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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. 12/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE JUNHO DO ANO D E 
DOIS MIL E DEZ 

 

Aos dezasseis dias do mês de Junho 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: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA 

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 vinte e uma horas, com a presença da Técnica Superior da Divisão de 
Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e Financeiro, Elsa 
Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente da Câmara assumiu a Presidên-
cia 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 
 
Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PS não tendo os mesmos 
apresentado qualquer assunto. Seguidamente foi dada a palavra aos 
Senhores Vereadores do PSD e da CDU, tendo a Senhora Vereadora Lucília 
Ferra dito que relativamente ao anúncio feito na última semana sobre o 
encerramento das urgências pediátricas no Centro Hospitalar Montijo/Bar-
reiro, durante os meses de Verão no horário nocturno, foi recebido com 
preocupação e apreensão porque iria prejudicar a qualidade da prestação 
dos cuidados médicos às crianças desta região, não pensando só na questão 
do Montijo, porque é mais fácil ir ao Barreiro do que ir a Almada, estavam a 
pensar no sul do Distrito, nomeadamente Sines, por exemplo, que para 
chegar a Almada são 100 km, e foi com preocupação que ouviram a notícia e 
sobretudo porque conhecem o funcionamento do Hospital Garcia da Horta e 
sendo um hospital de grande porte e qualidade tem manifestado cada vez 
mais dificuldades em prestar cuidados de saúde à população da área de 
influência desse mesmo hospital. Com mais a área de influência do Barreiro, 
Montijo e Setúbal, criaria, de facto, uma grande carga para o Hospital 



