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

ACTA Nº. 04/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO  DO 
ANO DE DOIS MIL E DEZ 

 

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

 LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos 
membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Joaquim António Lopes da 
Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente nesta reunião, em sua 
substituição compareceu o Senhor Vereador João Carlos Pereira Veiga, nos 
termos dos artigos 78º e 79º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro com a 
redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------- 
 
Sob a tragédia que assolou a Madeira a Senhora Presidente, pediu que 
fizessem um minuto de silêncio em prol daquela catástrofe. -------------------- 
 
Seguidamente leu um VOTO DE PESAR, cujo teor a seguir se transcreve “A 
Câmara Municipal de Montijo, reunida no dia 24 de Fevereiro de 2010, 
expressa o seu pesar para com as vítimas registadas na Região Autónoma da 
Madeira. Considerando que as intensas chuvadas do passado dia 20 de 
Fevereiro fustigaram os madeirenses provocando 42 mortos, uma centena de 



feridos, mais de 250 desalojados e avultados prejuízos materiais, não 
podíamos deixar de corresponder ao inegável dever de solidariedade 
nacional para com a tragédia ocorrida. Nesta hora de luto, sofrimento, perda 
e aflição, e interpretando seguramente o sentimento da população do nosso 
concelho, manifesto, em nome da Câmara Municipal do Montijo, junto de 
Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, as nossas 
mais sentidas condolências para com as famílias que perderam os seus entes 
queridos, nessa que foi a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos.” ---- 
 
