
 

 
 
 
 

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

ACTA Nº. 23/08 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO  ANO 
DE DOIS MIL E OITO 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, nesta 
cidade de Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião 
ordinária, os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos 
Senhores:---------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOÃO CARLOS PEREIRA VEIGA 

LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
VITOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA 

 
Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador José Henrique Serra da 
Graça, tendo informado que estaria ausente na presente reunião, e em sua 
substituição compareceu o Senhor João Carlos Pereira Veiga, nos termos dos 
artigos 78º e 79º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------- 
 
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 
 
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 10 e 21 de Novembro 
de 2008: - Licenças Administrativas: 4; - Autorizações Administrativas: 3; - 
Projecto de Arquitectura – Proposta nº. 4037/01: 1; - Alterações: 12; - Pro-



 

 
 
 
 

priedade Horizontal: 2; - Informações Prévias: 3; - Licenças de Utilização: 
8; - Comunicações Prévias: 3; - Loteamentos: 6.----------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 22/2008, tendo sido aprovada 
com a abstenção dos Senhores Vereadores Nuno Ferrão e João Veiga, por 
não terem estado presentes na reunião.---------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1349/08 – ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO 
DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL (AMRS) – A Câmara Municipal de 
Montijo foi notificada pela Associação de Municípios da Região de Setúbal 
(Vide ofício nº. 1541 de 10 de Novembro de 2008 – Doc. 1) para se pronun-
ciar sobre o Projecto de Alteração aos Estatutos da AMRS, anexo a esta 
Proposta (Cfr. Doc. 3). O Projecto envolve a alteração aos artigos 17º, 18º, 
21º, nºs. 1 e 2 e 25º, bem como a eliminação dos artigos 23º e 24º dos Estatu-
tos da AMRS nos termos e fundamentos constantes da Proposta nº. 2 do 
Conselho Directivo (Cfr. Doc. 2) que se anexa e que aqui se dá por integral-
mente reproduzida fazendo parte integrante desta proposta. Pelo exposto, 
propõe-se que este Executivo Municipal delibere: Aprovar o Projecto de 
Alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal 
com vista a ulterior submissão à aprovação da Assembleia Municipal, por 
força do artigo 8º, nº. 1, alínea e) dos Estatutos da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 1350/08 – APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVES-
TIMENTOS DE 2009-2012, O PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS E O ORÇA-
MENTO PARA 2009 – Considerando o disposto no artigo 64º, nº. 2, alínea c) 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, propõe-se: 1. Que este Executivo Municipal delibere aprovar as 
Grandes Opções do Plano e respectivamente o Plano Plurianual de Investi-
mentos de 2009-2012, o Plano de Actividades Municipais e a proposta de 
Orçamento para 2009, documentos que se encontram em anexo, aqui se dan-
do por integralmente reproduzidos. 2. Que os documentos em causa sejam 
submetidos à aprovação da Assembleia Municipal na sua próxima sessão, de 
acordo com o disposto no artigo 49º, nº. 2 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setem-



 

 
 
 
 

bro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. (Proposta subscrita 
pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente leu o seguinte documento, cujo teor a seguir se trans-
creve: “ INTRODUÇÃO – O Inverno de 2008-2009 ficará marcado na história 
como o inverno do descontentamento económico global e o tempo de rejeição 
da ideologia enviesada, inspirada na ideia de que os mercados financeiros 
globais não regulamentados promoviam a inovação, a eficiência do mercado, 
o crescimento sem restrições e a prosperidade global. Durante mais de três 
décadas a corrente dominante dos economistas neoliberais pregou, e os 
reguladores aceitaram, o mito da eficiência dos mercados não regulamenta-
dos, ignorando a lição crítica proporcionada pela análise de John Maynard 
Keynes. A análise Keynesiana já alertava para a interconexão dos mercados 
financeiros e do sistema de pagamentos internacional. Na actual crise, a 
riqueza de papel foi transformada em propriedade e controle de activos 
produtivos reais, incluindo a indústria, os serviços, os recursos naturais, as 
infraestruturas, etc. Os resultados desta ideologia e desta política económica 
estão à vista. Nos EUA de George W. Bush, o grande paladino desta visão 
neo-liberal, 29,9% da riqueza produzida está nas mãos de 90% da popula-
ção, enquanto 70,1% dessa mesma riqueza é apropriada por, apenas, 10% da 
população*. Perante a perda mundial de poder de compra das famílias, em 
virtude da distribuição desigual da riqueza e do aumento do desemprego, as 
empresas não podem vender os seus produtos, tendo como consequência 
inevitável a bancarrota e mais despedimentos e privações. As bancarrotas 
estão a suceder-se nos principais sectores de actividade: Na manufactura, 
nas telecomunicações, nas cadeias de lojas de bens de consumo, nos centros 
comerciais, nas companhias de aviação, nos hotéis e no turismo, para além 
do imobiliário e da indústria da construção, vítimas do colapso das hipotecas 
subprime. Nos últimos dois meses tem havido numerosos encerramentos de 
fábricas por toda a América e Europa, levando ao despedimento permanente 
de dezenas de milhares de trabalhadores. Estes encerramentos afectaram 
várias áreas chave da actividade económica, incluindo as indústrias químicas 
e farmacêutica, a indústria automóvel e sectores relacionados, a economia de 
serviços, entre outros. A situação na União Europeia é igualmente preocu-
pante. Um recente relatório britânico destaca o problema potencial do 
desemprego em massa no Nordeste da Inglaterra. Na Alemanha, um relatório 
publicado em Outubro sugere que 10-15% de todos os empregos automotivos 
na Alemanha podiam ser perdidos. Nas fábricas da General Motors e da 
Nissan-Renault, em Espanha, também foram anunciados despedimentos em 
virtude do corte de empregos. As vendas de carros na vizinha Espanha 
afundaram 40 por cento em Outubro, em relação às vendas no mesmo mês do 
ano anterior. Portugal, com uma economia altamente dependente do exterior, 



 

 
 
