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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. 06/10 
 

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

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Março 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 Se-
nhores:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES 
 
VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

 JOSÉ PEDRO FERNANDES BARROSO DIAS NETO 
MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 

 
Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Lucília Maria Samoreno 
Ferra, tendo informado que estaria ausente por um período de 3 dias, com 
início em 23/03/2010 e termo em 26/03/2010, e em sua substituição 
compareceu o Senhor Vereador José Pedro Fernandes Barroso Dias Neto, 
nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------- 
 
Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Coordenadora Té-
cnica da Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Gestão Administrativa do 
Departamento Administrativo e Financeiro, Maria José Correia dos Santos, a 
Senhora Presidente da Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus 
lugares os respectivos membros presentes.------------------------------------------ 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Fernando Batalha leu um documento cujo teor se trans-
creve: “De acordo com minha intervenção em sessão de Câmara anterior (10 
de Fevereiro) e sobre o mesmo tema continuo a aguardar algumas respostas 
sobre factos ocorridos no nosso concelho sobre os mais elementares direitos 
e liberdades dos cidadãos do nosso concelho. Queria saber se a Câmara Mu-
nicipal já nos pode dizer quem autorizou e quais os motivos que levaram os 



agentes da PSP a solicitarem a identificação de forma intimidatória a jovens 
alunos da Escola Jorge Peixinho que se concentravam à porta da Escola 
numa manifestação pacífica de luta por melhores condições de ensino e de 
educação, realizada no passado dia 4 de Fevereiro? Porque entregou e deu a 
conhecer a Direcção da Escola Jorge Peixinho informações à PSP sobre os 
alunos identificados? Queremos saber quais as leis ou lei que os alunos 
violaram para que a escola permitisse a sua identificação por parte de enti-
dades policiais? Porque nunca é demais citar a Constituição da República 
Portuguesa “os cidadãos têm o direito de se reunir, pacificamente e sem ar-
mas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer 
autorização” “e a todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifesta-
ção” – (artigo 45º. da CRP), logo o direito de manifestação, bem como o de 
reunião, estão previstos no artº. 45º. da CRP, não estando o seu exercício 
dependente de qualquer autorização. Quando o município pugna pela partici-
pação dos jovens em acções de reconhecimento da actividade política e de 
cidadania, estas acções de intimidação a jovens, não favorecem o bom aco-
lhimento de gerações futuras e são contrárias ao direito à dignidade e à com-
testação. Porque não recebemos respostas do sucedido que justificasse as 
posições assumidas pelos agentes da polícia e da Direcção da Escola Jorge 
Peixinho, o Grupo Parlamentar do PCP, interpelou o Ministério da Educa-
ção sobre o assunto”.------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Clara Silva respondei às questões apresentadas pelo 
Senhor Vereador referindo que consultada que foi a Direcção da Escola 
Jorge Peixinho a mesma, e na pessoa do seu Director, enviou um ofício com 
os esclarecimentos que a seguir se transcreve: “Manifestação dos alunos do 
Ensino Básico e Secundário - Em resposta ao vosso pedido de esclareci-
mento de 5 de Março de 2010, sobre o assunto em epígrafe, informo V. Exª.: 
1. Cerca de uma semana antes do dia da manifestação, um grupo de estu-
dantes pediu-me autorização para afixar cartazes e distribuir folhetos 
alusivos à referida manifestação. A autorização foi concedida. 2. A manifes-
tação ocorreu, de forma ordeira, à porta da Escola, essencialmente entre as 
9.50h e as 10.10h. 3. Os agentes da PSP – Escola Segura encontram-se 
normalmente no átrio de entrada da Escola, local onde, nesse dia, também 
estavam. 4. Um dos agentes da PSP – Escola Segura informou a Direcção 
que a manifestação não estava autorizada, não tendo, por esse facto, havido 
qualquer reacção da nossa parte. 5. A Direcção da Escola não solicitou 
qualquer intervenção dos agentes da PSP – Escola Segura, pelo que, a ter 
acontecido alguma acção, estes agentes fizeram-no por sua iniciativa, de 
forma autónoma, no âmbito das suas actividades”.-------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão apresentou as seguintes questões: “O 
Vereador Nuno Ferrão questionou a Presidente sobre qual o promotor que 
solicitou o licenciamento de um estabelecimento de ensino na Rua José 
Joaquim Marques. Por outro lado, quis saber em que ponto da situação se 
encontra a Loja do Cidadão, anunciada para o Montijo no verão passado e  
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que é um anseio de todos os munícipes. Indagou ainda sobre o facto de as 
taxas relacionadas com fotocópias terem subido de 2,80€ para cerca de 
16,90€, quando julgava que estes valores só seriam revistos em 2011”.-------- 
A Senhora Presidente respondeu: “O licenciamento do pré-escolar na Rua 
José Joaquim Marques é da Santa Casa da Misericórdia. Não há conheci-
mento de qualquer outro para aquela rua, tendo sido já deferida a licença 
para a construção do mesmo. O que está na listagem são os projectos apro-
vados ou deferidos. No que se refere à Loja do Cidadão existem algumas 
dificuldades do ponto de vista do espaço e dos custos que advêm da sua 
instalação. Tal como os Julgados de Paz, que se mantém o protocolo, mas 
porque exige algum investimento, neste momento não há condições financei-
ras para o realizar. Os Julgados de Paz talvez sejam instalados no último 
trimestre do ano e a Loja do Cidadão talvez só para o início de 2011. Os 
custos da instalação são muito grandes, só para a remodelação do espaço 
onde irá funcionar os Julgados de Paz são precisos cem mil euros, fora a des-
pesa com a contratação de pessoal. Sobre o Regulamento de Taxas referiu 
que o mesmo não ficou todo suspenso e só entra em vigor em 1 de Janeiro de 
2011. Existem taxas que só entram em vigor naquela data e outras que en-
trarão já. Entre o início do ano e a data de entrada em vigor dos dois 
Regulamentos (Taxas e Tarifas) as mesmas não sofreram alterações tendo-se 
mantido os mesmos valores”.---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Pedro Neto disse que “na sequência da questão co-
locada pelo Senhor Vereador Nuno Ferrão relativamente ao ponto da si-
tuação quanto à localização de uma Loja do Cidadão e Julgados de Paz no 
Montijo, questionou se está prevista a utilização do espaço existente na 
Quinta do Páteo de Água para outra finalidade, no hiato de tempo entre o 
presente e a possível existência da Loja do Cidadão. Questionou ainda qual o 
prazo previsto do campo desportivo anexo ao campo de futebol junto à Ro-
tunda da Força Aérea estar concluído para sua efectiva utilização, uma vez 
que já houve informações públicas com prazos de execução que não foram 
cumpridos”.------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente respondeu que”O espaço dos Julgados de Paz será no 
sítio já há muito estipulado. Quanto ao espaço da Loja do Cidadão e respon-
dendo à pergunta formulada, no 1º. piso do edifício do Páteo de Água irá 
funcionar a Divisão de Planeamento e de Revisão do Plano Director Munici-
pal, desocupando-se, assim, mais um edifício arrendado. Sobre o campo 
desportivo anexo ao campo de futebol deu a palavra ao Senhor Vereador 
Nuno Canta que informou que a empresa adjudicatária teve dificuldades fi-
nanceiras para adquirir o ferro para a construção dos painéis necessários 
para terminar a obra. A situação está resolvida e o trabalho estará concluído 
em breve e em condições para ser disponibilizado para a prática desportiva”. 
 