A Senhora Presidente, leu ainda uma intervenção, alusiva ao Conselho 
Geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que passo a 
transcrever: “Tendo estado presente em representação do município do 
Montijo na Reunião do Conselho Geral das ANMP, que ocorreu em Coimbra, 
ontem, dia 23 de Fevereiro de 2010, informo a Câmara Municipal de que em 
Resolução sobre o Orçamento de Estado para 2010 foi analisado e aprovado 
um Parecer que expressa “particular preocupação e indignação com a 
redução de transferências do Orçamento de Estado de que são vítimas os 30 
Municípios açorianos e madeirenses que se vêem privados da sua receita 
legal correspondente a 5% do IRS” e que corresponderá a mais de 15 
milhões de euros no presente ano. O Conselho Geral constatou ainda que o 
corte de verbas para os Municípios da Madeira e dos Açores é efectuado 
através de uma “mera «nova interpretação» da Lei de Finanças Locais, 
diferente da que levou à aprovação dos Orçamentos de Estado para 2007, 
2008 e 2009, que incluíam as verbas agora retiradas.” Na análise e parecer 
à Proposta de Lei concluiu-se que os valores calculados no OE 2010 têm por 
base, para o Fundo de Equilíbrio Financeiro e para o Fundo Social 
Municipal, as receitas de IRS+IRC+IVA cobrados em 2008. Já a participação 
em até 5% de IRS, deverá ser referente aos rendimentos de 2009, mas foi 
calculada com base nos de 2008, prevendo fazer acertos em 2011. Constatou-
se que os valores transferidos anualmente para os Municípios, de 2006 até 
2010, subiram 33%, donde se concluiu “da inadequação e injustiça 
resultantes desta forma de repartição de recursos públicos entre o Estado e 
os Municípios contida na actual Lei das Finanças Locais”. O Conselho Geral 
analisou ainda as propostas de transferências de competências para os 
Municípios, que “consubstanciam o adiamento por mais um ano da 
implementação da Lei nº 159/99, a qual está há 11 anos por concretizar em 
mais de 90%.” Entre outras matérias, e ainda relativamente a transferências 
de competências foi manifestada a necessidade de que sejam transpostas para 
o texto da Proposta de Lei todas as matérias que já foram acordadas com o 
Ministério da Educação, e que não constam daquela. Foi ainda reafirmada a 
necessidade de propor ao Governo a criação de um “Fundo para o 
Investimento Local”, destinado a “disseminar geograficamente o 
investimento público, por todo o território nacional, à semelhança do que foi 
feito noutros países da União Europeia. A proposta defende que o Orçamento  
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de Estado inclua uma autorização legislativa para a criação daquele Fundo, 
para reabilitação urbana, poupança e eficiência energética, em simultâneo 
com o combate ao desemprego e o apoio à manutenção do emprego. Trata-se 
de um instrumento de reforço do investimento público de carácter local, que 
financiará obras a executar em 2010 e que sejam competência das autarquias 
locais. Sobre o QREN, o Conselho Geral da ANMP manifestou a sua “grande 
preocupação com as muitas baixas de execução”, com reembolsos de despesa 
aos beneficiários, muito dificultadas pela “densa teia burocrática instalada”. 
Ficou o apelo para que o Governo identifique e ultrapasse os 
estrangulamentos burocráticos que podem entravar o fluxo de fundos da 
União Europeia e a necessidade de que todas as obras co-financiadas pelo 
QREN possam ter financiamento bancário, dispensando a necessidade de 
despacho prévio do Secretário de Estado do Orçamento. Finalmente, no 
âmbito da Proposta de Plano de Actividades da ANMP para 2010 e entre 
outras linhas de actuação, destacava os objectivos estratégicos a prosseguir e 
que incidirão em determinados temas como o processo de descentralização 
de competências para os municípios, a revisão constitucional, a execução do 
QREN, a evolução da situação financeira, o associativismo municipal, o 
encerramento de alguns serviços públicos pelo Estado, a implementação do 
Mapa Judiciário, com as experiências-piloto que decorrem em algumas 
comarcas, a criação e o funcionamento dos Julgados de Paz. Ainda de 
sublinhar a posição defendida pelo Conselho Geral, relativamente às acções 
de fiscalização do Tribunal de Contas, entendidas como fundamentais para a 
transparência e para o bom funcionamento da Democracia. Assim, tal como 
temos vindo a defender é essencial distinguir a responsabilidade política da 
responsabilidade técnica. “Se ao nível das autarquias locais tal 
responsabilidade recai sobre os membros dos órgãos autárquicos, 
independentemente da informação dos serviços, já os membros do Governo, 
face ao preceito que lhes é aplicável, são responsabilizados apenas quando 
não sejam esclarecidos pelos técnicos, ou quando decidam num sentido 
contrário ao proposto por estes, nas suas informações técnicas.” Ficou 
decidido e bem, na nossa perspectiva, de que a ANMP envidará esforços no 
sentido da alteração da Lei, para que os Eleitos locais sejam 
responsabilizados apenas nos casos em que deliberem ou decidam 
contrariando as informações técnicas dos serviços municipais. Em matéria de 
assumpção de responsabilidade, à política o que é da política, aos técnicos o 
que é da técnica.” ----------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador João Veiga, apresentou um VOTO DE LOUVOR, à atleta 
montijense Lina Antunes, em representação do Sporting Clube de Portugal, 
na modalidade de Judo, consagrou-se no passado domingo dia 21/02/2010, 
Campeã Nacional de juniores, Campeã Nacional de Juniores no escalão – 70 



Kg, revalidando o título de Campeã Nacional de Juniores. Lina Antunes com 
18 anos de idade é pela 7ª vez consecutiva Campeã Nacional de Judo, nas 
categorias de juvenis, esperanças e juniores. É ainda de salientar o facto de a 
atleta, ter vindo de uma inactividade prolongada de 6 meses, devido a uma 
lesão que originou uma intervenção cirúrgica, tendo retomado a normalidade 
dos treinos no passado mês de Janeiro. A Câmara Municipal de Montijo, 
congratula-se com mais este êxito alcançado pela atleta Montijense Lina 
Antunes, e manifesta o seu regozijo à atleta e ao Sporting Clube de 
Portugal.” -------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Vereadora Lucília Ferra, leu uma Declaração, cujo teor a seguir se 
transcreve: “O PSD vem publicamente expressar a sua consternação e 
manifestar a sua solidariedade com o povo da Madeira que, devido à sua 
intempérie que assolou a ilha, viu ceifadas numerosas vidas humanas e 
muitas famílias despejadas de habitações e bens. Esperamos igualmente o 
apoio e solidariedade do Governo, bem como, das instâncias comunitárias 
que, estamos certos, não deixarão de auxiliar as gentes da Madeira.” --------- 
 
