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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE MONTIJO, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2010. ----------------- 

----------------------------------- ACTA NÚMERO CINCO------------------------------ 

No dia dezasseis de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e quinze 

minutos, realizou-se na sua sede, sita Rua Almirante Cândido dos Reis, n.º 12, na 

Sala da Assembleia Municipal de Montijo, a 1.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal de Montijo, sob a presidência do seu Presidente efectivo, 

Excelentíssimo Senhor Amândio José Correia de Carvalho, coadjuvada pelos 

Excelentíssimos Senhores Sandra Lopes Anes e Pedro Rafael Pereira Reis 

Carromeu, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários. ------------------------ 

 

Efectuada a chamada para a verificação das presenças, além do mencionado, 

foram registados os seguintes Deputados Municipais:--------------------------------- 

José Manuel Mata Justo, Emanuel de Jesus Colaço Costa, José Fernando 

Ferreira Figueiredo, Alberto Emanuel Simões dos Santos Fernandes; José 

António Rocha Barbosa Caria; Fernando Manuel Carvalho Coelho; Paulo Jorge 

Ribas de Faria Ramos; Élia Maria Feio Alves; Isabel Maria de Almeida 

Travessa; Alfredo Luís Dias Rodrigues; Cipriano José dos Santos Pisco; Maria 

Fernanda Pereira Fernandes; Avelino dos Santos Antunes; Cláudia Sofia Berto 

Reimão; Pedro Manuel Gomes do Carmo; Gonçalo Filipe da Silva Bastos; 

Marília Gomes Berto Reimão; José Manuel Rosa Ferra; José Francisco dos 

Santos, Humberto Pereira Lopes, Florêncio Manuel Pinto, António Francisco 

Ferreira Miguéns, Tolentino de Oliveira Gomes, Luís Miguel da Silva Morais, 

Humberto Erra Ramos e Carla Isabel Marques Braziel.-------------------------------  

 

Solicitou suspensão do mandato, que foi apreciado e aceite pela Assembleia 

Municipal nos termos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes Deputados Municipais:--------- 
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Jorge Manuel Rodrigues Tavares, tendo sido substituído pelo Deputado 

Municipal, Alberto Emanuel Simões dos Santos Fernandes. ------------------------- 

Álvaro José de Oliveira Saraiva, tendo sido substituído pelo Deputado 

Municipal, José Fernando Ferreira Figueiredo. --------------------------------------- 

Celina Marques Figueiredo, tendo sido substituída pela Deputada Municipal, 

Élia Maria Feio Alves. ---------------------------------------------------------------------

Ricardo José Caçoila, tendo sido substituído pelo Deputado Municipal, Cipriano 

José dos Santos Pisco. ---------------------------------------------------------------------- 

Isabel Cristina Guedes Góis Camacho, tendo sido substituída pela Deputada 

Municipal, Cláudia Sofia Berto Reimão. ------------------------------------------------ 

António José Lopes Saltão, Presidente da Junta de Freguesia de Canha, tendo 

sido substituído pelo Humberto Erra Ramos. ------------------------------------------- 

 

Cumprimentou os Senhores Deputados Municipais, a Vereação e o público 

presente, abriu o período destinado à intervenção do público, de acordo com o 

artigo 32º. do Regimento da Assembleia Municipal de Montijo. --------------------- 

Não houve intervenção de nenhum munícipe. ------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da Ordem de Trabalhos 

que tinha para apreciação os seguintes pontos: ---------------------------------------- 
 

PONTO UM – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

249/10 "Reorganização dos Serviços do Município do Montijo”. ------------------- 

 

PONTO DOIS – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

258/10 “1.ª Revisão ao Orçamento e PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos/2010 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento”-------- 

 

--------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
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PONTO UM – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