 
 
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 Março e 19 de 
Março de 2010: - Licenças Administrativas: 3; - Informações Prévias: 1; - 
Comunicações Prévias: 4; - Certidões: 3;- Licenças de Utilização: 3; - Pro-
priedade Horizontal: 2.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 

 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 05/2010, tendo sido aprovada com 5 
votos a favor, 4 do PS e 1 do PSD (Vereador Nuno Ferrão) e 2 abstenções, 
uma do Vereador do PSD e outra do Vereador da CDU, ambos por não terem 
estado presentes na referida reunião.------------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 169/10 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 
FREGUESIA - PROTOCOLOS - Considerando as atribuições e competências 
das Freguesias bem como a proximidade destas aos cidadãos, afigura-se fun-
damental o processo de descentralização administrativa. Para tal, torna-se 
necessário o recurso à figura da delegação de competências do Município 
nas Freguesias dotando-as das competências, meios financeiros, técnicos e 
humanos para o exercício das matérias objecto de delegação. Considerando 
que: Nos termos do artigo 15º da Lei n º 159/99, de 14 de Setembro e do arti-
go 66º da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, a Câmara, sob autorização da Assembleia Municipal, pode 
delegar competências nas Juntas de Freguesia interessadas, mediante a cele-
bração de protocolo; Com a eleição de novo executivo municipal as delega-
ções de competências formalizadas nos Protocolos celebrados em anterior 
mandato se extinguiram por caducidade (cfr. alínea b) do artigo 40º do 
CPA); Estão reunidas as condições possíveis para a aprovação de novos pro-
tocolos de delegação de competências e meios às Freguesias; As actuais 
circunstâncias de dificuldade financeira do País e do Município condicionam 
os meios financeiros a conceder às Freguesias pelo Município e, consequen-
temente, a própria dimensão do instrumento de colaboração entre o Municí- 
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pio e as Freguesias; A celebração dos protocolos de delegação de competên-
cias visam o aproveitamento e a rentabilização dos recursos disponíveis; Que 
a despesa decorrente do acto de delegação de competências tem cabimento 
orçamental; Compete à Câmara Municipal, no que respeita às relações com 
outros órgãos autárquicos, apresentar à Assembleia Municipal propostas e 
pedidos de autorização, designadamente, em matérias constantes nos nºs 2 a 
4 do artigo 53º da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que o Executivo Municipal delibere: 1. 
APROVAR a DELEGAÇÂO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA nos termos e para os efeitos constantes dos Protocolos 
de Delegação de Competências que se anexam e aqui se dão por integral-
mente reproduzidos e cujo conteúdo faz parte integrante desta proposta (Cfr. 
Doc. 1 a 7). 2. REMETER à Assembleia Municipal para efeitos de autorização 
(cfr. artigo 15º da Lei n º 159/99, de 14 de Setembro e artigo 53º, nº 2 alínea 
s), artigo 64º, nº 6 alínea a) e artigo 66º da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n º 5-A/2002, de 11 de Janeiro). (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente). -------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente deu conhecimento de quais os montantes a transferir 
para as Juntas de Freguesia através de um mapa comparativo entre 2009 e 
2010, e que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------- 

Junta de 
Freguesia 

Valor 
transferido  

Valor 
Orçamento 

Valor da 
actual Transferências Transferências 

Competências 
Delegadas Funcionários  

  em 2009 2010 proposta Correntes de Capital     

                

Afonsoeiro 58,353,92 42,998,00 42,000,00  37,000,00 5,000,00 

Educação e 
Ensino; Espaços 
Verdes; 6 

          

Gestão de 
Balneários e 
Gestão de   

            
Equipamentos 
Desportivos  

Alto 
Estanqueiro 
/ Jardia 61,011,96 42,708,00 45,000,00 35,000,00 10,000,00 

Rede Viária; 
Higiene Urbana; 
Gestão 6 

          
de Equipamentos 
Desportivos e   

          Educação e Ensino  

Atalaia 102,820,92 102,821,00 102,000,00 92,000,00 10,000,00 

Rede Viária; 
Espaços Verdes; 
Higiene 1 

          
Urbana; Educação 
e Ensino e Gestão  

            
de Equipamentos 
Desportivos   

Canha 32,965,92 23,076,00 25,000,00 22,000,00 3,000,00 

Rede Viária; 
Espaços Verdes; 
Higiene 9 (3 para a 

          
Urbana; Educação 
e Ensino e Gestão zona Este) 

          
de Equipamentos 
Desportivos  

Montijo 35,047,92 35,048,00 35,000,00 30,000,00 5,000,00 
Educação e 
Ensino; Gestão de  1 

            
Equipamentos 
Desportivos   

Pegões 236,828,92 181,824,00 145,000,00 130,000,00 15,000,00 Rede Viária; 1 (+ 3 para a 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Espaços Verdes; 
Higiene 
Urbana; Educação 
e Ensino e Gestão 
de Equipamentos 
Desportivos 

 
zona Este 
 

Santo Isidro 
de Pegões 
 

153,963,96 
 
 
 

120,960,00 
 
 
 

100,000,00 
 
 
 

93,000,00 
 
 
 

7,000,00 
 
 
 

Rede Viária; 
Espaços Verdes; 
Higiene 
Urbana; Educação 
e Ensino e Gestão 
de Equipamentos 
Desportivos 

1 (+ 3 para a 
 

zona Este) 
 

Sarilhos 
Grandes 
 

54,279,96 
 
 

37,780,00 
 
 