A Vereadora Lucília Ferra, pediu autorização para se ausentar da reunião. - 
 
Foi presente para aprovação a Acta número 03/2010, tendo sido aprovada 
com quatro votos a favor, três do PS e um do PSD (Vereador Nuno Ferrão) e 
duas abstenções, a primeira da Senhora Presidente e a segunda do Vereador 
João Veiga, ambos por não terem estado presentes na referida reunião. ------- 
 
A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi- 
dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao 
pelouro de que é titular no período compreendido entre 08 de Fevereiro de 
2010 e 19 de Fevereiro de 2010: - Licenças Administrativas: 1; - 
Autorizações Administrativas: 1; - Alterações: 3; - Informações Prévias: 1; 
Comunicações Prévias: 1; - Licenças de Utilização: 6. --------------------------- 
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 documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 

 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
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1 – PROPOSTA Nº. 140/10 – DELIMITAÇÃO E DEMARCAÇÃO ENTRE 
FREGUESIAS DE POCEIRÃO E CANHA - O Instituto Geográfico Português 
(IGP) no sentido de definir o traçado da linha de limite administrativo entre 
as freguesias de Poceirão, do Concelho de Palmela, e a freguesia de Canha, 
do Concelho de Montijo, desenvolveu, ao abrigo das suas competências na 
matéria expressas, nomeadamente, no Despacho Conjunto nº 542/99, de 
31.05.99, dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, do Equipamento, do 
Planeamento e Administração do Território e do Ambiente, as diligências e 
actividades técnicas conducentes à definição do referido limite. Em resultado, 
ficaram as freguesias delimitadas entre si nos termos constantes da Carta 
anexa à Acta de Reunião de Delimitação e Demarcação de 24.04.2008. 
Considerando que: - a criação ou a extinção de municípios, bem como a 
alteração da respectiva área, é efectuada por lei, precedendo consulta dos 
órgãos das autarquias abrangidas (cfr. artigo 249º da CRP), propõe-se que o 
Executivo Municipal delibere: 1. Aprovar a delimitação e demarcação entre 
as freguesias de Poceirão e Canha nos termos constantes em Carta anexa à 
Acta da Reunião de Delimitação e Demarcação de 24 de Abril de 2008 que 
faz parte integrante desta proposta e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida. 2. Remeter o processo à Assembleia Municipal para aprovação. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente). ------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA Nº. 141/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA 
SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DE 
REFEIÇÕES DE JOVENS E ADULTOS PARTICIPANTES NA INICIATIVA 
DISTRITAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS, NO MONTANTE DE €189,90 - 
Considerando que a Iniciativa Parlamento de Jovens é uma actividade do 
Instituto Português da Juventude em parceria com o Ministério da Educação, 
através das Direcções Regionais da Educação e da Juventude; Considerando 
que esta é uma actividade que tem como objectivo educar os jovens para a 
cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; transmitir 
conhecimentos sobre a Assembleia da República, enquanto órgão do Estado, 
constitucional e de soberania, titular primacial da função legislativa e as 
regras do debate parlamentar; promover o debate democrático e o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação de decisões; 
incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido anualmente; 
proporcionar experiência de participação em processos eleitorais; e 
estimular a capacidade de expressão e argumentação; Considerando que o 
Município dispõe de atribuições nos domínios da educação, cultura e tempos 
livres, nos termos do disposto no artigo 13.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), da Lei 
n.º 159/99, de 14/09; Considerando que compete à Câmara Municipal 
deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 