 
 

particularmente de Espanha e de países da EU, a atravessarem actualmente 
uma grave crise económica e financeira, não podia ficar imune a esta crise. 
Os tempos que aí vêm serão de acrescidas dificuldades e não do abranda-
mento das mesmas, serão tempos de redução de receitas e de maiores dificul-
dades de acesso ao crédito por parte das empresas e dos cidadãos. Perante o 
cenário macro-económico nacional e internacional anteriormente descrito, a 
Câmara Municipal de Montijo pautará a sua política de gestão financeira do 
próximo ano pelo rigor orçamental e pelo investimento no conhecimento e na 
solidariedade social, o que equivale a privilegiar, no próximo orçamento, a 
política de Educação e de Acção Social e na qualificação do espaço público. 
Estamos convictos que esta é a opção certa no tempo certo, porque as prima-
veras de esperança só florescerão no contexto de um futuro sustentado, só 
possível com preocupações de eficiência, de qualidade, de rigor, de fraterni-
dade e de solidariedade. *Fonte: Dados do Federal Reserve complementados 
pela lista Forbes 400.”------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente leu uma Declaração cujo teor a seguir se transcreve: 
“A Câmara Municipal do Montijo elaborou os documentos de gestão para o 
ano de 2009, que foram apresentados à oposição no cumprimento do Estatuto 
do Direito da Oposição. A receita estimada de 38.035.828,00 Euros com a 
componente de receita corrente a ascender a 30.553.898,00 Euros e 
7.480.570 de receitas de capital, acrescendo também 1.365,00 Euros de 
outras receitas. A despesa estimada é de igual montante onde a despesa 
corrente se estima em 28.671.058 Euros e a despesa de capital em 9.364.770 
Euros. O orçamento, documento técnico, suporta as opções e as acções 
políticas bem como o seu financiamento, quer ao nível da receita quer da 
despesa. Os documentos apresentados reflectem, rigor, transparência e são 
de fácil compreensão e comparação. Só com rigor e transparência é possível 
perceber porque é que o orçamento para 2009 é inferior ao orçamento corri-
gido de 2008 que foi de 41.606.174 Euros após inclusão do saldo de ge-
rência. Nestas circunstâncias reduzido que é o orçamento da receita, a 
despesa forçoso se torna reduzir também. Foi isso que aconteceu em algumas 
áreas como aquisição de bens e serviços, no investimento. Fruto duma gestão 
responsável a Câmara Municipal do Montijo detêm uma capacidade de 
endividamento que lhe permite agora recorrer ao crédito para financiar um 
conjunto de obras a realizar no próximo ano. Com uma capacidade de 
endividamento de 13 milhões de euros, decidimos propor a contratação de 
um empréstimo apenas de 2,5 milhões de euros o que permitirá manter os 
níveis de investimento dos últimos anos. É que nos anos de 2006 e 2007 o 
investimento pago situou-se nos 6 milhões de euros e 6 milhões e meio, 
respectivamente. No ano em curso o investimento pago está já a atingir os 5 
milhões de euros. Fruto duma visão estratégica de desenvolvimento e 



 

 
 
 
 

inovação importa, pois, acautelar os recursos necessários para que os 
investimentos e projectos se concretizem. É por isso que se justifica, agora, o 
recurso ao crédito. Em matéria de Recursos Humanos as despesas com 
pessoal crescem 10,4% no seu todo. Consequência do aumento das remune-
rações mas também de novas contratações necessárias ao desempenho das 
múltiplas tarefas que a Câmara precisa de dar respostas às múltiplas 
solicitações dos cidadãos decorrentes do alargamento dos serviços que tem 
vindo a prestar. As políticas da educação, da solidariedade, das parcerias 
com o movimento associativo no desporto e na cultura, a construção de infra-
estruturas e equipamentos a modernização administrativa, a inovação e a 
formação estão presentes nas propostas para o próximo ano. A cooperação 
com as Juntas de Freguesia através do protocolo de delegação de competên-
cias é reforçada com um aumento de 2,5%. Em tempo de dificuldades os 
documentos em discussão são o espelho da responsabilidade e da ambição 
dos que acreditam que as opções certas são as que em cada momento se 
ajustam à realidade concreta, para melhor servir as pessoas.”------------------ 
A Senhora Vereadora Clara Silva leu o seguinte documento cujo teor a 
seguir se transcreve: “ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-
TOS E PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS – As Autarquias nos últimos 30 
anos tinham como principais competências dotar os seus territórios das 
infra-estruturas necessárias à qualidade de vida dos seus munícipes. Os 
desafios crescentes, como sejam a igualdade de oportunidades no acesso à 
educação, à cultura, ao conhecimento, a justiça social, a competitividade 
económica e a sustentabilidade ambiental, levaram a que hoje o poder 
autárquico de 2ª Geração, se lhe pudemos chamar assim, tenha vindo a assu-
mir competências que até então eram da tutela do Governo da República de 
forma a permitir aos cidadãos o exercício de uma cidadania activa e solidá-
ria. A Câmara Municipal de Montijo definiu como Missão – Assegurar um 
desenvolvimento harmonioso e sustentável do território concelhio; - Promo-
ver a igualdade de oportunidade, a coesão social e territorial; - Prestar um 
serviço de qualidade, eficiente, célere e humanista; Servir os munícipes cada 
vez mais e melhor. Elaborámos: - Plano Estratégico de Intervenção nos 
Comportamentos de Risco. – Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde 
2007-2009. – Carta Educativa. – Plano Municipal para a Igualdade. – 
Diagnóstico e análise de funções dos trabalhadores aos serviços da 
Autarquia. – Levantamento das condições gerais de segurança e higiene das 
instalações, equipamentos e processos de trabalho na Autarquia. – Planos de 
Emergência para os edifícios do Ensino Básico e Pré-Escolar. Criámos: Em 
parceria com a Universidade de Lisboa o Centro de Saberes. – Em parceria 
com o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa; O Obser-
vatório do Cidadão. – Em parceria com a Uniseti de Setúbal a Universidade 



 

 
 
 
 

Sénior. A gestão do executivo socialista nos últimos 10 anos espelha uma 
política integrada, com estratégias de intervenção na defesa de um novo 
paradigma de gestão na diversidade, no auto-encaminhamento activo dos 
cidadãos do concelho na quebra dos telhados da invisibilidade, na aprendiza-
gem livre - família e sociedade – e na total disponibilidade para em conjunto 
com os responsáveis pela aprendizagem dirigida – Conselhos Executivos de 
Agrupamento, Professores, Associações de Estudantes, Funcionários e Asso-
ciações de Pais encontrar um rumo para a redução das taxas de retenção e 
de abandono escolar. Acreditamos na descentralização porque os autarcas 
podem efectuar uma gestão mais próxima, mais eficaz e eficiente, bem como 
uma intervenção mais focalizada, coordenada e contínua e porque assim 
pensamos, assim agimos fomos dos 1ºs Municípios a assinarem o contrato de 
execução com o Ministério da Educação. O orçamento para 2009 espelha na 
rubrica de pessoal contratado a termo um aumento de 128,96%, deve-se esta 
variação ao facto de todo o pessoal ao serviço até 31 de Dezembro nos 
Agrupamentos de Escolas do concelho do Montijo e EB1,2,3 de Pegões, 
transitar a 01 de Janeiro de 2009 para a Autarquia. Atendendo a que estes 
funcionários possuem diversidade nos seus vínculos e que só as notas 
biográficas de cada um permitirá afectar os seus vencimentos às rubricas 
correspondentes à sua relação jurídica de emprego, optámos por imputar 
todo o encargo com vencimentos destes funcionários a esta rubrica e elabo-
rar uma alteração ao orçamento, quando possuirmos os dados concretos. 
Relembro que o Departamento de Gestão de Recursos Humanos, nos termos 
da Lei em vigor, elaborou a sua proposta de orçamento com base nos dados 
existentes a 31 de Agosto de 2008. Ao longo destes 3 anos, concluímos 
projectos já iniciados em mandatos anteriores e elaborámos novos, relembro 
aqui apenas alguns ao nível da educação elencados no PPI/2009-2012 como 
sejam os Centros Escolares de Pegões Velhos e de Pegões, os Jardins-de-
Infância da EB1 do Bairro do Mouco, da EB nº. 4 – Afonsoeiro, da Jardia e 
do Alto Estanqueiro, o alargamento da EB1/JI do Bairro da Liberdade, e da 
EB1/JI da Caneira. Ao elencar o nosso trabalho, não estamos a fazer propa-
ganda política, estamos sim a credibilizar a transparência e o rigor a 
demonstrar aos que insistem em ignorar, que tomamos as decisões no nosso 
tempo, sabemos articular as prioridades não com propostas avulsas, mas 
operacionalizado em tempo útil com um grupo competente e empreendedor 
de funcionários da Autarquia, sem recurso a outsourcing, a elaboração de 
documentos estratégicos, a construção, recuperação e dinamização do 
património, em suma trabalhamos integrando as diferentes perspectivas na 
lógica da boa governação. No ano de 2007 o número de óbitos foi superior 
ao número de nascimentos, situação que no nosso País não acontecia desde 
1918 – ano da gripe pneumónica -. O Governo da República consciente desta 