Garcia da Horta. Ficaram agradados quando foi possível ultrapassar este 
problema e quando houve disponibilidade por parte dos médicos para fazer 
horas extraordinárias e por parte de outros clínicos com mais de 50 anos 
para assegurarem as urgências durante a noite, que não estão obrigados por 
força do seu vínculo laboral e do seu estatuto profissional e portanto congra-
tulam-se com a decisão final e demarcam-se, claramente, das declarações da 
Senhora Presidente da Câmara do Montijo que num órgão de comunicação 
social de difusão nacional teve oportunidade de concordar com a medida, 
tendo sido a única Autarca do Distrito que concordou com o encerramento 
das urgências, e querem que fique expresso publicamente que o PSD do 
Montijo demarca-se dessa posição e congratula-se com a solução final que 
foi encontrada para esta questão.----------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “A posição 
da Presidente da Câmara do Montijo em nome da Câmara Municipal é a 
seguinte: Confrontados com a informação de que os clínicos de Pediatria se 
recusavam a assegurar as urgências pediátricas no período compreendido 
entre 15 de Junho e 15 de Setembro entre as 0 horas e as 9 horas era claro 
para a Presidente da Câmara que a referenciação a um Hospital neste caso 
ao Garcia da Horta fazia todo o sentido, pese embora as dificuldades e 
transtornos causados às famílias, e às crianças e jovens. Todavia, entende-
mos e continuamos a entender que é preferível uma referenciação com garan-
tia de assistência médica qualificada que permita assegurar a qualidade do 
serviço a prestar aos utentes do que uma solução sem qualquer garantia de 
assistência lá chegados, porque neste caso não tendo condições de assistên-
cia iriam referenciados para outra urgência, ou para outro hospital com as 
nefastas consequências que daí advêm ou correndo o risco de não serem 
assistidos correndo perigo de vida. Foi este o quadro e a realidade apresen-
tada pelos responsáveis das unidades hospitalares em causa e que por 
conseguinte não havendo médicos a solução era correcta. Posteriormente e 
desconhecendo factos atinentes à manutenção das urgências a não ser essa 
predisposição dos clínicos em as assegurar achamos que isso é positivo e foi 
isso que transmitimos na comunicação social. Mas questionámos e questiona-
mos a que preço esta trapalhada vai ser realizada e se o acréscimo de traba-
lho extraordinário que os médicos vão ter de fazer garantem as melhores 
condições de assistência às crianças e aos jovens. Declarações que prestá-
mos e que mantemos na integra com um dado novo que conhecemos hoje as 
demissões da Directora Clínica do Hospital São Bernardo e do Director de 
Pediatria do Hospital São Bernardo. Portanto é preciso ter em atenção as 
condições concretas da prestação dos serviços e não embarcar naquilo que 
muitas vezes nos querem fazer crer e particularmente às populações que 
sentem grande insegurança com estas situações e pedir responsabilidades a 
quem as tem, isto é, se os pediatras que antes afirmavam não ter condições 
para assegurar as urgências e depois passaram a ter qual é a idoneidade 
destes profissionais ou se os seus superiores não  dialogaram  nem avaliaram 
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toda a situação então têm que se demitir ou serem demitidos a isto chama-se 
ética de responsabilidade. E é essa ética de responsabilidade com a informa-
ção que a Presidente da Câmara de Montijo obteve antes e depois que 
considera a manutenção na íntegra das suas declarações. O povo não pode 
servir de arma da remesso para políticos demagógicos, médicos irresponsá-
veis e dirigentes que não honram os seus compromissos. Que isto lhes sirva 
de lição e que os responsáveis sofram as consequências e esperamos que não 
sejam os utentes nas urgências com as horas de espera.”------------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Ferrão referiu que há cerca de um ano a Câmara 
convidou os comerciantes do Mercado Municipal nº. 1 do Montijo, para os 
informar do Projecto que preparou para recuperar aquele espaço. Numa 
data, a Câmara informou que as obras de remodelação deviriam iniciar-se 
no início de 2010. Em minha opinião, este é um espaço muito importante 
para a cidade que desenvolve um papel ímpar, quer no serviço aos munícipes, 
quer aos comerciantes que aí ganham a vida. Neste contexto, o Vereador 
Nuno Ferrão solicita à Senhora Presidente o ponto da situação sobre as 
referidas obras no Mercado Municipal n.º 1. Pela terceira vez nestas 
reuniões de câmara solicito o envio do último Balanço Social da Câmara, 
cujo envio se encontra prometido desde o início de Março de 2010. Em 
relação ao cartão de identificação de Vereador, lamento que desde Novem-
bro de 2009, quando o seu Gabinete o solicitou pela primeira vez, o mesmo 
ainda não tinha sido produzido, oito meses após a tomada de posse desta 
Câmara. Referiu ainda o Vereador Nuno Ferrão que só recebeu o convite da 
Associação dos Comerciantes para a passagem de modelos do dia 5 de 
Junho, na segunda feira seguinte, dia 7 de Junho, questionando o facto de o 
mesmo ter ido a despacho da Senhora Presidente, o que não devia acontecer, 
e poder ter sido esse facto que atrasou o envio atempado do convite para o 
seu gabinete.------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente disse que relativamente ao Mercado Municipal o 
projecto está feito, e o concurso está em fase de conclusão, mas temos a 
questão dos recursos financeiros a afectar a realização da obra que ronda o 
valor de um milhão de euros. Gostaria muito de realizar a obra, uma vez que 
a mesma é muito importante para a promoção dos produtos e do mercado 
mas só com as obras de remodelação é que se torna possível.-------------------- 
O Senhor Vereador Nuno Canta disse que estão de acordo com o que o 
Senhor Vereador Nuno Ferrão referiu quanto à importância do edifício como 
estratégia para o comércio local e que não estão aqui para bloquear o 
desenvolvimento do mercado municipal. Neste processo existem duas ques-
tões, uma delas já foi abordada pela Senhora Presidente, tem a ver com o 
concurso, a outra tem a ver com as restrições financeiras que o Município 
neste momento atravessa, o que os levou a procurarem algumas fontes de 
financiamento. Foram feitas duas candidaturas, quer para a requalificação 
do centro urbano da cidade, quer para a requalificação da frente ribeirinha, 