existentes, nomeadamente com vista à prossecução de eventos de interesse 
municipal, bem como à informação dos direitos dos cidadãos, nos termos do 
preceituado pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01; 
Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza cultural, conforme o estipulado pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 
do diploma legal acima mencionado no parágrafo antecedente; 
Considerando que no âmbito da realização do Parlamento dos Jovens, 
iniciativa distrital que tem lugar no dia 2 de Março no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, na cidade de Montijo, serão servidas no refeitório da 
Escola Secundária Jorge Peixinho 90 refeições à hora de almoço, sendo que 
65 serão para jovens e 25 para adultos participantes nesta actividade; 
Considerando que o preço total das refeições a servir na Escola Secundária 
Jorge Peixinho é de 189,90€; Considerando que o preço acima identificado 
encontra esteio e fundamento normativo no Despacho 18987/2009, do 
Secretário de Estado Adjunto e da Educação, publicado em Diário da 
República, 2ª Série, Nº 158, em 17 de Agosto de 2009 e na  Portaria nº 
376/2009, do Ministério das Finanças e da Administração Pública, publicada 
em Diário da República, 2ª Série, Nº 46, em 6 de Março de 2009; proponho 
que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição, em prestação única, 
do subsídio melhor identificado em título e epígrafe, no montante de 189,90€. 
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves) ------------------ 
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do PS e um do PSD 
(Vereador Nuno Ferrão)  e uma abstenção do Vereador da CDU. -------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 142/10 – CARTÃO AMIGO DO CINEMA-TEATRO JOAQUIM 
D’ALMEIDA – RATIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DA  RECEITA DA 
TEMPORADA B 2009/2010 – A temporada B de 2009/2010 iniciou-se a 01 de 
Janeiro de 2010 e terminará a 30 de Junho, próximo, assim, Propõe-se: A 
ratificação da decisão de entrega da receita do cartão amigo da temporada B 
de 2009/2010 – de 01 de Janeiro de 2010 a 30 de Junho de 2010 à ASSIM – 
Associação de Imigrantes do Montijo. (Proposta subscrita pela Senhora 
Vereadora Clara Silva). ---------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 143/10 – REALIZAÇÃO DOS ESPECTÁCULOS DAS OFICINAS 
DE TEATRO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO – As oficinas de 
Teatro da Escola Secundária Jorge Peixinho apresentaram dois espectáculos, 
no CTJA, atendendo ao trabalho realizado pela professora Agostinha 
Ferreira e pelos alunos que actuaram nestes espectáculos, Propõe-se: Que as 
receitas de bilheteira, no valor total de 1.485,75 € (mil quatrocentos e oitenta 
e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), já com IVA deduzido e respectivas 
despesas de licenciamento, reverta integralmente a título de subsidio para a 
Escola Secundária Jorge Peixinho a fim de apoiar as iniciativas de teatro 
escolar. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). ------------ 
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Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO DE HABITAÇÃO  
1 – PROPOSTA Nº. 144/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROC.º PR-24/09 - Na sequência do meu 
despacho de 20/10/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Serpa 
Pinto, nº116 – 2ºEsq., em Montijo de que é proprietária a D. Maria Antonieta 
Cardeira de Ramos, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não respondeu ao solicitado. Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 
555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, 
precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. 
PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de 
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, 
determinando por consequência a execução das obras que se reputam 
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como 
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 145/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROC.º PO-19/09 - Na sequência do meu 
despacho de 14/12/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Praça 5 de 
Outubro nºs 20, 21, 22 e 23; Av. João de Deus; Rua da Cruz; Rua Afonso 
Palla nº 21, em Montijo de que é proprietária a D. Maria João Vitorino da 
Mota Boavida, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não respondeu ao solicitado. Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 
555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, 
precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. 
PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de 
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, 
determinando por consequência a execução das obras que se reputam 
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como 
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