 

 
 
 
 

problemática bem como da diversidade de modelos familiares existentes 
respondeu com políticas de fomento à natalidade bem como o aumento das 
prestações sociais referentes aos filhos. Entendemos que estas medidas são 
de extrema importância e a sua aplicação, não sendo tudo, são certamente 
medidas essenciais de fomento à coesão social. Estas medidas, certas e 
justas, incidem no aumento da despesa corrente do orçamento de 2009 e 
atendendo a que os vereadores do PSD consideram que as despesas com 
pessoal são excessivas e tudo se resolvia substituindo trabalhadores por 
máquinas, a transparência impõe que se enuncie os motivos porque esse 
aumento acontece. Abono de família pré-natal – concedido a partir da 13ª 
semana de gestação. – Majoração do Abono de Família pré-natal e abono de 
família às famílias monoparentais; - Majoração que duplica, triplica e assim 
por diante de acordo com o número de filhos o valor do abono de família de 
crianças e jovens; - Instituição do Indexante dos Apoios sociais em substitui-
ção da Retribuição mínima garantida como novo referencial de fixação de 
calculo das prestações sociais; - Alargamento a todos os beneficiários de 
abono de família do montante adicional (dobro do seu valor), pago durante o 
mês de Setembro, até agora apenas concedido aos beneficiários do 1º 
Escalão de rendimentos; - Alteração do referencial de calculo do estudo 
socioeconómico para a concessão de apoios em matéria de acção social 
escolar para os alunos de Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. Elabo-
rámos o Orçamento/09 e PPI conscientes das dificuldades económicas do 
País, da Europa e do Mundo geradas em parte por uma economia assente em 
modelos matemáticos complexos onde os números eram o valor maior, mas 
ainda mais conscientes de que a crise se enfrenta com iniciativa, com propos-
tas concretas e com políticas onde só as pessoas, com a sua diversidade, sem 
estereótipos e com afecto poderão transformar este momento na oportunida-
de de construção de uma sociedade mais coesa e próspera. Conservámos e 
recuperámos nestes últimos dez anos o património cultural – memória de um 
povo – dinamizámos estes espaços, diversificámos a nossa oferta cultural, 
apoiámos essencialmente projectos onde as crianças de hoje, jovens e adultos 
amanhã, estejam motivados para dar ainda mais valor às diferentes manifes-
tações culturais. A programação das noites de verão, das festas populares, 
com milhares de pessoas nas ruas são sinónimo de que os montijenses vivem 
a sua terra e o que nela acontece com paixão e não com indiferença como 
alguns querem fazer crer. O Cinema Teatro Joaquim de Almeida desde a sua 
reabertura ao público, a 14 de Agosto de 2005, com a sua programação e 
dinamização do espaço, cafetaria, espaço medi@rte, baby sitting, Workshops 
de várias temáticas no terraço e no primeiro foyer, espelham um projecto 
sustentado, gerido de forma integrada em prol das pessoas, da cultura e do 
conhecimento. Orgulhamo-nos de aos diferentes níveis de intervenção social 



 

 
 
 
 

sermos sempre a pedra de toque da mudança, na defesa da compatibilização 
da vida familiar com a vida profissional, no apoio e encaminhamento das 
mulheres vitimas de violência doméstica, no apoio às famílias e no tratamen-
to e no emprego de jovens toxicodependentes em recuperação – Programa da 
metadona e programa vida-emprego, aos sem abrigo, aos Imigrantes, às 
políticas de combate à solidão e isolamento dos seniores através de políticas 
de envelhecimento activo, sempre num sistema integrado em rede com todas 
as instituições do concelho e outras a nível nacional. Edificámos um projecto, 
consolidámo-lo, monitorizamo-lo continuamente e renovamo-nos em cada 
ano com novos projectos, novos desafios. E é neste espírito consciente mas 
arrojado que em 2009 entraremos no Ano Europeu da Criatividade e da 
Inovação.”-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
votos contra, dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.-------------------- 
Os Senhores Vereadores Lucília Ferra e Nuno Ferrão apresentaram uma 
Declaração de Voto, cujo teor a seguir se transcreve: “Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos para 2009 – Traduzindo estes documentos as 
linhas estratégicas da política de um executivo municipal, no caso, do PS, 
espera-se do Partido Social Democrata a uma avaliação construtiva dos 
mesmos, propondo, caso seja possível e desejável, alterações que melhorem 
os documentos em presença. Foi essa a intervenção do PSD em anos anterio-
res, designadamente apresentando, em 2006, seis propostas de alteração ao 
Orçamento e ao PPI. Assim, fez o PSD, em sede de Orçamento e PPI para 
2007, sugerindo obras e intervenções, que não estando previstas para um 
horizonte próximo, poderiam melhorar a intervenção camarária no concelho 
e a qualidade de vida de todos nós. De igual modo agiu em 2008, sublinhan-
do as necessidades a que prioritariamente os poderes autárquicos deviam 
acorrer. Destas destacamos algumas intervenções que reputamos de funda-
mentais: - 1ª Fase de Requalificação Urbana da Zona Histórica do Montijo, 
englobando as ruas Machado Santos, João de Deus, Avenida Pescadores e 
Praça da República e artérias interiores. Com esta proposta pretendíamos 
que a Autarquia investisse na recuperação do património edificado, preser-
vando mas também planeando o futuro. Um projecto desta natureza, desde 
que sólido e exequível, poderia vir a consolidar uma candidatura ao QREN, 
recolhendo assim, apoios comunitários para a sua consolidação. – Planifica-
ção, Integrada de Revitalização da Zona Ribeirinha, susceptível de consubs-
tanciar uma candidatura a fundos comunitários, na actualidade enquadrável 
no âmbito do QREN. – Recuperação e Remodelação do Mercado nº. 1, reabi-
litando património municipal degradado, contribuindo para a revitalização 
do comércio local e para a dinamização do centro da cidade. – Intervenções 