249/10 "Reorganização dos Serviços do Município do Montijo”. ------------------ 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea n) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara, leu uma Declaração sobre o Enquadramento 

político, jurídico e administrativo da proposta de revisão/reestruturação dos 

serviços municipais, cujo teor passo a transcrever: “O Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de Outubro, estabelece um novo enquadramento jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais. Neste contexto a actual proposta 

de estruturação orgânica surge da necessidade de adequar a antiga estrutura 

dos serviços municipais (data de 1994 com alterações em 1998 e 2009) às 

realidades dos novos tempos e das novas necessidades sociais económicas e 

políticas. A consolidação do poder local democrático nas últimas décadas, 

traduzida na forte aposta da descentralização de competências, obriga-nos a 

uma reestruturação orgânica capaz de dotar os serviços do município de 

condições para o cumprimento adequado do seu amplo leque de atribuições, no 

quadro do princípio constitucional da subsidiariedade. A melhoria das 

condições de exercício da missão, das funções e das atribuições das autarquias 

locais, assim como das competências dos seus órgãos e serviços, radicam na 

diminuição das estruturas e níveis decisórios, evitando a dispersão de funções ou 

competências por várias unidades orgânicas e no recurso a modelos flexíveis de 

funcionamento, em função dos objectivos, dos recursos humanos e financeiros e 

das tecnologias disponíveis, na simplificação, racionalização e reengenharia de 

procedimentos administrativos. Pretende-se conferir aos serviços o máximo de 

eficiência, eficácia, economia, qualidade e agilidade no desempenho, 
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transparência e simplificação nos procedimentos e na resposta aos cidadãos, 

bem como a agregação e partilha de serviços que satisfaçam necessidades 

comuns a várias unidades orgânicas. O quadro legal em vigor em diversos 

domínios, como o licenciamento urbanístico, a avaliação de desempenho e o 

estatuto do pessoal dirigente, deve propiciar a desmaterialização dos processos, 

a partilha de objectivos, a simplificação administrativa e a adopção de novas 

formas de relação com os munícipes. Se assim procedermos, estarão reunidas as 

condições necessárias para se ultrapassar a tradicional pulverização de funções, 

num quadro em que estas se encontram distribuídas rigidamente por diversas 

unidades orgânicas sem comunicação entre si (formando pequenas quintas 

isoladas) e em que é patente a dificuldade de reconhecimento do mérito e do 

bom desempenho organizacional. Com esta reestruturação orgânica e com o 

processo de provimento das respectivas unidades nucleares, flexíveis e sub-

unidades pretende-se que a responsabilidade directa dos autarcas seja 

assegurada, essencialmente, pela definição da estratégia autárquica (o que 

fazer) cabendo à administração definir (como fazer). Ou seja: “A política o que 

é da política, à administração o que é da administração”. Esta necessária 

disfuncionalização da actividade política passará por uma maior racionalidade, 

delegação de competências e operacionalidade dos serviços autárquicos, com 

uma maior responsabilidade dos dirigentes em matéria de planeamento, 

coordenação, e controlo de execução das políticas municipais. Senhoras e 

Senhores deputados é, na verdade, numa equilibrada distribuição das 

competências orgânicas entre os órgãos decisores e a capacidade técnica de 

execução e entre estas que reside uma das chaves para a resposta a alguns 

desafios que enunciámos. Esta partilha equilibrada pressupõe que as decisões 

possam ser tomadas ao nível mais baixo possível, de forma a garantir a maior 

proximidade com os problemas e com os destinatários das decisões: Os 

cidadãos. Resumindo e concluindo, poderei afirmar que desta reestruturação e 

da sua operacionalidade deverá resultar: Uma maior unidade e eficácia da 
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acção; uma maior aproximação do serviço aos cidadãos; uma maior 