Em análise 
 

Em análise 
 

Em análise 
 

Em análise 
 

8 
 

Em análise 

Os funcionários aqui referidos desempenham funções nas Juntas de Fregue-
sia mas são do quadro da CMM e remunerados por esta.------------------------- 
Seguidamente leu uma Declaração Política do seguinte teor: “Senhores 
Vereadores, nos termos do artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Se-
tembro e do artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, estamos aqui hoje a discutir e 
aprovar a delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 
Freguesia, no respeito escrupuloso pelo conteúdo dos protocolos de delega-
ção de competências acordados, desde já, com sete Juntas de Freguesia. Este 
processo democrático de diálogo com as Juntas de Freguesia iniciou-se em 
Janeiro de 2010, com a realização de reuniões com todos os Senhores Presi-
dentes. No mês de Fevereiro voltámos a reunir, no dia 26, com todos eles à 
excepção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, 
que não compareceu nem deu qualquer explicação para a sua ausência. Só 
no dia 12, às 18h20, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes nos enviou um fax a solicitar o agendamento de uma reunião, que se 
veio a realizar no dia 18, reunião que se realizou e onde lhe foi entregue uma 
proposta de protocolo. A resposta à nossa proposta chegou no dia 22, pelo 
que nos cumpre agora analisá-la com vista ao aprofundamento da negocia-
ção com esta Junta de Freguesia. Desde a primeira hora, que foi preocupa-
ção do Executivo Municipal atender, por um lado, ao princípio da subsidia-
riedade, confiando e acreditando na eficácia e na eficiência da acção das 
Juntas de Freguesia para a prossecução do interesse público, mas por outro 
lado ter em conta a situação económica portuguesa e do concelho, que nos 
obrigou a elaborar um orçamento num contexto económico excepcional. Um 
orçamento construído quando o Mundo vive um momento de expectativa na 
recuperação económica, mas ainda de enorme incerteza quanto ao ritmo e à 
rapidez dessa recuperação daquela que é maior crise económica dos últimos 
80 anos. Uma crise da qual podemos hoje perceber um pouco melhor a 
dimensão. Rigor na política orçamental é pois um imperativo a que o in-
teresse dos nossos concidadãos nos obriga. Foi neste contexto e com o es-
pírito de melhor servir o interesse comum, que procurámos um consenso com 
os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Montijo, Afonsoeiro, 
Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia, Pegões, Santo Isidro de Pegões e Canha 
com vista à delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de  
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Freguesia. A aprovação destes protocolos obedeceu ao espírito da Carta Eu-
ropeia  de Autonomia Local  e de toda a legislação  que estabelece o  Quadro 
 Jurídico de Competências e do próprio Regime Jurídico de Funcionamento 
dos Órgãos dos Municípios e Freguesias, documentos que nos dizem que a 
delegação de competências é um acto livre que depende da vontade da Câ-
mara em delegar e das Juntas de Freguesia em aceitar tal delegação com o 
seu conteúdo e meios. É neste contexto que afirmamos, ao contrário do pré-
tendido pelos autarcas da CDU de Montijo, que nem a Câmara pode impor 
às Juntas de Freguesia a delegação de competências nem aquelas podem 
obrigar a Câmara ou sequer reclamar por delegação de competências. Que-
remos mesmo reafirmar que, não obstante a nossa disponibilidade para ne-
gociar a delegação de competências com as Juntas de Freguesia, defendemos 
convictamente que as transferências de competências para os municípios e 
para as freguesias devem ser negociadas com o Governo da República, no 
quadro da descentralização administrativa e financeira. A posição do PS na 
Câmara Municipal de Montijo é uma posição de princípio e a que melhor 
serve o interesse público, porque além de ter em devida conta a situação eco-
nómica e financeira do país e do concelho para negociar e promover uma 
delegação de competências equitativa e justa para as Juntas de Freguesia, 
procura ir mais além no princípio da subsidiariedade, defendendo que a dele-
gação de competências para as Juntas de Freguesia devem decorrer directa-
mente da Lei. Gostaríamos muito de ver os outros partidos representados no 
Executivo Municipal seguir esta posição transparente, inequívoca, rigorosa e 
de acordo com os princípios democráticos da descentralização e da subsidia-
riedade.”---------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------ 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha apresentou uma Declaração de Voto 
cujo teor a seguir se transcreve: “Porque a CDU defende verdadeiros Pro-
tocolos da Câmara Municipal do Montijo com as Juntas de Freguesia, com 
acréscimo de competências e meios, que permitam ao poder autárquico que 
mais perto se encontra das populações, as Juntas de Freguesia, servir e de-
senvolver a sua actividade em prol do colectivo populacional onde se en-
contra. Porque os protocolos agora apresentados pelo Executivo Camarário 
excluem o protocolo da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, não per-
mitindo a discussão comparativa dos protocolos em análise e na sua tota-
lidade. Porque as negociações ainda se encontram em curso e estão a me-
recer do executivo camarário e dos restantes executivos de Juntas uma falta 
de solidariedade institucional, para ultrapassar as dificuldades inerentes a 
uma negociação séria e que sirva todos os intervenientes e que permita uma 
apresentação conjunta de todos os protocolos. Porque achamos que a redu-