 

 
 
 
 

ao nível do asfaltamento, pavimentação e caminhos em freguesias rurais, 
freguesias que sendo distantes da sede do município, carregam ainda o fardo 
da interioridade e da ruralidade sem planeamento. Entendemos hoje, tal 
como no passado, que preservação do património edificado, constitui uma 
inevitabilidade, sob pena de derrocada do centro da cidade. Os poderes 
públicos têm de saber promover parcerias que encontrem soluções para o 
envelhecimento dos centros “históricos”. Este tipo de intervenção constitui já 
uma prioridade europeia, definida e consolidada na cimeira de Lisboa. 
Quanto ao orçamento da Câmara para 2009, este apresenta um aumento de 
2% se comparado com o orçamento inicial de 2008, correspondente a cerca 
de € 730 mil de acréscimo. Este valor advém essencialmente da subida 
esperada nas transferências do Estado em matéria de colocação de pessoal 
não docente nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino bási-
co. Quanto aos impostos, directo e indirectos, há uma previsão de descida em 
ambos, em linha com o que está efectivamente a acontecer nos valores 
cobrados no corrente ano de 2008. Quanto ao IMI , a descida da taxa recente-
mente aprovada, na senda daquilo que o PSD reclamava há vários anos, vem 
aliviar o orçamento das famílias permitindo uma ligeira melhoria no seu bem 
estar. Mas a boa execução do orçamento da receita está dependente da 
alienação de € 3,6 milhões de terrenos da autarquia, que no actual contexto 
será de muito difícil concretização. Aliás, este valor é idêntico ao do ano 
passado, pois não tendo a câmara alienado nenhum terreno continuam todos 
por vender, havendo mesmo algumas fracções cujo processo de alienação foi 
desenvolvido mas para as quais não apareceram interessados. Quanto à 
despesa, constata-se aquilo para que vínhamos alertando: o constante 
aumento da despesa corrente, nomeadamente com o pessoal e a aquisição de 
bens e serviços, não criando dificuldades de tesouraria em períodos de 
crescimento económico, seria um fardo difícil de suportar em momentos mais 
difíceis da economia, quando as receitas da autarquia estagnassem ou 
descessem, tal como sucede no actual cenário. Com efeito, as despesas com o 
pessoal e em aquisição de bens e serviços absorvem 2/3 do orçamento 
municipal, contribuindo para que o total das despesas correntes continuem a 
ter um peso cada vez maior, consumindo 75% das receitas totais previstas.--- 
Peso no orçamento inicial 2005 2006 2007 2008 2009 
Despesas correntes 57% 66% 69% 72% 75% 
Despesas de capital 43% 34% 31% 28% 25% 
Investimento 34% 28% 22% 23% 18% 

Pelo quadro acima, pode-se facilmente concluir que a câmara tem privilegia-
do o fortalecimento da sua estrutura de pessoal em prejuízo do investimento 
no concelho, que nos últimos 5 anos quase se reduziu a metade o seu peso no 
orçamento. É nossa convicção, tal como já referimos em anos anteriores, que 
uma política de maior informatização dos serviços permitirá alcançar, a 



 

 
 
 
 

médio prazo, um aumento significativo na produtividade do pessoal, melho-
rando a capacidade de resposta do município e aligeirando, no futuro, as 
necessidades de recursos humanos. A leitura atenta do último Anuário Finan-
ceiro dos Municípios Portugueses, elaborado pela Câmara dos Técnicos 
Oficiais de Contas, coloca o Montijo entre os municípios que mais gasta em 
despesas com o pessoal, em relação ao seu orçamento (dentro dos 10% mais 
gastadores), o que vem confirmar o atrás referido e exigir uma reflexão sobre 
o tema. No que concerne à rede viária, a circular externa anunciada e 
inaugurada com honras de grande investimento público local, fica agora 
adiada e sem horizonte à vista isto porque não existem, em 2009, verbas 
disponíveis para a sua continuação, quer ao nível municipal quer ao nível do 
parceiro, Estradas de Portugal. Porém, o mais grave é que as populações vão 
ter de continuar a viver com o trânsito caótico existente no Montijo, que se 
agudiza a cada início e final de dia. Por seu turno vemos com preocupação a 
reduzida dotação orçamental com que está, para já, contemplada recupera-
ção do Mercado nº. 1, sendo a sua conclusão novamente adiada. Trata-se, 
como vimos insistindo, de um espaço que necessita, à muito de uma interven-
ção de fundo mas também de uma nova estratégia de funcionamento, que 
deve ser definida e programada com os comerciantes que ainda restam e com 
a Associação representativa da profissão. A construção da sede do rancho 
folclórico, prometida em vários dos orçamentos anteriores, está agora 
projectada para 2009, nada se tendo feito em 2008 como se previa. Quanto 
ao Parque Desportivo, não passa de sucessivas intenções, mais uma vez 
adiado para 2010. Em termos gerais, a parcela destinada ao investimento 
não revela a mesma tendência das despesas correntes. Com efeito, ele 
apresenta mesmo uma redução significativa de € 8,6 milhões em 2008, para € 
6,7 milhões em 2009, correspondente a uma quebra superior a 20%!Todavia 
o mais preocupante é a ausência de novos projectos e novos investimentos. O 
ciclo está a terminar, denotando-se a falta de ideias da maioria socialista, 
antecipando o fim do seu ciclo político. Razão pela qual dificilmente poderia-
mos votar favoravelmente o orçamento de 2009, tanto mais que ele encerra 
uma política para o concelho que não partilhamos. Isto sem prejuízo de 
considerarmos positivas algumas intervenções contempladas, as quais 
apoiaríamos, sem hesitação, se pudessem ser votadas individualmente, o que 
não é o caso, dado tratar-se de um documento de aprovação global. Face ao 
exposto e porque queremos mais e melhor para a nossa terra, o PSD vota 
contra o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para 2009.”------- 
O Senhor Vereador João Veiga apresentou uma Declaração de Voto, cujo 
teor a seguir se transcreve: “Voto contra porque este orçamento não é de 
rigor, apresenta um aumento nas despesas correntes e uma diminuição nas 
despesas de capital, apresenta despesas em publicidade de 308.381,00€ e em 



 

 
 