onde está incluído o mercado municipal, mas existe ainda uma contraparte 
municipal de cerca de três milhões e meio de euros o que limita o desenvolvi-
mento de várias obras. Relativamente ao concurso, foi feito o procedimento 
normal, mas entretanto houve algumas situações que por força da lei tiveram 
que ser rectificadas, nomeadamente em duas especialidades, electricidade e a 
questão das águas e dos esgotos, que levou a suspender o concurso por 
tempo indeterminado. Neste momento as situações estão tratadas mas por 
questões financeiras o concurso encontra-se suspenso.---------------------------- 
A Senhora Presidente disse que têm o empréstimo aprovado de um milhão e 
meio de euros mas que não irão começar a obra porque podem precisar do 
dinheiro para outras situações e que não estão disponíveis para criar à 
Câmara dificuldades acrescidas por uma ânsia de querer fazer mais obra. Os 
cidadãos com quem têm falado vão percebendo, mas naturalmente que 
querem mais e é legítimo que tenhamos aspirações e ambições para termos 
mais e melhor para o concelho. Disse ainda que se os Senhores Vereadores 
apresentarem um plano, que achem que faz sentido estão disponíveis para o 
discutirem e para aprovarem se for de aprovar. Quanto ao balanço social a 
Senhora Presidente solicitou à Senhora Vereadora Clara Silva que se 
providencie junto do seu gabinete para que seja remetido o respectivo 
documento para o gabinete do Senhor Vereador Nuno Ferrão. Quanto ao 
cartão de identificação de vereador a Senhora Presidente disse que tinha 
contactado com a Dra. Manuela Marcelino, Chefe da Divisão de Relações 
Públicas que lhe informou que nunca tinha tratado dessa situação. A Senhora 
Presidente disse que iria tratar do assunto uma vez que já tinha assinado esse 
tipo de cartões. Relativamente aos convites para a cerimónia os mesmos 
foram remetidos através de ofício, no dia 2 de Junho tendo os serviços 
colocado na pasta do despacho da Senhora Presidente para serem remetidos 
para o gabinete do Senhor Vereador Nuno Ferrão situação que não deveria 
ter acontecido uma vez que os mesmos vinham dirigidos ao Senhor Vereador 
e deveriam ter seguido as vias directas.---------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha leu duas declarações cujo teor a 
seguir se transcreve: “1 – De acordo com a Constituição da República 
Portuguesa, são tarefas fundamentais do Estado, promover o bem-estar e a 
qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como 
a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 
mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 
sociais. No seu artigo 64º, nº. 1 todos têm direito à protecção da saúde e o 
dever de a defender e promover. No mesmo artigo no seu nº. 3 para assegu-
rar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: 
garantir o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição 
económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação. 
Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos 
humanos e unidades de saúde. O Governo através da Administração Regional 
da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou o  encerramento  das  urgências  
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pediátricas do Centro Hospitalar Barreiro Montijo e do Hospital S. Bernardo 
em Setúbal, durante o período nocturno entre 15 de Junho a 15 de Setembro. 
No seguimento desta medida todas estas urgências pediátricas da região 
seriam encaminhadas para o sobrelotado Hospital Garcia da Horta, em 
Almada. Estima-se que nas urgências pediátricas dos Hospitais do Barreiro e 
Setúbal sejam atendidos cerca de 50.000 crianças ano, das quais mais de 
15.000 no período nocturno. Esta medida teve como justificação a falta de 
médicos para assegurar as urgências pediátricas nocturnas. No centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, nunca esteve em causa a falta de médicos, aliás 
confirmada pela Ordem dos Médicos. A escala dos médicos já efectuada até 
final de Setembro. Se fosse essa a causa, que mais deveria fazer o governo 
senão tomar as medidas adequadas para contratar os profissionais necessá-
rios para garantir a saúde das crianças da região e o funcionamento normal 
das urgências pediátricas. Para fazer frente a estas medidas do governo, 
levantaram-se imensas vozes contra, nomeadamente as populações atingidas, 
as comissões de utentes e alguns autarcas das Câmaras da Península de 
Setúbal que em uníssono condenaram tais medidas e propuseram-se encabe-
çar a luta em defesa das crianças e do seu direito à saúde. Foi com alguma 
indignação e perplexidade que ouvimos a Senhora Presidente da Câmara do 
Montijo em declarações a uma estação televisiva, tomar uma posição de 
acordo com as medidas anunciadas pelo Governo de fechar as urgências 
pediátricas do centro Hospitalar do Barreiro Montijo. O seguidismo partida-
rio e político não deixou ver a razão de defesa da saúde para as crianças do 
nosso Concelho, existia outra solução para o problema que não era a 
anunciada e defendida pela Senhora Presidente da Câmara do Montijo e pelo 
Governo PS, mas sim a encontrada entre os profissionais e os outros agentes 
intervenientes. Foi a luta das populações e das suas organizações de utentes 
da saúde, que se mobilizaram e que estavam dispostas a dar a resposta 
merecida, que obrigaram o governo a ceder e a repor as urgências pediátri-
cas. Sem essa luta teria sido tudo uma inevitabilidade que poria em risco 
vidas humanas cujos responsáveis não iriam assumir as responsabilidades 
das medidas que queriam implementar. O Concelho do Montijo, já não tem 
urgências pediátricas no nosso hospital à muitos anos por opções políticas 
dos governos PS e PSD, foram transferidas para outros hospitais que distam 
mais de 20Kms do centro da Cidade e mais de 50 Kms do extremo do nosso 
Concelho e agora pretendia-se alocar essas urgências entre 50Kms e 100 
Kms de distância, no Hospital Garcia da Horta em Almada, essas desloca-
ções levariam entre 30 minutos a cerca de uma hora, num concelho onde 
faltam meios de transporte adequados para transportar doentes com casos 
graves. Por isso se torna cada vez mais urgente a construção de um novo 
hospital para o Montijo e Alcochete que responda às necessidades das 
populações e dos utentes. Todos sabemos o que se pretende com estas 
medidas de austeridade provocadas pelo Programa de Estabilidade e 



