de Agosto de 2008 até 12 de Setembro de 2008, constituído por força do 
disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, conforme lista 
que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1247/08 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTÓNIO LUÍS FIDALGO E DA 
JUDIA EM PEGÕES”. PROCESSO F-25/2006 – Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 2008.08.29 considerou estarem os trabalhos em condições 
de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de 
Recepção Provisória da Obra “Pavimentação das Ruas António Luís Fidalgo 
e da Judia em Pegões”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta)------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e pa-
ra os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do Proce-
dimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram vinte horas e vinte minutos da qual se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Técnica Superior de 1ª Classe 
da Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a mandei escrever, subscrevo e 
assino.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Câmara 
 

Maria Amélia Antunes 