 
 

outros serviços não especificados de 3.416.073,00€. É um orçamento que 
penaliza as famílias (IMI) e as empresas (IMT) e Derrama. É um orçamento de 
continuidade, que não aposta no investimento e remete obras prometidas há 
12 anos para o próximo mandato autárquico.”------------------------------------- 
Pelas vinte horas e seis minutos 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.------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo nenhum munícipe para intervir foram retomados os trabalhos 
pelas vinte horas e sete minutos.------------------------------------------------------ 
2 – PROPOSTA Nº. 1351/08 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO MONTANTE 
DE 2.500.000,00€, NA MODALIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO À CAIXA 
GERAL DE DEPÓSITOS – Por despacho da Senhora Presidente da Câmara de 
14 de Novembro de 2008, e na sequência da comunicação da Direcção Geral 
das Autarquias Locais sobre a capacidade de endividamento da Câmara 
Municipal de Montijo, de 19 de Maio do corrente ano, foi iniciado o procedi-
mento com vista à contratação de empréstimo de médio/longo prazo, para 
financiamento de investimentos diversos. Tendo-se consultado seis institui-
ções de crédito em cumprimento do disposto no artigo 38º, nº. 6 da Lei nº. 
2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), propõe-se que a Câmara 
Municipal delibere favoravelmente o seguinte: 1. Adjudicar a contratação do 
empréstimo de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) na 
modalidade de abertura de crédito à Caixa Geral de Depósitos nos termos e 
pelos fundamentos constantes do Relatório Justificativo que se anexa e se dá 
por integralmente reproduzido. 2. Que em cumprimento do disposto no 
artigos 64º, nº. 6, alínea a), 53º, nº. 2, alínea d) e nº. 7 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 se submeta a presente proposta à próxima sessão ordinária da 
Assembleia Municipal anexando-se, para o efeito, a informação relativa à 
capacidade de endividamento facultada pela DGAL. 3. Que o contrato de 
abertura de crédito seja submetido à fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas em conformidade com o artigo 46º, nº. 1, alínea a) da Lei nº. 98/97, 
de 26 de Agosto e artigo 29º da resolução nº. 7/98/MAI. 19 – 1ª.S/PL 
publicada na II Série do Diário da República nº. 145 de 26 de Junho de 1998. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, duas 
abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um voto 
contra da Coligação Democrática Unitária.----------------------------------------- 
Os Senhores Vereadores Lucília Ferra e Nuno Ferrão apresentaram uma 
Declaração de Voto cujo teor a seguir se transcreve: “A presente proposta de 
contratação de empréstimo de médio e longo prazo no montante de dois 



 

 
 
 
 

milhões e quinhentos mil euros, apresenta a virtualidade de se destinar a 
obras de investimento necessárias à qualidade de vida no concelho. Estamos 
a referirmo-nos concretamente à intervenção no Mercado nº. 1 ao Parque 
Urbano das Piscinas, à Capela de S. Sebastião, Escola da Caneira e Estradas 
diversas. Porém este empréstimo representa, necessariamente, um aumento 
dos encargos financeiros do Município e de 20% na dívida total da Câmara 
do Montijo. Se a Autarquia tivesse conseguido conter a despesa corrente 
(pessoal, bens e serviços) que continua a crescer no ano de 2009 seria 
possível proceder a estes investimentos sem haver a necessidade de recorrer 
a um empréstimo tão avultado que onera a Câmara para os próximos anos. 
Pelas razões expendidas os Vereadores do PSD abstêm-se na presente 
proposta.”--------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador João Veiga apresentou uma Declaração de Voto cujo 
teor a seguir se transcreve: “Voto contra a proposta nº. 1351/08 – contrata-
ção de empréstimo de 2.500.000,00€ à Caixa Geral de Depósitos porque para 
ser coerente com a posição assumida no Plano de Investimentos e Orçamento 
para 2009 (voto contra) nunca poderia votar a favor.”---------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1352/08 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRA-
ZO NA MODALIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE, 
NO MONTANTE DE 1.638.331€ - Determina o artigo 38º, nº. 7 da Lei nº. 
2/2007, de 15 de Janeiro que “a aprovação de empréstimos a curto prazo 
pode ser deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de 
aprovação do orçamento, para todos os empréstimos que o Município venha 
a contrair durante o período de vigência do Orçamento”. Face ao disposto 
no artigo 39º, nº. 1 da Lei das Finanças Locais “O montante dos contratos de 
empréstimos a curto prazo e de abertura de crédito não pode exceder, em 
qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas provenien-
tes dos impostos municipais, das participações do município no FEF e da 
participação no IRS referida na alínea c) do nº. 1 do artigo 19º, da derrama e 
da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, 
relativas ao ano anterior.”, constituindo por isso meras antecipações de 
receitas destinadas a suprir débitos momentâneos de tesouraria. Por aplica-
ção deste normativo, o montante máximo para a contratação de empréstimo a 
curto prazo a realizar no ano 2009 é de 1.638.331€ (um milhão seiscentos e 
trinta e oito mil e trezentos e trinta e um euros).------------------------------------ 
  10% 
Impostos Municipais 2008 11.058.540 1.105.854 
Fundo Equilíbrio Financeiro 2008 3.807.889 380.789 
Participação Fixa no IRS 2008 1.516.879 151.688 
TOTAL 16.383.308 1.638.331 

euros 



 

 
 
 
 

A modalidade de empréstimo que melhor se ajusta aos fins pretendidos é o 
contrato de abertura de crédito em conta-corrente (artigo 38º, nº. 1 da Lei 
das Finanças Locais ), o qual terá de ser amortizado no prazo máximo de um 
ano após a sua contratação. Com efeito, na abertura de crédito em conta-
corrente o creditado pode não só efectuar sucessivos levantamentos como 
ainda efectuar depósitos, “repristinando” assim o montante do crédito de que 
pode dispor. O município pode assim efectuar a todo o tempo reembolsos 
parciais, que lhe garantem a reconstituição do seu direito de saque. 
Considerando que: - O empréstimo a contratar, na modalidade de abertura 
de crédito em conta-corrente, será utilizado no ano 2009; - De acordo com o 
disposto no ponto 3.3 alínea d) do POCAL “as importâncias relativas aos 
empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua 
contratação, independentemente da eficácia do respectivo contrato”, pelo 
que a inscrição orçamental dos empréstimos a curto prazo segue o mesmo 
regime dos de médio e longo prazo para este efeito; - Após autorização dos 
órgãos executivo e deliberativo municipais se pode de imediato dar início ao 
processo de contratação, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favora-
velmente o seguinte: 1. Aprovar a contratação de um empréstimo a curto 
prazo na modalidade de abertura de crédito em conta-corrente, no montante 
de 1.638.331€ nos termos da disposições conjugadas dos artigos 38º, nº. 1 e 
39º, nº. 1 ambos da Lei das Finanças Locais e 64º, nº. 6, alínea a) 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. 2. Remeter a presente proposta para aprovação na 
próxima sessão da Assembleia Municipal em conformidade com o artigo 53º, 
nº. 2, alínea d) da Lei das Autarquias Locais. 3. Autoriza que seja a contrac-
ção do empréstimo em causa, deverão ser consultadas pelo menos três 
instituições de crédito por forma a aquilatar das condições praticadas pela 
banca, em cumprimento do artigo 53º, nº. 7 da Lei das Autarquias Locais. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 1353/08 – LANÇAMENTO DA DERRAMA, FIXANDO A PER-
CENTAGEM EM 1,5% - Decorrendo dos poderes tributários conferidos às 
Autarquias Locais pela Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro verifica-se na alínea 
b) do artigo 10º que o produto da cobrança de derramas constitui uma 
receita municipal. De acordo com o disposto no nº. 1 do artigo 14º na mesma 
lei “Os municípios podem lançar anualmente uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à propor-
ção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 
residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 