Crescimento PEC. Neste caso, reduzir o investimento na saúde de forma a 
pôr em causa o próprio Serviço Nacional de Saúde e abrir portas ao negócio 
privado da saúde dos grandes grupos económicos. A luta determinada das 
populações e dos utentes impediu o encerramento das urgências pediátricas e 
garantiu o acesso de todos e em particular das crianças à saúde. Mais uma 
vez reafirmamos o dever constitucional de defender a saúde e de a promover, 
por isso as populações estarão atentas a todas as medidas que ponham em 
causa os seus direitos mais elementares, um deles o direito à saúde no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde. 2 - Posto Móvel CTT na Atalaia – Tomámos 
conhecimento de que os CTT eliminaram desde o passado dia 21 de Maio, o 
posto móvel dos correios que servia diariamente a população de Atalaia na 
Praça da Liberdade. Esta medida inqualificável, levará a que a população da 
Freguesia fique sem este serviço público fundamental e passe a ter de se 
deslocar à estação dos CTT do Montijo, com todas as consequências que isso 
acarreta, tendo em conta a falta de acessibilidades existentes para além da 
população ser mal servida em termos de transportes públicos, com as 
dificuldades acrescidas com que se confrontam os mais idosos com proble-
mas de mobilidade e financeiras. Esta medida está ligada à lógica economi-
cista e de máximo lucro, contrária à prestação de serviço público, uma opção 
que tem o aval do actual governo que procura desresponsabilizar o Estado 
face aos serviços públicos e aos direitos das populações, para assim justificar 
a sua entrega aos privados, enquanto as populações ficam cada vez mais mal 
servidas. Esta medida de eliminação de mais um serviço público não está 
desligada da intenção contida no PEC do PS e do PSD de privatizar a 
empresa CTT, limpa de sectores de utilidade pública não tão rentáveis. Face 
a esta situação de eliminação de mais um serviço público no nosso concelho, 
não podemos ficar indiferentes a mais esta medida lesiva dos interesses das 
nossas populações, pelo que se recomenda que a Câmara Municipal interve-
nha junta desta empresa pública, os CTT, para que reponha a situação 
existente ou melhore os serviços prestados as populações atingidas no nosso 
concelho.”-------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “A posição 
da Presidente da Câmara do Montijo em nome da Câmara Municipal foi a 
seguinte: Confrontados com a informação de que os clínicos de Pediatria se 
recusavam a assegurar as urgências pediátricas no período compreendido 
entre 15 de Junho e 15 de Setembro entre as 0 horas e as 9 horas era claro 
para a Presidente da Câmara que a referenciação a um Hospital neste caso 
ao Garcia da Horta fazia todo o sentido, pese embora as dificuldades e 
transtornos causados às famílias, e às crianças e jovens. Todavia entendemos 
e continuamos a entender que é preferível uma referenciação com garantia 
de assistência médica qualificada que permita assegurar a qualidade do 
serviço a prestar aos utentes do que uma solução sem qualquer garantia de 
assistência lá chegados, porque neste caso não tendo condições de assistên-
cia iriam referenciados para outra urgência, ou  para  outro  hospital  com as  