3 – PROPOSTA Nº. 146/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROC.º PO-01/10 - Na sequência do 
despacho da Sr.ª Presidente de 04/01/10 a Comissão de Vistorias nomeada 
por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na 
Avenida João de Deus nºs 6 e 8, em Montijo de que é proprietária a D. Maria 
Caetano Russo Lopes, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária, nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não respondeu ao solicitado. Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 
555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, 
precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. 
PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de 
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, 
determinando por consequência a execução das obras que se reputam 
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como 
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 147/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 
NOTIFICAÇÃO À PROPRIETÁRIA – PROC.º PR-28/09 - Na sequência do meu 
despacho de 15/12/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Praceta 
Aldegalega, nº24 – r/c Esq. e 1º Dto., em Montijo de que são proprietários 
respectivamente, o Sr. Carlos Manuel Fernandes e a D. Maria Isabel 
Venâncio Alves, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificada a proprietária do 1º Dto., 
nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
para audiência prévia, não respondeu ao solicitado. Considerando que 
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do 
D.L. n.º. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, 
ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e 
bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto 
de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados, 
determinando por consequência a execução das obras que se reputam 
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como 
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada à proprietária do 1º Dto. 
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 148/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) A  
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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 exercí-
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, em gestão corrente, no 
período compreendido entre 09 de Fevereiro de 2010 e 22 de Fevereiro de 
2010, tudo de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
19/2008, conforme listagem que se anexa à presente proposta dela fazendo 
parte integrante. PROPONHO: Que a Câmara Municipal ratifique todas as 
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente, em gestão corrente, nos seguintes processos, constituído por 
força do disposto no artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no 
período compreendido entre 09 de Fevereiro de 2010 e 22 de Fevereiro de 
2010, sendo também que se apresenta a ratificação da declaração proferida 
no processo RSP-74/10, datado de 04 de Fevereiro de 2010, conforme lista 
que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta 
subscrita pela Senhora Presidente).--------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 149/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA, REFERENTE À EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIO 
COMERCIAL NO BAIRRO DA LIBERDADE – FH-03/2000.” - Considerando que: 
A vistoria efectuada no dia 2010.02.17 considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A ratificação do 
auto de Recepção Definitiva da obra "Recuperação de Edifício Comercial no 