 

 
 
 
 

estabelecimento estável nesse território”. A Derrama é um imposto municipal 
que depende do rendimento tributável em sede de IRC e por isso dos ciclos 
económicos. Comparativamente ao período homólogo de 2007, a receita da 
derrama sofreu um decréscimo de 87%.---------------------------------------------- 
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De acordo com estes factos a Câmara Municipal de Montijo propõe manter a 
taxa máxima da Derrama, ou seja, 1,5% de forma a obviar as consequências 
com a perda de receita, essencial para a prossecução dos investimentos no 
município. Considerando que: - Os investimentos em curso e os a realizar são 
de grande importância para o município e para os seus cidadãos; - A 
autarquia necessita de reforçar a capacidade financeira de forma a melhor 
exercer as suas atribuições legais. Propõe-se: - O Executivo Municipal deli-
bere aprovar o lançamento de uma derrama fixando a percentagem em 1,5%; 
- A presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, 
nos termos na alínea f) do nº. 2 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; - A decisão da 
Assembleia Municipal seja comunicada por via electrónica ao director de 
finanças, até ao dia 31 de Dezembro de 2008 conforme estipulado no nº. 8 do 
artigo 14º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro. (Proposta subscrita pela Se-
nhora Presidente)------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, duas 
abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e um voto 
contra do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.---------------- 
Os Senhores Vereadores Lucília Ferra e Nuno Ferrão apresentaram uma 
Declaração de Voto cujo teor a seguir se transcreve: “As alterações na base 
de incidência da derrama e nos seus limites máximos, que entraram em vigor 
em 2008, não permitem ainda qualquer avaliação séria e conclusiva, na 
medida em que a redução desta receita em 2008 face aos valores cobrados 
em 2007 é demasiado acentuada, não sendo expectável que advenha somente 
da débil situação económica da economia portuguesa e das empresas sedia-
das no município, que tenha tido um impacto tão relevante no lucro tributável 
em 2007. Sendo certo que o universo dos sujeitos passivos pagadores de 



 

 
 
 
 

derrama terá subido, tal acréscimo poderá não ter compensado a redução do 
valor de 10% para 1,5%. Em termos gerais, esta alteração teria um impacto 
máximo de 40%, no caso de empresas sem prejuízos fiscais reportáveis de 
anos anteriores e sem benefícios fiscais, caso mantivessem o mesmo lucro 
tributável, o que certamente não deve ter acontecido. Deste modo, a redução 
em 87% que se verifica na cobrança da derrama em 2008, com um impacto 
significativo nas receitas da autarquia, poderá ser associado a vários facto-
res, incluindo alguma ineficiência da administração fiscal na adopção dos 
novos critérios, pois conhecemos vários casos em que empresas do Montijo 
virão duplicar o valor pago em sede de derrama, face a 2007. Considerando 
o acima exposto e porque não estão identificadas as razões que justifiquem a 
acentuada redução na cobrança da derrama em 2008, o PSD abstém-se na 
proposta em apreço.”------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador João Veiga apresentou uma Declaração de Voto cujo 
teor a seguir se transcreve: “Voto contra a proposta nº. 1353/08 – Lança-
mento da Derrama, porque na actual situação económica do país, não 
devemos penalizar as pequenas e médias empresas, que existem no Montijo 
com a taxa máxima.”-------------------------------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 1354/08 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 
500,00€ À ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS – DISTRITO DE SETÚBAL, 
PARA A REALIZAÇÃO DO 3º CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL DO 
MONTIJO – 2008 – Na sequência do 3º Concurso de Montras de Natal do 
Montijo 2008, vem a Associação do Comércio e Serviços – Distrito de Setú-
bal, solicitar à Câmara Municipal de Montijo, apoio para a atribuição do 1º 
Prémio (cheque brinde) à montra vencedora. Considerando que compete à 
Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportivas, recreativa ou outra, nos termos do 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: 1. Conceder um subsídio no valor de 500,00€ 
(quinhentos euros) à Associação do Comércio e Serviços – Distrito de 
Setúbal, para a realização do 3º Concurso de Montras de Natal do Montijo 
– 2008. 2. O subsídio em causa será concedido através da rubrica orçamen-
tal: 01.03.-04.07.01.99. 3. Que o presente subsídio conste da relação a 
publicar editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no 
artigo 1º, nº. 1 e artigo 3º, nº. 2 da Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 1355/08 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008, TITULADA PELA PROPOSTA Nº. 291/08 – 



 

 
 
 
 

“DOCUMENTOS PREVISIONAIS/2009 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO: PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS/2009 – ORÇAMENTO 2009” – Proponho 
que: - A Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do Conselho de 
Administração de 19 de Novembro de 2008, titulada pela Proposta nº. 
291/08, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamen-
tos dela constantes, e posteriormente enviar à Assembleia Municipal para 
aprovação. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
Os Senhores Vereadores Lucília Ferra e Nuno Ferrão apresentaram uma 
Declaração de Voto cujo teor a seguir se transcreve: “Regozijamo-nos com a 
inclusão de Notas explicativas aos documentos previsionais de 2009, inexis-
tentes em anos anteriores, pelos quais o PSD sempre se bateu pois considera 
que os mesmos são indispensáveis para um correcto enquadramento do 
orçamento, sendo também um dever e uma oportunidade da administração 
explicar as linhas orientadoras para o exercício em apreço. Neste sentido, 
destacam-se os esclarecimentos prestados acerca das relações com a Simar-
sul, situação nunca descrita em documento anteriores, e que pela sua grande 
relevância na actividade dos SMAS, se traduz num claro enriquecimento do 
documento em análise. O crescimento esperado na receita na ordem dos € 
312 mil (+6%), advém essencialmente da variação na venda de água, que 
representa por si só 46% de toda a receita. O aumento das receitas de 
saneamento também assume um valor significativo, próximo de € 190 mil 
(+8%). Saudamos a estabilidade esperada em termos de custos com o 
pessoal, verificando-se ainda um crescimento de cerca de € 55 mil em 
despesas com a Simarsul e o aparecimento de € 120 mil de juros decorrentes 
de incumprimentos de anos anteriores. Quanto ao investimento, este será 
aplicado em duas obras principais, a nova conduta da Atalaia e num novo 
furo da Rotunda da Santa, para além de material de medida e controlo, que 
em conjunto representam cerca de 45% do valor total. Lamentamos que 
durante o presente mandato a administração dos SMAS não tenha feito 
qualquer esforço no sentido de criar um critério justo no preço da água, tal 
como o PSD tem vindo a referir, continuando os escalões do preço da água 
associados ao consumo mensal, independentemente da dimensão dos agrega-
dos familiares, penalizando gravemente as famílias mais numerosas, numa 
clara política anti-família e não dando qualquer estímulo a políticas de 
natalidade. Não concordamos que a tarifa familiar da água só se aplique a 
famílias com seis ou mais membros, e não a famílias com cinco pessoas, 
como sucede na grande maioria dos municípios onde existe esta tarifa. Esta 
tarifa, já se encontra em aplicação há largos meses mas somente 4 famílias 