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nefastas consequências que daí advêm ou correndo o risco de não serem 
assistidos correndo perigo de vida. Foi este o quadro e a realidade apresen-
tada pelos responsáveis das unidades hospitalares em causa e que por 
conseguinte não havendo médicos a solução era correcta. Posteriormente e 
desconhecendo factos atinentes à manutenção das urgências a não ser essa 
predisposição dos clínicos em as assegurar achamos que isso é positivo e foi 
isso que transmitimos na comunicação social. Mas questionámos e questiona-
mos a que preço esta trapalhada vai ser realizada e se o acréscimo de 
trabalho extraordinário que os médicos vão ter de fazer garantem as 
melhores condições de assistência às crianças e aos jovens. Declarações que 
prestámos e que mantemos na integra com um dado novo que conhecemos 
hoje as demissões da Directora Clínica do Hospital São Bernardo e do 
Director de Pediatria do Hospital São Bernardo. Portanto é preciso ter em 
atenção as condições concretas da prestação dos serviços e não embarcar 
naquilo que muitas vezes nos querem fazer crer e particularmente às 
populações que sentem grande insegurança com estas situações e pedir 
responsabilidades a quem as tem, isto é, se os pediatras que antes afirmavam 
não ter condições para assegurar as urgências e depois passaram a ter qual é 
a idoneidade destes profissionais ou se os seus superiores não dialogaram 
nem avaliaram toda a situação então têm que se demitir ou serem demitidos a 
isto chama-se ética de responsabilidade. E é essa ética de responsabilidade 
com a informação que a Presidente da Câmara de Montijo obteve antes e 
depois que considera a manutenção na íntegra das suas declarações. O povo 
não pode servir de arma de remesso para políticos demagógicos, médicos 
irresponsáveis e dirigentes que não honram os seus compromissos. Que isto 
lhes sirva de lição e que os responsáveis sofram as consequências e 
esperamos que não sejam os utentes nas urgências com as horas de espera. O 
populismo e a demagogia servem apenas para manipular e enganar os 
cidadãos. É apanágio da CDU prometer tudo a todos e depois não dá nada, 
ou melhor trata da vida do seu partido. O PCP-CDU ainda julga que vive uma 
realidade dos anos dourados do Sol da terra em que o PCP se revia e tinha a 
União Soviética como o paraíso. Mas percebeu-se há muitos anos que o 
paraíso foi um verdadeiro inferno, e só foi paraíso para os membros do 
Partido Comunista da União Soviética. É preciso aprender com a história e 
aqui também o PCP quer continuar nessa visão soviética paradisíaca mas só 
para os burocratas do partido, porque depois quanto toca ao povo esse pode 
passar fome e gritar pelos seus direitos, e tanto assim é, que o PCP é contra 
isto e aquilo mas quando toca a colocar os seus gestores nas empresas 
municipais ganhando mais que os Presidentes de Câmara nem a voz levanta. 
Aí não há imoralidade não há injustiça ainda por cima alguns são 
reformados, tirando os empregos a jovens e isto é apenas uma amostra da 
moral do PCP. O mesmo acontece na área da Saúde o PCP fala em defender o 
Serviço Nacional de Saúde mas depois alguns dos seus militantes, 