simplificação na prestação do serviço público; uma maior racionalização de 

meios e eficiência na afectação dos recursos públicos; uma melhoria qualitativa 

e quantitativa do serviço prestado; uma garantia de maior participação dos 

cidadãos na vida do município. Senhoras e senhores deputados, como é do vosso 

conhecimento, a Lei confere à Assembleia Municipal competências para aprovar 

o Modelo da Estrutura Orgânica; definir as suas Unidades Nucleares; o n.º 

máximo de Unidade Orgânicas Flexíveis, de Subunidades Orgânicas, de Equipas 

de projecto e multidisciplinares. À Câmara Municipal competirá criar as 

Unidades Flexíveis e definir as respectivas e competências, bem como as equipas 

de projecto, sob proposta do Presidente. Como metodologia de trabalho, 

apresentei na reunião de Câmara de 16 de Junho de 2010 a proposta de hoje, 

esta Assembleia Municipal vai analisar e deliberar. As unidades nucleares, o 

número de unidades flexíveis, que constituem o tipo de organização hierárquica 

que propomos para a reestruturação dos serviços da Câmara Municipal de 

Montijo. Caso a Assembleia concorde com a proposta apresentada, apresentarei 

na próxima reunião de câmara uma proposta para a criação das Unidades 

Flexíveis e respectivas atribuições e competências. Senhoras e senhores 

deputados, feito o devido enquadramento político-administrativo, devo dizer-vos 

que os serviços do Município de Montijo devem, do nosso ponto de vista, 

organizar-se internamente de acordo com o modelo de estrutura hierarquizada, 

previsto no art.º 9.º, n.º1 al. a) e art.º 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, 

de 23 de Outubro. A estrutura organizacional proposta engloba cinco unidades 

orgânicas nucleares, quinze unidades orgânicas flexíveis e 21 subunidades 

orgânicas, tudo como melhor consta no artigo 6.º alíneas a), b), c) e d) do supra 

citado diploma legal. “ --------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Municipal - Cipriano Pisco solicitou dois esclarecimentos, 

primeiro em relação à audição de várias estruturas, sectores, técnicos, e a 

equipa da Câmara que realizou este trabalho, “gostaria de saber se os 
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sindicatos foram ouvidos ou se tiveram alguma opinião em relação a esta 

reestruturação dos serviços. Segunda questão tem a ver com ter sido aprovado 

numa Assembleia anterior, um organigrama, de acordo com a entrada em vigor 

deste documento o organigrama anteriormente aprovado fica sem efeito. Na 

altura, o BE alertou para o facto de existirem dois sectores para a Cultura, uma 

Divisão da Cultura e outra apenas referente ao Cinema Teatro Joaquim 

D’Almeida, pergunto se é intenção da Câmara poder vir a criar novamente essa 

estrutura uma vez que não vejo reflectido neste documento.” ------------------------ 

 

O Deputado Municipal - Avelino Antunes “Gostaria de colocar a mesma 

questão, que foi colocada pelo deputado Cipriano Pisco, se os sindicatos foram 

ouvidos para a elaboração deste documento. Tenho também uma questão, que é 

uma opinião pessoal, entendo que o Departamento Sócio-Cultural e de Saúde 

devia ser Departamento de Desenvolvimento Social, Cultural Desportivo e de 

Saúde. O Desporto, bem como o Movimento Associativo são de uma grande 

importância e de algum modo estão interligados à Saúde.” -------------------------- 

 

O Deputado Municipal - Alberto Fernandes, no uso da palavra, disse: 

“Efectivamente este organograma está mais simples face ao complicado que era 

o organograma anterior, coloquei uma questão a mim próprio a tentar resolver 

um problema e não consegui, por isso vou colocar a questão à senhora 

Presidente, de modo a tentar perceber o funcionamento desta estrutura. De 

acordo com a S. Energia, o Município de Montijo é o que mais gasta em 

iluminação pública. Dados de 2008 indicam que o Montijo gasta em média por 

habitante 193 quilowatts por hora, o Barreiro 83 quilowatts e a Moita 81 

quilowatts, o consumo do Montijo dava para o Barreiro e Moita e ainda sobra 

qualquer coisa para Alcochete. De acordo com este mesmo organograma, quem 

é que irá tomar a responsabilidade perante este problema. Solicito a sua ajuda.”  
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A Senhora Presidente da Câmara disse: “Tentarei dar conta das preocupações 

apresentadas pelos senhores deputados, começando pela audição dos 

representantes dos trabalhadores. Nós não ouvimos os sindicatos, nós 

cumprimos a Lei e a Lei não obriga que se oiçam os sindicatos. Os dirigentes 

foram todos ouvidos, e nada impedia que falassem com os seus trabalhadores. 