ção de verbas mantendo em alguns casos as competências anteriores pode 
obstaculizar o desenvolvimento das acções inscritas nos protocolos. Porque 
não queremos com o nosso voto inviabilizar o direito das Juntas de Freguesia 
em terem um Protocolo embora mínimo de verbas e competência, somos pela 
abstençã”.--------------------------------------------------------------------------------- 
Os Senhores Vereadores Nuno Ferrão e José Neto ditaram para a acta a 
seguinte Declaração de Voto:  “Abstivemo-nos nesta votação não por não 
concordarmos com as delegações de competências nas freguesias mas sim 
por constatarmos que as reduções das transferências financeiras não tiveram 
o mesmo acolhimento em termos de redução das competências, uma vez que 
se mantêm ao mesmo nível das de 2009.”-------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 170/10 – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 3/2009 – DECISÃO – 
Considerando que: 1. Por força do despacho da Exma. Senhora Presidente 
da Câmara Municipal de Montijo datado de 2 de Julho de 2009 e exarado na 
informação n.º 396/2009, de 25 de Junho de 2009, da Coordenadora Técnica 
Conceição Fernandes, foi instaurado processo disciplinar à trabalhadora 
Amélia dos Anjos Fialho Teixeira Ribeiro Freire. 2. O processo disciplinar 
visa apurar se determinada infracção atribuída a determinado trabalhador 
que exerça funções públicas se verificou, de facto. 3. Para tanto e nos termos 
da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (ED), foram efectuadas todas 
as diligências reputadas pertinentes, designadamente a inquirição da parti-
cipante, (Coordenadora Técnica Conceição Fernandes), o requerimento do 
registo disciplinar e do registo das classificações de serviço da arguida. 4. 
Notificada para apresentar a sua defesa, a arguida nada disse, encontrando-
se a mesma ausente em parte incerta. 5. Das diligências referidas no ponto 3, 
concluiu-se pela existência de violação grave por parte da trabalhadora vi-
sada, do dever de assiduidade, sendo os actos praticados susceptíveis de 
serem qualificados como infracção disciplinar, de acordo com o relatório fi-
nal e respectivo processo disciplinar n.º 3/2009, que se juntam e se dão por 
integralmente reproduzidos; 6. A violação do dever de assiduidade, nos 
termos referenciados no ponto anterior, consubstancia uma infracção disci-
plinar, pelo que há lugar à aplicação da sanção correspondente. Nestes 
termos, PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere por escrutínio secre-
to, ao abrigo do art. 14.º n.º 4 do ED e art. 24.º n.º 2 do Código de 
Procedimento Administrativo, o seguinte: A. Homologar o relatório final e 
conclusões do processo disciplinar n.º 3/2009, anexo à presente proposta e 
que se dá por integralmente reproduzido; B. Em consequência, deliberar a 
aplicação da pena de demissão, à trabalhadora com contrato em funções 
públicas por tempo indeterminado Amélia dos Anjos Fialho Teixeira 
Ribeiro Freire, nos termos dos artigos 9.º, n.º 1, alínea d), 10.º, n.º 5 e 18.º 
n.º 1, alínea g) do ED, por violação grave do dever de assiduidade. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
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Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com seis votos a favor. 
A Senhora Presidente não participou nesta votação por se ter ausentado tem-
porariamente.----------------------------------------------------------------------------- 
 3 – PROPOSTA N.º 171/10 – PROCESSO DISCIPLINAR Nº. 4/2009 – 
DECISÃO – Considerando que: 1. Por força do despacho da Exma. Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Montijo datado de 2 de Julho de 2009 e 
exarado na informação n.º 396/2009, de 25 de Junho de 2009, da Coordena-
dora Técnica Conceição Fernandes, foi instaurado processo disciplinar ao 
trabalhador José Pedro Silva Carvalheira. 2. O processo disciplinar visa 
apurar se determinada infracção atribuída a determinado trabalhador que 
exerça funções públicas se verificou, de facto. 3. Para tanto e nos termos da 
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (ED), foram efectuadas todas 
as diligências reputadas pertinentes, designadamente a inquirição da partici-
pante, (Coordenadora Técnica Conceição Fernandes) e da Chefe da Divisão 
de Habitação que exercia funções no período em questão, Dr.ª Rute 
Marcelino, o requerimento do registo disciplinar e do registo das classifica-
ções de serviço do arguido. 4. Notificado para apresentar a sua defesa, o 
arguido nada disse, encontrando-se o mesmo ausente em parte incerta. 5. 
Das diligências referidas no ponto 3, concluiu-se pela existência de violação 
grave por parte do trabalhador visado, do dever de assiduidade, sendo os 
actos praticados susceptíveis de serem qualificados como infracção dis-
ciplinar, de acordo com o relatório final e respectivo processo disciplinar n.º 
4/2009, que se juntam e se dão por integralmente reproduzidos; 6. A violação 
do dever de assiduidade, nos termos referenciados no ponto anterior, con-
substancia uma infracção disciplinar, pelo que há lugar à aplicação da 
sanção correspondente. Nestes termos, PROPÕE-SE que o Executivo Muni-
cipal delibere por escrutínio secreto, ao abrigo do art. 14.º n.º 4 do ED e art. 
24.º n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo, o seguinte: A. Homolo-
gar o relatório final e conclusões do processo disciplinar n.º 4/2009, anexo 
à presente proposta e que se dá por integralmente reproduzido; B. Em 
consequência, deliberar a aplicação da pena de demissão ao trabalhador 
com contrato em funções públicas por tempo indeterminado José Pedro 
Silva Carvalheira, nos termos dos artigos 9.º, n.º 1, alínea d), 10.º, n.º 5 e 
18.º n.º 1, alínea g) do ED, por violação grave do dever de assiduidade. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação tomada por escrutínio secreto: Aprovada com seis votos a favor. 
A Senhora Presidente não participou nesta votação por se ter ausentado tem-
porariamente.----------------------------------------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 172/10 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURI-
ANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) - Considerando que: Nos termos do 



disposto no nº 8.3.1.2. do Decreto-Lei número 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei número 315/2000, de 2 de Dezembro, 
“Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para 
acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento 
pode ser objecto de revisões e de alterações, tantas quantas as que se repu-
tem necessárias”. Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A realização antecipada de 
acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das 
despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investi-
mentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem 
prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso.” 
Considerando a necessidade de efectuar a 2ª alteração ao Orçamento e 
Plano Plurianual de Investimentos para 2010 – 2013, constante do docu-
mento anexo, que aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este 
Executivo Municipal delibere favoravelmente a 2ª alteração ao Orçamento e 
Plano Plurianual de Investimentos para 2010 – 2013, ao abrigo dos nºs 
8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do Decreto-Lei número 54-A/99, de 22 de Fe-
vereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei número 315/2000, de 2 de De-
zembro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------------------------- 
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.------------------ 
2 – PROPOSTA N.º 173/10 – ALTERAÇÃO À TABELA DE TARIFAS – Conside-
rando que: 1. O aumento da componente fixa da Tarifa de Resíduos Sólidos 
aprovado pela Deliberação da Câmara Municipal de Montijo, na sua reunião 
ordinária de 27 de Janeiro de 2010, se traduz num agravamento muito signi-
ficativo para os munícipes; 2. Este agravamento é tanto mais significativo se 
atendermos à actual situação de crise económica do País que afecta sobre-
maneira os agregados familiares; 3. É dever do Município do Montijo prós-
seguir políticas de coesão social que atenuem os efeitos da sobredita crise; 4. 
Importa, contudo, aproximar progressivamente os valores das tarifas ao 
custo efectivamente suportado pelo Município na prestação dos serviços que 
estão a seu cargo. PROPONHO: Que a Câmara Municipal do Montijo delibe-
re, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 64º da Lei número 
169/99, de 18 de Setembro: 1. Que o artigo 4º da Tabela de Tarifas do Um-
nicípio do Montijo aprovada pela Deliberação Camarária, titulada pela 
Proposta n.º 114/2010, de 27 de Janeiro, passe a ter a seguinte redacção:----- 

Artigo Descrição Tarifa 
Art.º 4 Recolha regular de resíduos sólidos (mês/por consumidor) 3,00 