simpatizantes, apoiantes, dirigentes não vão ao Serviço Nacional de Saúde é 
esta a lógica do PCP. Desafio o PCP a apresentar uma proposta para acabar 
com todos os subsistemas de saúde, ADSE, Caixa Geral de Aposentações, e a 
integrar um só sistema de Segurança Social e de Serviço Nacional de Saúde, 
ou seja, acabar com a lógica dos subsistemas de Saúde. Nesse dia o PCP ter-
me-á ao seu lado a defendê-lo. Isso é que é servir as populações em defesa do 
Serviço Nacional de Saúde, uma proposta concreta na Assembleia da 
República que vise efectivamente uniformizar a assistência na Saúde e todos 
os cidadãos vão ao Serviço Nacional de Saúde sem mais subsistema. Haverá 
alternativa dos que podem pagar do seu bolso e não com o dinheiro dos 
nossos impostos e a outros sistemas de saúde. Enquanto o PCP não fizer isto 
bem pode pregar porque ninguém acredita porque os cidadãos vêem, eles 
falam uma coisa mas praticam outra. A posição da Presidente da Câmara do 
Montijo relativamente às urgências pediátricas e no quadro da informação 
que detinha foi uma posição responsável. Não defende os direitos das pessoas 
quem mais grita na rua, agita bandeiras ou faz barulho, o direito das pessoas 
defende-se na prática, consequentemente com firmeza e responsabilidade. 
Respeito a posição que alguns dos meus colegas assumiram mas nem lhes 
digo nem lhes chamo irresponsáveis o mesmo exijo para mim. Não é o PCP 
que mede a responsabilidade e as declarações da Presidente da Câmara do 
Montijo porque não detêm toda a verdade tem apenas a sua verdade e 
também não vale neste contexto as fugas para a frente com um novo hospital, 
porque pelos vistos não há médicos, e se não há médicos não queremos 
paredes que não servem as pessoas. Mas temos a ambição de querer um novo 
hospital quando houver condições para servir as pessoas, é preciso criar 
condições para que as pessoas sejam servidas num novo Hospital.”------------ 
O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que a Senhora Presidente ficou 
muita agitada com esta posição, e tomou esta atitude porque a situação 
voltou ao normal.------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Presidente ditou para a Acta a seguinte declaração: “Neste 
momento e na continuação do uso da palavra e estando no uso da palavra o 
Senhor Vereador Joaquim Batalha na qual referiu que a Presidente da 
Câmara ficou satisfeita ou não ficou satisfeita pelo facto das Urgências 
Hospitalares Pediátricas serem abertas, o que considero uma afronta retiro a 
palavra ao Senhor Vereador usando os mesmos métodos que eu não perfilho 
mas que a Senhora Presidente da Câmara de Setúbal costuma fazer aos 
Vereadores da Oposição”.------------------------------------------------------------- 
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 31 de Maio e 11 de 
Junho de 2010: - Licenças Administrativas: 1; - Alterações: 2; - Certidões: 
3; - Informações Prévias: 1; - Comunicações Prévias: 1; - Licenças de 
Utilização: 2.----------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos docu-
mentos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------- 
 