Dois momentos diferentes de audição dos dirigentes, num primeiro momento 

para a recolha de informação para a elaboração da proposta, e num segundo 

momento com a proposta já elaborada, para alguma dúvida sobre a estrutura da 

proposta. O diploma confere três tipos de competência, uma competência estrita 

da Assembleia Municipal, a aprovação das unidades flexíveis da competência da 

Câmara Municipal, e por despacho do Presidente da Câmara a criação de sub-

unidades orgânicas. Que proposta apresentaríamos aos Sindicatos, uma vez que 

a proposta no seu todo não está estruturada, e não estão todas aprovadas. 

Espero que os senhores deputados percebam que não tem a ver com uma 

tentativa de omissão. Em relação à questão colocada pelo deputado Cipriano 

Pisco, relativamente à revogação da actual estrutura, aprovámos em 2009 uma 

Divisão que pretendia englobar o Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida, que 

nunca foi preenchida, nunca teve dirigente. Mas aquilo que preconizamos na 

nova estrutura, temos uma Divisão da Cultura, Bibliotecas e Turismo, é no 

sentido lato da Cultura, vai envolver a programação do Cinema Teatro Joaquim 

D’Almeida, da Galeria Municipal, os Museus e as Bibliotecas. Nesta nova 

estrutura duas unidades flexíveis vão ser suprimidas, Divisão de Turismo e 

Divisão de Bibliotecas e vão englobar esta nova unidade. Em relação à questão 

do deputado Alberto Fernandes, é de fácil compreensão, esse assunto é da 

responsabilidade do Departamento de Obras e Meio Ambiente, na Divisão de 

Equipamentos Energia e Ambiente, é visível, é simples.” ----------------------------- 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: - Proposta do Executivo Camarário n.º 249/10 "Reorganização dos 
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Serviços do Município do Montijo”, tendo a Assembleia deliberado aprová-la, 

com 28 Votos a Favor (PS, PSD e CDU) 0 Votos Contra e 1 Abstenção do BE. - 
 

O Deputado Municipal - Avelino Antunes, leu uma declaração de voto cujo teor 

passo a descrever: “ A bancada da CDU votou favoravelmente a proposta de 

Reorganização dos Serviços do Município de Montijo, queremos no entanto 

salientar que não concordamos com a opção política da Câmara Municipal, da 

não audição dos Sindicatos é uma forma de exercício democrático e não uma 

questão jurídica. “ -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Deputado Municipal - Emanuel Costa, leu uma declaração de voto cujo teor 

passo a descrever: “ O trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista na Câmara 

Municipal de Montijo, nos últimos 12 anos, tem permitido disponibilizar aos 

cidadãos do concelho um aumento significativo de oferta de serviços municipais. 

A actual estrutura orgânica da Câmara Municipal de Montijo encontra-se 

desajustada relativamente aos serviços oferecidos pelo município. O Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de Outubro, estabelece um novo regime jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais. Até então, tínhamos a estrutura 

e a organização dos órgãos e serviços autárquicos regidos por um diploma com 

cerca de 25 anos. Impõe-se uma reorganização dos serviços da Câmara 

Municipal de Montijo adaptada a novas realidades organizativas que permita 

dar uma melhor resposta às solicitações decorrentes de novos serviços prestados 

aos cidadãos e de novas competências assumidas pelo município. O Grupo 

municipal do partido Socialista votou favoravelmente a proposta da Câmara 

Municipal de reorganização dos Serviços do Município por considerar: 1- A 

estrutura hierarquizada constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis 