2. Que a presente deliberação tenha eficácia retroactiva à data de entrada 
em vigor da Tabela de Tarifas do Município do Montijo; 3. Que em conse-
quência desta eficácia retroactiva, deverão os Serviços proceder ao estorno 
das importâncias cobradas a mais, mediante acerto a efectuar na primeira 
factura que se vencer após a entrada em vigor da presente deliberação. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
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Deliberação: Aprovada com seis votos a favor do Partido Socialista e Par-
tido Social Democrata e um voto contra da Coligação Democrática Unitária. 
O Senhor Vereador da CDU apresentou uma Declaração de Voto cujo teor a  
seguir se transcreve: “ Fomos confrontados com a situação de aumento da 
taxa de recolha regular de resíduos sólidos, de 1,20€, para 8,22€, cerca de 
700% aumento considerável que levou a que os cidadãos do Montijo se 
indignassem com tal subida de taxa. Aquando da discussão do último 
regulamento de tabela de tarifas em reunião de Câmara em 27 de Janeiro, 
foi-nos referido pela Senhora Presidente da Câmara que os valores apre-
sentados na tabela de tarifas em discussão não iriam sofrer grandes altera-
ções relativamente ao ano anterior e que só a partir de 2011 seriam aplica-
dos de forma progressiva os valores apurados no estudo Económico e 
Financeiro Análise e Revisão das Tabelas de Taxas e Tarifas efectuado pela 
empresa BDO. O sentido de voto da CDU pela abstenção partiu desse pres-
suposto, porque também não tínhamos para análise as taxas em vigor e que 
se reportavam ao ano anterior, por isso confiamos nas explicações da 
Senhora Presidente senão o nosso voto seria outro. Se os cidadãos não se 
indignassem e não reclamassem junto da Câmara, decerto se manteria a taxa 
de 8,22€? Poderemos pensar que esta taxa incluída de forma indevida, servi--
ria para testar os cidadãos e a sua intervenção na defesa dos seus direitos, já 
que a partir de 2011 os cidadãos do Montijo serão taxados de forma progres-
siva de acordo com o estudo efectuado e que irá mais uma vez penalizar os 
cidadãos que terão de pagar os serviços camarários numa óptica de preço de 
serviço e não de Serviço Público. O rigor apregoado caí por base, quando 
acontecem situações destas penalizadores dos cidadãos, mas, para minimizar 
a situação o executivo PS em vez de manter a taxa a valores do ano anterior 
ou aumentar de acordo com uma taxa razoável atendendo à taxa de inflação 
esperada, aproveita para aplicar uma taxa fixa de 3€, mais 1,8€ por mês ou 
seja um aumento de 150%, quando se prevê que durante este ano com aplica-
ção do PEC apresentado pelo Governo PS ainda serão mais penalizados nas 
suas carteiras com aumento de impostos. Para amenizar esta situação a 
Câmara vai devolver na factura seguinte a diferença entre o valor cobrado 
dos 8,22€ e os 3€ da nova taxa aprovada, 5,22€, quando o que deveria ser 
devolvido era os 7,02, porque a incidência da nova taxa só vai estar em vigor 
a partir de 1 de Abril de 2010. A dúvida que se coloca é se a Câmara Muni-
cipal pode rectroactivar a aplicação de taxas, de acordo com o indicado no 
ponto 2 da proposta. Face ao exposto o meu voto será contra o aumento 
desta taxa, por considerar ser um agravamento tanto mais significativo se 
atendermos à actual situação de crise económica do país que afecta sobre-
maneira os agregados familiares, devendo o município prosseguir políticas 
de coesão social que atenuem os efeitos da sobredita crise.”--------------------- 



A Senhora Presidente ditou para a acta a seguinte declaração: “A decla-
ração acabada de ser proferida pelo Senhor Vereador da CDU contém um 
conjunto de mentiras que revela bem a ausência de escrúpulos e de carácter 
dos autarcas da CDU. Não corresponde à verdade que a Tabela de Tarifas só 
teria aplicação no ano de 2011. Não corresponde à verdade que houvesse da 
nossa parte e de outros autarcas que aprovaram esta tabela qualquer reserva 
mental perante os cidadãos. A CDU revela aqui e agora mais uma vez a sua 
verdadeira face. É que nos concelhos onde é “poder” agravam substancial-
mente os preços em algumas áreas aos seus munícipes. Basta os cidadãos 
estarem atentos. Confrontada com o facto de não ter sequer discutido coisa 
nenhuma nesta matéria a CDU alega que só agora foi confrontada. A CDU 
não foi agora confrontada. Desculpa-se miseravelmente com a sua incompe-
tência, irresponsabilidade e desonestidade política e intelectual. Para a CDU 
vale tudo para limpar a água do capote. É que a CDU absteve-se, não disse 
se concordava ou se discordava, não viu, absteve-se, e agora, quer lesar e 
abusar do sentimento legítimo dos cidadãos a seu favor como se não tivesse 
nenhuma responsabilidade, mas tem, tem porque não viu, mas em vez de 
assumir com dignidade, frontalidade e honestidade que não viu, e corrigir a 
posição, vem assacar aos outros as responsabilidades que são suas 
agravadas pelo facto de mentir e assim mostrar uma vez mais a sua verdadei-
ra face. Os cidadãos do Montijo sabem porque reduziram a CDU à sua insi-
gnificância. A CDU fala, fala, mas os votos na CDU são cada vez menos. Isto 
é que é a verdade. Os autarcas do PS assumem com frontalidade, transparên-
cia, honestidade e rigor que o valor da tarifa dos resíduos sólidos urbanos 
decorreu de um estudo por força da Lei e que é o resultado desse estudo. Que 
o valor de 8,22€ não foi sinalizado atempadamente por ninguém. Que o 
Regulamento aprovado em rigor cumpriu com todos os preceitos legais, isto 
é, aprovação sem votos contra na reunião de Câmara, publicação no Diário 
da República, 30 dias para discussão pública, publicitação de Edital, apro-
vação final na reunião de Câmara e publicitação e entrada em vigor. É um 
facto que a reclamação dos munícipes lançou o alerta e que esse alerta tinha 
que ser levado em consideração. Não porque o preço da recolha de resíduos 
sólidos não seja de 8,22€ mas porque nas actuais circunstâncias há que 
ponderar as dificuldades económicas e financeiras das famílias, tal como 
ponderámos para outros aspectos do Regulamento de Taxas em que se 
verificou também substanciais aumentos. E a atitude que hoje aqui assumi-
mos de reduzir para 3,00€ o valor e assumir esta correcção não minimiza 
nenhum de nós que votou favoravelmente as tabelas de taxas, os autarcas do 
PS e do PSD, e não minimiza porque não somos donos da verdade, nem tudo 
podemos ver e saber. Ao contrário de outros que preferem aviltar a política 
com declarações verdadeiramente desonestas. Os políticos sérios que estão 
ao serviço dos cidadãos devem ter a coragem de assumir que também erram 
porque são humanos. Ao contrário de outros que se julgam detentores da 
verdade mas que a vida os vai remetendo para o caixote do lixo da história.  
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Os autarcas do PS orgulham-se pois de exercerem uma gestão competente, 
rigorosa, honesta e responsável perante os cidadãos e na defesa do interesse 
público. E vota favoravelmente esta redução de 8,22€ para 3,00€ com o 
sentido da responsabilidade e da solidariedade com todos os cidadãos de 
Montijo. Disse.”-------------------------------------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA N.º 174/10 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 
PRAZO NA MODALIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO SIMPLES COM O 
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO – Na sequência da deliberação 
camarária tomada em reunião de 30.12.2009 titulada pela Proposta n.º 
83/09, foi adjudicada a contratação do empréstimo de 1.500.000,00€ (um 
milhão e quinhentos mil euros) na modalidade de abertura de crédito simples 
ao Banco Português de Investimento nos termos e pelos fundamentos cons-
tantes do relatório justificativo a ele apenso. Notificado que foi o Banco Por-
tuguês de Investimento da deliberação adjudicativa, vem agora esta insti-
tuição bancária remeter-nos o contrato referente ao financiamento para efei-
tos de aprovação do Órgão Executivo e posterior submissão a visto do 
Tribunal de Contas nos termos da al. a) do n.º 1 do artº. 46º da Lei n.º 98/97, 
de 26 de Agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas). 
Nestes termos: Considerando que a Assembleia Municipal já aprovou o pré-
sente pedido de empréstimo em sua sessão ordinária realizada em 19.02.2010 
nos termos do artº. 53º, n.º 2 al. d) da Lei das Autarquias Locais, propõe-se 
que o Executivo Municipal delibere favoravelmente o seguinte: Aprovar, nos 
seus precisos termos, o contrato de empréstimo na modalidade de abertura de 
crédito simples com o Banco Português de Investimento até ao montante de 
1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil euros), destinado ao financia-
mento de investimentos diversos, conforme documento que se anexa e se dá 
por integralmente reproduzido, constituindo parte integrante da presente pró-
posta. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)------------------------------ 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor do Partido Socialista e do 
Partido Social Democrata e uma abstenção do Senhor Vereador da Coliga-
ção Democrática Unitária.------------------------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA N.º 175/10 – ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO FUNDO DE 
MANEIO  - O disposto no ponto 2.9.10.1.11 do DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro 
(POCAL), na redacção do Decreto-Lei número 315/2000, de 2 de Dezembro, 
remete para a necessidade da aprovação de um sistema de controlo interno 
que preveja a elaboração de um regulamento que estabeleça a constituição e 
regularização de um fundo de maneio. Desta forma cumpre ao órgão exe-
cutivo, de acordo com o previsto na alínea j) do nº 1 do artº 68º da Lei 
número 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei número 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, aprovar o Regulamento do Sistema de Controlo Interno e, conse-
quentemente, o Regulamento do Fundo de Maneio que determine os procedi-
mentos e medidas de controlo interno para a constituição, reconstituição, 