 

 
 
 
 

usufruem da mesma, sinal claro que tal sistema poderia e deveria ser estendi-
do a famílias com cinco membros. Face ao exposto, o PSD abstém-se na 
presente proposta.”---------------------------------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
1 – PROPOSTA Nº. 1356/08 – APROVAÇÃO DOS MAPAS DE PESSOAL RELATI-
VOS À PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2009 – Considerando que: 1. A Lei 
nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – que estabelece os regimes de vinculação, 
de carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 
– determina o artigo 4º, nº. 1, “Tendo em consideração a missão, as atribui-
ções, a estratégia, os objectivos superiormente fixados, as competências das 
unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis, os órgãos e 
serviços planeiam, aquando da preparação da proposta de orçamento, as 
actividades, de natureza permanente ou temporárias a desenvolver durante a 
sua execução, as eventuais alterações a introduzir nas unidades flexíveis, bem 
como o respectivo mapa de pessoal”; 2. Refere ainda o nº. 2 “Os elementos 
referidos no número anterior acompanham a respectiva proposta de orça-
mento”; 3. Os mapas de pessoal contêm o número de postos de trabalho de 
que cada unidade orgânica carece para o desenvolvimento das actividades 
que se propõe desenvolver, no âmbito das suas atribuições/competências, de 
acordo com a relação jurídica de emprego, por carreiras e categorias profis-
sionais referenciadas no artigo 49º, nº. 2 e em Anexo à Lei nº. 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro. PROPÕE-SE QUE: O Executivo Municipal delibere a 
aprovação dos mapas de pessoal que se anexam e se dão por integralmente 
reproduzidos. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva leu um documento cujo teor a seguir 
transcreve: “A aprovação das Leis nºs. 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e 59/08 
de 11 de Setembro que estabelecem os regimes de vinculação de carreiras e 
de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e o regime 
de contrato de trabalho em funções públicas, respectivamente, alterou por 
completo o regime jurídico da Função Pública. Importa assim adaptar todos 
os instrumentos de gestão de pessoal à nova realidade legislativa. Para servir 
os munícipes cada vez mais e melhor a Autarquia tem ao seu serviço, em 
Dezembro de 2007, 845 trabalhadores, sendo 482 mulheres e 363 homens, 
apenas 16% deste universo possuem Grau de Licenciatura e 28% possuem o 
4º. Ano de escolaridade, 22 colaboradores são portadores de deficiência. Os 
845 trabalhadores possuem vínculos diferenciados e praticam horários 
rígidos, flexíveis, específicos, jornada contínua, turnos, horários de aleitação 
e de trabalhador estudante. Estes colaboradores possuem 293 descendentes 
dos 6 aos 15 anos e 74 encabeçam famílias monoparentais. É notório que 
cada vez mais as pessoas estão no centro da competitividade económica, para 
tal há que dotá-las de competências, não só como uma medida económica, 



 

 
 
 
 

mas também como política social. É politica deste executivo proporcionar e 
motivar os trabalhadores na aquisição de novas competências e assim 
assinamos com a Escola Profissional um Protocolo que permite aos trabalha-
dores da Autarquia a revalidação de competências ao nível do 3º. Ciclo do 
Ensino Básico e do Secundário. A revalidação de competência é prática 
corrente na autarquia ainda quando estas apenas eram permitidas ao nível 
do 1º. Ciclo do ensino básico, no entanto nos anos de 2007 e 2008 várias 
dezenas de trabalhadores, na sua maioria operários revalidaram as suas 
competências ao nível do 3º. Ciclo. Em Outubro deste ano iniciámos a revali-
dação de competências ao nível do ensino secundário e os horários acorda-
dos decorrem 50% em horário laboral e 50% em horário pós laboral. 
Entendemos que se as competências que estão a adquirir serão partilhados a 
aquisição das mesmas também o deve ser. A formação contínua é uma 
constante na Autarquia, pelo que ao longo do ano os trabalhadores frequen-
tam variadíssimas acções de formação e colóquios de acordo com a sua área 
funcional. Em 5 de Maio último entrou em funcionamento o Gabinete de 
Apoio Social e Relações de Trabalho que tem como missão a promoção da 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e o Apoio Psico-Social a todos os 
funcionários da Autarquia. Após esta breve síntese sobre os funcionários 
incluídos nos mapas de pessoal que se coloca a aprovação tecer alguns 
considerandos: Os mapas estão elaborados nos termos do artigo 4º nº. 1 da 
Lei nº. 12/08 de 27 de Fevereiro, ou seja reflectem o número de pessoas por 
carreira e categoria profissional que cada unidade orgânica necessitará, 
quer seja a nível permanente ou temporário, durante o ano de 2009 para 
desenvolver as suas actividades. Estes mapas de pessoal têm à luz da nova 
legislação ser aprovados aquando da aprovação do orçamento, pois os 
custos destes mapas têm de estar espelhados no orçamento, o que obviamente 
acontece no caso em apreço. Nestes mapas não constam os funcionários que 
se encontram na situação de licença sem vencimento ou requisitados em 
outros organismos, porque obviamente não geram despesa. Importa esclare-
cer que em fase posterior será presente a este órgão para aprovação, mapas 
de pessoal correspondente ao quadro de pessoal actualizado, onde constam 
apenas os funcionários em regime de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, de acordo com as actuais carreiras/categorias, 
isto porque o actual quadro de pessoal possui mais cem lugares vagos, que 
importa realizarem.”-------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 
abstenções, duas dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e 
uma do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------ 
Pelas vinte e uma horas e catorze minutos a Senhora Vereadora Lucília 
Ferra ausentou-se da reunião.--------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 

V – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 1357/08 – REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DO INFANTÁ-
RIO CANTINHO DAS DESCOBERTAS NO CINEMA TEATRO JOAQUIM DE 
ALMEIDA  – Na sequência do pedido do Infantário Cantinho das Descobertas 
para realização da sua Festa de Natal no próximo dia 20 de Dezembro de 
2008, e estimados os custos de utilização e cedência deste equipamento num 
valor de 1000€, propõe-se: Nos termos e para efeitos do disposto na alínea 
b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro: 1 – O pagamento parcial da quantia estimada, 
por parte do Infantário Cantinho das Descobertas, no valor de 500€ 
(quinhentos euros); 2 – Que os presentes 50% do valor estimado, sejam 
aceites pelo Infantário Cantinho das Descobertas a título de apoio da autar-
quia à realização do evento de natureza recreativa e cultural de interesse 
Municipal. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)---------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1358/08 – REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DA UNIÃO 
MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO CINEMA TEATRO JOA-
QUIM DE ALMEIDA  – Na sequência do pedido da União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição para a realização das Festas de Natal do Centro 
Infantil António Marques e da Casa da Criança, nos próximos dias 10 e 11 de 
Dezembro de 2008, respectivamente, e estimados os custos de utilização e 
cedência deste equipamento num valor de 1200€, propõe-se: Nos termo e 
para efeitos do disposto na alínea b) do nº. 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro: 1 – O 
pagamento parcial da quantia estimada, por parte da União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição, no valor de 600€ (seiscentos euros); 2 – Que 
os restantes 50% do valor estimado, sejam aceites pela União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição a título de apoio da autarquia à realização do 
evento de natureza recreativa e cultural de interesse Municipal. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 1359/08 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DE MONTIJO – APROVAÇÃO DE ADENDA – A missão das 
Autarquias Locais é servir os munícipes do seu Concelho em todas as áreas 
da sua intervenção. A Câmara Municipal de Montijo atenta às reais 
necessidades dos cidadãos elegeu a Educação, a Cultura, a Solidariedade e a 
promoção de estilos de vida saudável. A abertura de novos equipamentos, 
com horários às reais necessidades da população implica o recurso a 
trabalho temporário. Na sequência da assinatura a 07 de Dezembro último, 
de um Protocolo entre a Câmara Municipal de Montijo e a Associação para a 
Promoção Profissional e o Desenvolvimento do Montijo e, havendo a necessi-



 

 
 
 
 

dade de alargar o âmbito do mesmo à Escola Municipal de Natação. Propõe-
se a aprovação da Adenda em anexo. Rubrica Orçamental: 06.02/ 
04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 1360/08 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTI-
FICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. PROCESSO PR-24/08 – Na sequência do meu 
despacho de 27 de Junho de 2008 a Comissão de Vistorias nomeada por 
deliberação camarária de 5 de Março de 2008 procedeu à vistoria do imóvel 
sito na Rua Cidade Viana do Castelo, 121 e 123, 1º direito, em Montijo de 
que é proprietária a D. Carla Matos Alves, conforme auto que se anexa e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado a Adminis-
tração do Condomínio Rimas & Letras e a proprietária, 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, 
dado 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 
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 delibe-
ração bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada para o ponto 
2 o condomínio Rimas & Letras e para os pontos 1, 3, 4, 5 e 6 à proprietária 
D. Carla Matos Alves. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 1361/08 – 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 efectivo exerci-
cio de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade de 
acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em 
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma 
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de 
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere 
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de 
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também 
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter 
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de 
preferência subscritas pela Senhora Presidente no período compreendido 
entre 8 de Novembro de 2008 e 21 de Novembro de 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 
deliberações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente desde 8 de Novembro de 2008 até 21 de Novembro de 2008, 
constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 1 
de Julho, conforme lista que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 1362/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “SISTEMA 
DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DOS PESCADORES – MONTIJO”, À 
FIRMA JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A., PELO VALOR DE € 87.743,33 + IVA 
E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-01/2008 – No dia 26 de Agosto de 
2008, realizou-se o acto público para adjudicação da empreitada de “Siste-
ma de Drenagem Superficial no Bairro dos Pescadores – Montijo”, tendo 
concorrido duas empresas constantes da acta apensa ao processo da emprei-
tada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da Comissão de Análise das Propostas 
reunida no dia 07 de Novembro de 2008, foram presentes para análise as 
propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualificação. Consideran-
do: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela Comissão de 
Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da Câmara sob o 
Código da Classificação Económica 05.01/07.01.04.01. e o Código/Ano/Pro-
jecto Acção 03/2002/176. Proponho: 1. A adjudicação da empreitada “Siste-



 

 
 
 
 

ma de Drenagem Superficial no Bairro dos Pescadores – Montijo”, à Firma 
José Marques Gomes Galo, S.A., pelo valor de Euros: 87.743,33€ (oitenta e 
sete mil setecentos e quarenta e três euros e trinta e três cêntimos) + IVA. 2. 
A designação do Sr. Luís Ribeiro, Técnico Profissional de Construção Civil 
desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do 
artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será 
substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Luís Batista, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Nuno Canta)--------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 1363/08 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “VALORIZA-
ÇÃO LUMINOTÉCNICA NA ROTUNDA PORTAS DA CIDADE”, À FIRMA APS – 
ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA., PELO VALOR 
DE € 43.290,00 + IVA E NOMEAÇÃO DO FISCAL. PROCESSO F-30/2008 – No dia 
18 de Agosto de 2008, realizou-se o acto público para adjudicação da 
empreitada de “Valorização Luminotécnica na Rotunda Portas da Cidade”, 
tendo concorrido quatro empresas constantes da acta apensa ao processo da 
empreitada. Tendo em conta a Acta nº. 4 da comissão de Análise das 
Propostas reunida no dia 07 de Novembro de 2008, foram presentes para 
análise as propostas dos concorrentes admitidos na fase de qualificação. 
Considerando: 1. Os fundamentos constantes do Relatório elaborado pela 
Comissão de Análise. 2. Estar esta obra prevista no Plano de Actividades da 
Câmara sob o Código da Classificação Económica 05.01/07.01.04.10 e o 
Código/Ano/Projecto Acção 02/2002/171. Proponho: 1. A adjudicação da 
empreitada “Valorização Luminotécnica na Rotunda Portas da Cidade”, à 
Firma APS – Estudos, Projectos e Montagens de Iluminação, Lda., pelo valor 
de Euros: 43.290,00€ (quarenta e três mil duzentos e noventa euros) + IVA. 
2. A designação do Sr. Luís Batista, Técnico Profissional de Construção Civil 
desta Autarquia para fiscalizar a execução dos trabalhos nos termos do 
artigo 178º, nº. 2 do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março o qual será 
substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Sr. Paulo Afonso, Técnico 
Profissional de Construção Civil desta Autarquia. (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 e uma 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 