Bairro da Liberdade”. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta). ------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 150/10 - RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA, REFERENTE À EMPREITADA “CONCLUSÃO DAS INFRA-
ESTRUTURAS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO ESTEVAL – F-25/2002.” - 
Considerando que: A vistoria efectuada no dia 2010.02.09 considerou 
estarem os trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. 
Proponho: A ratificação do auto de Recepção Definitiva da obra "Conclusão 
das Infra-Estruturas no Loteamento Municipal do Esteval”. (Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). -------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 151/10 – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
COM O JORNAL ARQUITECTURAS/URBAVERDE - Considerando que: - 
Através de email (27.01.2010) apresentou a AboutGreen Comunicação, Lda. 
com sede na Rua da Madalena, n.º 191, 4.º em Lisboa, convite à Câmara 
Municipal de Montijo, à semelhança do já ocorrido em anos anteriores, no 
sentido de estabelecer protocolo de colaboração, com vista à promoção da 
UrbaVerde – Feira do Mercado das Cidades, a realizar nos dias 25, 26 e 27 
de Março de 2010 no Centro de Congressos do Estoril; - O objecto do 
protocolo – parceria Câmara Municipal de Montijo/UrbaVerde, sem 
qualquer custo para o Município, consiste na divulgação do evento junto dos 
departamentos, divisões, secções, e respectivos colaboradores das áreas dos 
espaços verdes, equipamento urbano, planeamento urbano e ambiente; - As 
mais-valias do protocolo a celebrar traduzem-se na promoção e divulgação 
das iniciativas da Câmara Municipal de Montijo, através do Jornal 
Arquitecturas, bem como da promoção da própria UrbaVerde; - A proposta 
de protocolo (em anexo), prevê que a Câmara Municipal de Montijo, 
comprometer-se-á com o seguinte: - Divulgar a UrbaVerde e o seu ciclo de 
workshops, em todos os departamentos relacionados com espaços verdes, 
equipamento urbano e ambiente, através da colocação de cartaz alusivo e 
distribuir informação sobre a UrbaVerde em todos eles; - Divulgar a 
parceria Câmara Municipal de Montijo/UrbaVerde no site oficial da 
Autarquia; - Divulgar a parceria nos boletins informativos da Autarquia. - 
Por sua vez a Câmara Municipal de Montijo, poderá usufruir de um conjunto 
de vantagens/facilidades que poderão consistir em divulgação e promoção 
através dos cartazes alusivos à Feira, nomeadamente nas edições de 
Fevereiro/Março e/ou Abril/Maio, obtenção de convites para a Feira, 
obtenção de descontos na inscrição nos workshops, entre outras; 
Considerando ainda, que a participação nos últimos anos revelou-se 
proveitosa, tanto em termos técnicos, como de contacto pessoal com as 
realidades vividas em outros Municípios e conhecimento de novas tendências 
do mercado (tecnologias, equipamentos, maquinarias, produtos, entre 
outros), propõe-se que este Executivo Municipal delibere: 1. Aprovar a 
proposta de renovação de protocolo (minuta em anexo) de forma a oficializar  
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a parceria Câmara Municipal de Montijo/UrbaVerde, e assegurar a 
participação da Autarquia no evento em causa (UrbaVerde – Feira do 
Mercado das Cidades). (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno 
Canta). ------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
 

Pelas dezanove horas e cinco minutos foi interrompida a ordem de 
trabalhos para dar início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, 
nºs. 6 e 7 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Valter Santos, questionou sobre as obras que estão a decorrer no 
Pocinho das Nascentes e se estas estão a decorrer a um ritmo aceitável. ------ 
A Senhora Presidente, disse que as obras são complexas, quanto ao ritmo 
dos trabalhos, neste momento não tinha condições para informar, mas iria 
saber e informar. O tempo também não estava a ajudar muito. ------------------ 
O Vereador Nuno Canta, confirmou que recebeu um e-mail do Senhor Valter 
Santos sobre as obras do Aqueduto do Pocinho das Nascentes. O aqueduto do 
Pocinho das Nascentes, em consequência das chuvadas do passado Mês de 
Dezembro, começou a sofrer um processo de erosão lateral das paredes que 
levou ao abatimento da cúpula e do pavimento da via. Por precaução e de 
acordo com as regras de segurança, procedeu-se de imediato ao corte da via. 
Referiu que, a Câmara Municipal tomou todas as medidas necessárias à 
segurança das pessoas e tentou minimizar os transtornos aos moradores e 
comerciantes. Garantiu que não há dificuldades de acesso e de 
estacionamento no local, o que existe é uma via sem saída. Quanto ao 
andamento dos trabalhos, referiu que considera terem um bom ritmo, tendo 
em conta o Inverno particularmente chuvoso e a dimensão do aqueduto. Por 
fim, informou que a Câmara Municipal já solicitou a aprovação da infra-
estrutura junto da CCDR, e que se previa a conclusão das obras durante o 
mês de Março. --------------------------------------------------------------------------- 
Pelas dezanove horas e vinte minutos foi encerrada a intervenção do 
público.  
 

Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 
Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------- 
 
E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião eram dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 



E eu,                                                                     Assistente Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.---------------- 

 
 

A Presidente da Câmara 
 
 

Maria Amélia Antunes 