utilização, reposição e análise desse fundo, no cumprimento do disposto no 
POCAL. Considerando: O disposto na alínea b) do artigo 1º do Regulamento 
de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, aprovado pelo exe-
cutivo municipal na sua reunião de 31 de Julho de 2002, e atendendo à 
alteração verificada na coordenação técnica da Secção de Contabilidade, 
agora assumida pela D. Maria Ana Grilo. Proponho: Que este Executivo 
Municipal delibere favoravelmente a substituição do responsável pelo fundo 
de maneio, passando essa responsabilidade para a D. Maria Ana Grilo. (Pró-
posta subscrita pela Senhora Presidente)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
III – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 
1 – PROPOSTA N.º 176/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MAESTRO JORGE PEIXINHO E AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS DE PEGÕES, CANHA E SANTO ISIDRO PARA APOIO ÀS 
DESPESAS DE TRANSPORTE INERENTES À REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE 
“AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS” – Como é do co-
nhecimento de V. Exas. esta Câmara Municipal promoveu a organização do 
momento de animação designado “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES 
CARNAVALESCOS”. A organização dos Desfiles Carnavalescos foi da respon-
sabilidade dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, os quais contaram, 
para o efeito, com o apoio desta Câmara Municipal, entre outros. É neste 
âmbito que PROPONHO a V. Exas. a atribuição ao Agrupamento de Escolas 
Maestro Jorge Peixinho e ao Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 
Santo Isidro de um subsídio financeiro para efeitos de comparticipação nas 
despesas relacionadas com o transporte de alunos entre as respectivas esco-
las e os locais do Desfile, nos seguintes valores: - Agrupamento de Escolas 
Maestro Jorge Peixinho – 441,00 € (quatrocentos e quarenta e um euros); - 
Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro – 220,00 
€(duzentos e vinte euros). Código Orçamental: 06.02/04.05.1.03. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 177/10 – ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA RELATI-
VO AO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO CELEBRADO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL E A DRELVT – Como é do conhecimento de V. Exas., 
através do Despacho n.º 22251/2005, de 25 de Outubro, o Ministério da Edu-
cação aprovou o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico e o Regulamento que define 
o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder aos Municípios interessa-
dos em assegurar o fornecimento das referidas refeições. Naquela data, esta 
Câmara Municipal aderiu ao referido Programa mediante a apresentação de 
uma candidatura que foi aprovada. Em conformidade com o Artigo 8º do 
Regulamento aprovado através do Despacho n.º 22251/2005, o montante da 
comparticipação financeira a conceder pelo Ministério da Educação e as 
obrigações a que a Autarquia ficou sujeita foram objecto de um contrato- 
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programa celebrado entre aquele Ministério e esta Edilidade, o qual foi 
ratificado pelo Executivo Camarário em reunião realizada em 26 de Abril de 
2006. Considerando que: 1. Desde a data de aprovação do referido Pró-
grama, o Município  de Montijo tem  aderido anualmente ao  mesmo; 2. Esta  
adesão foi igualmente efectivada no ano lectivo 2009/2010; 3. É necessário 
introduzir algumas alterações à cláusula 3ª do contrato-programa assinado 
em 2006, pelo facto do número estimado de refeições a fornecer aos alunos 
no presente ano lectivo ser diferente. PROPONHO a V. Exas. que este Execu-
tivo Municipal delibere aprovar o aditamento (para o ano 2009/2010) ao 
contrato-programa celebrado no ano lectivo 2005/06, conforme documento 
que se anexa e se dá por integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela 
Senhora Vereadora Clara Silva.------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 178/10 – OBJECTIVOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA O 
ANO DE 2010 – Considerando o seguinte: 1. A Segurança Alimentar é, cada 
vez mais, um requisito fundamental para os consumidores e deve constituir 
uma das prioridades para todos os serviços intervenientes no fornecimento de 
alimentos. 2. Cabe a cada entidade que opera no sector alimentar conceber, 
implementar e manter um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, de 
modo a garantir um elevado nível de protecção da vida e da saúde. 3. A 
Câmara Municipal de Montijo, através da Divisão Social, Cultural e de Ensi-
no/Gabinete de Apoio ao Ensino, encontra-se a adaptar, de forma faseada, o 
sistema de gestão de segurança alimentar dos refeitórios que se encontram 
sob a sua gestão ao referencial ISO 22000, estando envolvidos, na primeira 
fase de adaptação, os refeitórios dos seguintes estabelecimentos de educação: 
EB1 n.º 3 de Montijo, EB1/JI do Bairro da Caneira, EB1 n.º 4 de Montijo 
EB1/JI do Afonsoeiro, EB1 de Atalaia, EB1 da Jardia, EB1/JI do Alto Estan-
queiro, EB1 de Pegões Cruzamento e EB1/JI de Canha. 4. O estabelecimento 
de objectivos, tais como a redução dos organismos patogénicos ou a defini-
ção de níveis de desempenho, deve orientar a intervenção das entidades ope-
radoras no sector. PROPONHO a V. Exas. a aprovação dos Objectivos de Se-
gurança Alimentar da Câmara Municipal de Montijo para os nove refeitórios 
definidos no âmbito do SGSA pela Norma ISO 22000, para o ano de 2010, 
conforme documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente repro-
duzido. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
4 – PROPOSTA Nº. 179/10 – REFORMULAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR – Como é do conhecimento de V. Exas., em reu-
nião realizada em 01.04.2009, essa Câmara Municipal aprovou a Constitui-
ção da Equipa de Segurança Alimentar (ESA) do Município de Montijo e a 
definição das responsabilidades e autoridades/funções de cada um dos seus 
membros. Considerando que: - Alguns dos membros integrantes da ESA já 