é a adequada à organização. Composta sempre por uma departamentalização 

fixa, por unidades orgânicas flexíveis e por subunidades podendo ser criadas 

equipas de projecto temporárias e com objectivos específicos; 2- O princípio da 
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gestão reflectido no artigo 2.º do Regulamento de Organização dos Serviços do 

Montijo, vai ao encontro da modernização da administração pública, permitindo 

uma gestão por objectivos, uma flexibilização estrutural, conferindo os 

objectivos de eficácia, eficiência, economia e qualidade; 3- Com esta proposta, a 

estrutura e funcionamento dos serviços da autarquia vão responder melhor às 

solicitações dos cidadãos, permitindo quantitativamente e qualitativamente 

ganhos para o município. “ ---------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

258/10 “1.ª Revisão ao Orçamento e PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos/2010 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento”------ 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea b) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara “Esta proposta parece simples, trata-se da 

mobilização de um saldo dos SMAS que é incorporado para fazer face ao 

pagamento à SIMARSUL, trata-se de facto de podermos disponibilizar deste 

saldo nos saldos para fazer face a alguns compromissos e designadamente para 

ao pagamento à SIMARSUL.” ------------------------------------------------------------ 

 

O Deputado Municipal - Avelino Antunes “Queria colocar uma questão, em 

relação à devolução da verba aos munícipes referente ao pagamento da taxa de 

resíduos sólidos, se está prevista nesta revisão.” -------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara “A questão que colocou, não é uma questão se 

coloca, não é uma questão dos SMAS, os pagamentos dos resíduos sólidos, não 

entram na contabilidade dos SMAS, entram na contabilidade, nas receitas da 
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Câmara Municipal. Os SMAS recebem os valores dos pagamentos dos Resíduos 

Sólidos, mas não é uma receita dos SMAS, é da Câmara Municipal, esses valores 

transitam para a Tesouraria da Câmara, não entram nas contas dos SMAS, são 

operações não-orçamentais.” ------------------------------------------------------------- 

 

O Deputado Municipal - Alfredo Rodrigues, disse: “Gostaria de saber se o 

estorno desse valor vai ser feito faseado, se vai ser feito na totalidade, e se à 

semelhança, quando nos atrasamos no pagamento da factura da água, o valor a 

pagar acresce juros de mora, gostaria também de saber se os SMAS vão pagar 

algum juro em relação à devolução dos valores.” ------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara disse: “ Não sabia que iam colocar estas 

questões, porque não fazem parte da proposta. Tenho aqui uma factura da água, 

onde constam vários valores, água, resíduos sólidos, e depois temos uma alínea 

Outros serviços com o montante -16,18 €, o que significa que este munícipe tem 

um crédito de 16,18€, mas com a despesa da factura deste mês, fica com um 

saldo de 1,17€ que irá ser descontado na próxima factura. Alguns munícipes 

ainda poderão ter de pagar, porque gastam mais água, outros não, depende do 

gasto de água de cada um, mas deverão ser saldadas na maioria na primeira 

factura. Em relação aos juros, não vamos pagar juros não temos condições para 

tal.” --------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: - Proposta do Executivo Camarário n.º 258/10 “1.ª Revisão ao 

Orçamento e PPI – Plano Plurianual de Investimentos/2010 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento” ”, tendo a Assembleia deliberado 

aprová-la, com 23 Votos a Favor (PS e PSD) 0 Votos Contra e 6 Abstenções 

(BE e CDU). --------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, não se registando mais intervenções, foi a presente acta aprovada 

em minuta, e declarada encerrada a presente Sessão Extraordinária, eram vinte 

e duas horas e trinta minutos do dia dezasseis de Julho de 2010. --------------- 
 

E eu,                                                                                               , Assistente 

Técnica, fiz lavrar a presente acta que subscrevo, juntamente com a constituição 

da mesa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- O Presidente ------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- A 1ª Secretária ----------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- O 2º Secretário ----------------------------------- 