não se encontram afectos à Divisão Social, Cultural e de Ensino / Gabinete 
de Apoio ao Ensino, não tendo assim condições para exercer funções que lhes 
foram atribuídas naquela Equipa;  - No âmbito da Norma ISO 22000, impor-
ta destrinçar, de uma forma mais clara, o comprometimento da gestão de 
topo e as responsabilidades e autoridades / funções de cada um dos membros 
da Equipa de Segurança Alimentar. Proponho: 1. A aprovação das respon-
sabilidades e autoridades / funções da gestão de topo no processo faseado de 
certificação da qualidade dos refeitórios escolares, conforme documento que 
se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido; 2. A reformulação 
da constituição da Equipa de Segurança Alimentar do Município e a rede-
finição das responsabilidades e autoridades / funções de cada um dos seus 
membros, conforme documento que se anexa e que aqui se dá por integral-
mente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 
Silva).-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
5 – PROPOSTA Nº. 180/10 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍ-
PIO PARA INTEGRAR O CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MAESTRO JORGE PEIXINHO NO QUADRIÉNIO 2010-2013 – Como é do conhe-
cimento de V. Exas. no passado dia 22 de Abril, foi publicado o Decreto-Lei 
número 75/2008 de 22 de Abril de 2008, o qual veio aprovar o regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educa-
ção pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, revogando o Decreto-Lei 
número 115-A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de 
Junho. De acordo com o ponto 2 do Artigo 10º do Decreto-Lei número 75/-
2008, “São órgãos de direcção, administração e gestão dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas os seguintes: a) O conselho geral; b) O di-
rector; c) O conselho pedagógico; d) O conselho administrativo.” Por sua 
vez, o ponto 1 do Artigo 11º do referido diploma legal, estabelece que “O 
conselho geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição 
das linhas orientadoras da actividade da escola, assegurando a participação 
e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 
4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo.” Considerando que 
“Na composição do concelho geral, tem de estar salvaguardada a participa-
ção de representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e encarre-
gados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local” (cf. 
ponto 2 do Artigo 12º do Decreto-Lei número 75/2008) e que o Presidente do 
Conselho Geral  Transitório do Agrupamento de  Escolas Maestro Jorge Pei- 
xinho solicitou a esta Edilidade, através de fax datado de 08.03.2010, a desi-
gnação dos representantes do Município no Conselho Geral daquele Agrupa-
mento, PROPONHO a V. Exas. a designação dos seguintes dois representan-
tes para integrar aquele Órgão de Gestão no quadriénio 2010-2013: - Maria 
Clara Silva. – Luís Morais. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---
Deliberação tomada por  escrutínio secreto:  Aprovada  com  quatro  votos a  
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favor e dois votos em branco. A Senhora Presidente não participou nesta vo-
tação por se ter ausentado temporariamente.---------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA N.º 181/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUN-
DÁRIA JORGE PEIXINHO PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE 
JOVENS E ADULTOS PARTICIPANTES NA INICIATIVA PARLAMENTO DOS 
JOVENS, RELATIVA AO ENSINO BÁSICO, ORGANIZADA PELO MINISTÉRIO  
DA EDUCAÇÃO, NO MONTANTE DE 149,30€ - Considerando que a Iniciativa 
Parlamento de Jovens, no que diz respeito ao Ensino Básico, é uma activida-
de promovida, organizada, dinamizada e desenvolvida pelo Ministério da 
Educação, em parceria com a Assembleia da República e os Municípios ade-
rentes; Considerando que esta é uma actividade que tem como objectivo edu-
car os jovens para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica 
e política; Transmitir conhecimentos sobre a Assembleia da República, en-
quanto órgão do Estado, constitucional e de soberania, titular primacial da 
função legislativa e as regras do debate parlamentar; Promover o debate de-
mocrático e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de forma-
ção de decisões; Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido 
anualmente, no caso vertente a educação sexual nas Escolas; Proporcionar 
experiência de participação em processos eleitorais; e estimular a capaci-
dade 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 número 159/99, de 14/-
09; Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre as for-
mas 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 intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01; Considerando que compete à Cama-
ra Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural, conforme o estipu-
lado pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do diploma legal acima menciona-
do no parágrafo antecedente; Considerando que no âmbito da realização do 
Parlamento dos Jovens, referente ao Ensino Básico, iniciativa distrital que 
teve lugar no dia 1 de Março de 2010 no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, na cidade de Montijo, foram servidas no refeitório da Escola Secundária 
Jorge Peixinho 67 refeições à hora de almoço, cerca de 45 para alunos e 22 
para professores e técnicos participantes nesta actividade; Considerando que 
o preço total das refeições servidas na Escola Secundária Jorge Peixinho foi 
de 149,30 €; 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 Finan-



ças 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 149,30€ à Escola Secundária Jorge Pei-
xinho, nos termos e com fundamentos de facto e de direito supra expendidos. 
Cabimento orçamental: 0106/04070199 (Cab. N.º 603, de 10/02/10). (Pró-
posta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). ----------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA Nº. 182/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA 
E NOTI-FICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO –PROCESSO PR-01/10 - Na 
sequência do despacho da Senhora Presidente de 07/01/10 a Comissão de 
Vistorias nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à 
vistoria do imóvel sito na Rua Soeiro Pereira Gomes, número 27 – 1º e 2º 
Esquerdo, em Montijo de que são proprietários respectivamente, o Senhor 
António Manuel dos Santos Lourenço e o Senhor Dário Miguel Ventura 
Manuel, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário do 2º Esq., nos termos dos 
artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para audiência 
prévia, não apresentou qualquer alegação. - Considerando que compete à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 
555/99 de 16/12, 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, determi-
nando por consequência a execução das obras que se reputam necessárias no 
prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vis-
toria a ela apenso seja notificada ao proprietário do 2º Esq. (Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva).------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 183/10 - 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) 
De acordo com o Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece as me-
didas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo aeroporto de 
Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios abrangidos, um di-
reito de preferência nas transmissões a título oneroso entre particulares de 
terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas constantes da-
quele mesmo Decreto, relativamente a transmissões na área da zona 10 exte-
rior 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 pú-
blico em geral e do interesse municipal  em  particular,  foram  apreciados os  
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pedidos dos particulares, tendo presente que só em casos muito pontuais será 
de ponderar o efectivo exercício de tal direito de preferência pelo Município. 
3) Face  à necessidade de acautelar o cumprimento pelos particulares desta 
nova exigência legal em todas as transmissões onerosas de imóveis situados 
na área supra identificada e face ainda à necessidade de assegurar que tal 
direito não constitua uma forma de paralisar a 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 Março de 2010, sendo que também se apresenta a ratificação a de-
claração proferida no processo com o n.º RSP-139/10, datada de 05/03/2010, 
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 decla-
rações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presi-
dente, 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 Março de 2010, sendo 
também que se apresenta a ratificação a declaração proferida no processo 
n.º RSP-139/10, datada de 05/03/2010, conforme lista que se anexa à pré-
sente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senho-
ra Presidente).---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
1 – PROPOSTA Nº. 184/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFI-
NITIVA DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM ÁREA ADJACEN-
TE À JUNTA DE FREGUESIA DE PEGÕES”. PROCESSO F-21/2002 – Conside-
rando que: A vistoria efectuada no dia 2010.02.18 considerou estarem os tra-
balhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A Rati-
ficação do Auto de Recepção Definitiva da obra “Construção de Parque In-
fantil em Área Adjacente à Junta de Freguesia de Pegões”. (Proposta subs-
crita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 185/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVI-
SÓRIA DA OBRA “RECUPERAÇÃO DA RUA BERNARDO SANTARENO – BAIRRO 
DO AREIAS – MONTIJO”. PROCESSO F-20/2007 - Considerando que: A vistoria 
efectuada no dia 8 de Março de 2010 considerou estarem os trabalhos em 
condições de serem recebidos provisoriamente. Proponho: A ratificação do 
auto de Recepção Provisória da obra "Recuperação da Rua Bernardo San-



tareno – Bairro do Areias - Montijo” (Proposta subscrita pelo Senhor Verea-
dor Nuno Canta). ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 186/10 – CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE 
PRAZO POR 60 DIAS REFERENTE À OBRA “REABILITAÇÃO E RESTAURO DA 
ERMIDA DE S. SEBASTIÃO E EDIFÍCIOS ANEXOS – Considerando que: - A 
empreitada referente à "Reabilitação e Restauro da Ermida de S. Sebastião e 
Edifícios Anexos”, foi adjudicada à firma Carlos Alberto de Jesus Silva, por 
deliberação de Câmara de 29-10-2008, pelo valor de 96.491,80 € (noventa e 
seis mil, quatrocentos e noventa e um euros e oitenta cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de execução de 180 dias. - A 
adjudicação foi efectuada no âmbito do D. L. N.º 59/99, de 02 de Março. - A 
consignação dos trabalhos foi assinada em 01-09-2009. - Verificou-se um 
atraso nos trabalhos na cobertura dos serviços administrativos devido às 
condições climatéricas adversas, bem como na entrega dos materiais por 
parte dos fornecedores. - O pedido de prorrogação do prazo da empreitada 
solicitado pelo empreiteiro. Proponho: A concessão de uma prorrogação 
graciosa de prazo por 60 dias. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador 
Nuno Canta)------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VIII – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA N.º 187/10 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 17 DE MARÇO DE 2010, TITULADA PELA PROPOSTA N.º 55/10 – “NOVA 
ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SMAS RELTIVA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – 
TABELA TARIFÁRIA E RESPECTIVO REGULAMENTO” – Proponho que: - A 
Câmara Municipal delibere aprovar a deliberação do Conselho de Adminis-
tração de 17 de Março de 2010, titulada pela Proposta nº. 55/10, que se 
anexa e se dá por reproduzida, nos termos e pelos fundamentos dela cons-
tantes. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta)------------------ 
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, dois 
votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma 
abstenção do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.----------- 
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas dezanove horas 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, tendo a mesma tido o seu término às dezanove horas e vinte e 
um minutos, prosseguindo de imediato a Ordem de Trabalhos.----------------- 
O Senhor José Cerveira de Sousa informou que participou como coorde-
nador no Projecto Limpar Portugal que teve lugar no dia 20 de Março de 
2010, com a participação de 52 voluntários, tendo o mesmo sido um sucesso, 
salientando, também, o facto de ter sido uma experiência piloto e os voluntá-
rios que participaram ficaram sensibilizados para as problemáticas quer da 
existência de comportamentos cívicos inaceitáveis e de uma grande dificul-
dade na limpeza de todos os tipos de lixos ilegalmente abandonados, quer dos  
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graves problemas de saúde pública e ambientais. Sugere que as limpezas 
sejam repetidas e continuadas para que o esforço intenso e abnegado de al-
guns cidadãos não se venha a revelar desprovido de sentido face ao desleixo 
e incúria de outros. Destacou os apoios dados pelas Juntas de Freguesia de 
Montijo e Afonsoeiro, Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Montijo), Gru- 
po de Escuteiros, Santa Casa da Misericórdia, Escola Secundária Jorge Pe-
ixinho, SEPNA GNR, Câmara Municipal do Montijo e SGR que contribuíram 
para uma boa execução da iniciativa.------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente saudou o Senhor José Sousa pela participação no 
Projecto Limpa Portugal. O voluntariado tem que ser promovido e incenti-
vado. A Câmara Municipal do Montijo tem um projecto de voluntariado para 
os jovens. Sobre o tratamento de resíduos ainda há muito por caminhar e por 
fazer para se poder vir a pagar menos. Os custos reais do tratamento dos 
resíduos e sua recolha exigem muito de todos e as famílias e o País não estão 
em condições de suportar os custos reais desse trabalho. Tem que haver uma 
nova abordagem técnica e política de resolver a recolha dos resíduos, 
tratamento das águas residuais, da sustentabilidade ambiental porque torna-
se incomportável se não se vier a pagar por isso. Os cidadãos não estão sem-
sibilizados para estas questões e há necessidade de trilhar outros caminhos 
para motivar os cidadãos e comunicar com eles levando-os à participação. O 
custo pela recolha dos resíduos sólidos é enorme e deu o exemplo de Bru-
xelas que recolhe os resíduos duas vezes por semana e o Montijo seis vezes 
por semana. Terá que ser assumida uma nova consciência ambiental e eco-
nómica. Foi muito importante o testemunho do Sr. José Sousa e devem conta-
giar a comunidade montijense para alguns aspectos que são importantes 
para a sustentabilidade ambiental e para a qualidade de vida de todos.-------- 
O Senhor Miguel Henriques referiu que ao receber a factura da água repa-
rou que tinha para liquidar um valor de 8,22€ de resíduos, importância muito 
alta para as suas possibilidades económicas, pelo que solicita esclareci-
mentos sobre o aumento daquela tarifa.---------------------------------------------- 
A Senhora Presidente informou que o preço que vem na factura é o preço 
real do serviço. O 1,20€ não cobra a despesa que a Câmara tem para colocar 
os resíduos no aterro. Os 8,22€ resulta de um estudo efectuado durante um 
ano e que paga a remuneração dos trabalhadores e os encargos sociais, a 
manutenção das viaturas, os combustíveis, os recipientes do lixo, a lavagem 
dos contentores, em suma, paga tudo o que está associado à recolha dos 
resíduos. Vão ser criados mecanismos e formas para melhorar a situação. Irá 
ser criado um custo social a aprovar pela Câmara. É o custo da qualidade de 
vida de todos.----------------------------------------------------------------------------- 
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 vinte horas e vinte e um minutos, da qual se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Coordenadora Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

Maria Amélia Antunes 