Foi presente para aprovação a Acta nº. 11/2010, tendo sido aprovada com as 
seguintes rectificações: no verso da folha 96 na intervenção da Senhora 
Vereadora Clara Silva onde se lê: “é a promoção aos trabalhadores” deve 
ler-se: “é a promoção dos trabalhadores” e onde se lê: “anos de 
classificação” deve ler-se: “anos de serviço”; no verso da folha 101 na 
intervenção do Senhor Vereador Joaquim Batalha, onde se lê: “de que 
política” deve ler-se: “de que partido”.---------------------------------------------- 
 
Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes 
ao período de 

 

ORDEM DO DIA 
 

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
1 – PROPOSTA Nº. 247/10 – ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM DIREITO 
DE SUPERFÍCIE – ABRIGO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À 
CRIANÇA – Por deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião 
de 26 de Maio de 2004, foi aprovada a cedência em direito de superfície da 
parcela de terreno com a área de 7.150m2, sita na Quinta das Nascentes, 
freguesia e concelho de Montijo, proveniente da operação de loteamento 
registado sob o nº I-05/2002, à Abrigo – Associação Portuguesa de Apoio à 
Criança, para construção de um cento de acolhimento temporário para 
crianças em risco, bem como as condições pelas quais a mesma se regeria 
(cfr. Doc. 1). Por deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 
29 de Outubro 2008, titulada pela Proposta nº 1310/08 e deliberação da 
Assembleia Municipal tomada na sua terceira sessão extraordinária realiza-
da em 20.11.2008, foi aprovada a desafectação do domínio público municipal 
da referida parcela (cfr.Docs.2 e 3). Em resultado da desafectação a parcela, 
actualmente, com a área de 7.130,2m2, foi registada no domínio privado do 
Município sob o nº 5367/20090121, conforme certidão emitida pela Conser-
vatória do Registo Predial de Montijo (cfr.Doc.4). Não constando das delibe-
rações acima mencionadas o valor atribuído ao direito de superfície, 
elemento essencial para a celebração de escritura, propõe-se que o Executivo 
Municipal delibere: 1. Atribuir , para efeitos registais ao direito de superfície, 
por 30 anos, da parcela de terreno para construção urbana, sita na Rua do 
Pocinho das Nascentes, freguesia e concelho de Montijo, actualmente, com a 
área de 7.130,2m2, descrita na Conservatória do Registo Predial de Montijo 



sob o nº 5367/20090121 e na respectiva matriz sob o Artigo 12465, com o 
valor patrimonial de € 5.433.300,00, o valor de € 2.841.615,90 (dois milhões 
oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e quinze euros e noventa cênti-
mos), conforme informação técnica que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida; 2. CONFERIR os necessários poderes à Presidente 
da Câmara para outorgar na respectiva escritura de cedência gratuita em 
direito de superfície; 3. NOTIFICAR a Abrigo – Associação Portuguesa de 
Apoio à Criança da deliberação tomada; 4. REMETER o processo ao Cartório 
Notarial da Dr.ª. Maria de Fátima Duarte para celebração da escritura nos 
termos propostos. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)---------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
1 – PROPOSTA Nº. 248/10 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 5ª AO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010 – 2013) E 3ª AO PLANO DE ACTIVIDA-
DES MUNICIPAL – 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 princí-
pios 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 reputem necessárias. 
Dispõe o nº. 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 investimentos aprovado devem ser 
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modifica-
ções no orçamento, se for o caso”. Considerando a necessidade de efectuar a 
7ª alteração ao Orçamento e 5ª Plano Plurianual de Investimentos para 
2010-2013 e 3ª Plano de Actividades Municipal constante do documento 
anexo, que aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo 
Municipal delibere favoravelmente a 7ª alteração ao Orçamento e 5ª ao 
Plano Plurianual de Investimentos para 2010-2013 e 3ª ao Plano de 
Actividades Municipal 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 Fevereiro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei número 315/2000, de 2 de Dezembro. (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.------------------ 
III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
1 – PROPOSTA N.º 249/10 – REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 
DE MONTIJO – Considerando que: 1. O Decreto-Lei número 305/2009, de 23 
de Outubro, estabelece um novo enquadramento jurídico dos serviços das 
autarquias locais; 2. A estrutura orgânica em vigor no Município de Montijo, 
que data de 8 de Novembro de 1994, com as alterações introduzidas em 17 de 
Setembro de 1998 e em 7 de Julho de 2009, encontra-se desactualizada, não  
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sendo operacional face ao novo quadro legal e face à actual dinâmica de 
gestão e organização do trabalho na Administração Pública; 3. Pelo meu 
Despacho de 09.11.2009 criei um Grupo de Trabalho com a incumbência de 
proceder à análise da actual estrutura e elaboração de uma proposta no 
sentido de revisão dos serviços municipais de acordo com o citado diploma; 
4. Os municípios devem promover a reorganização dos seus serviços até 31 
de Dezembro de 2010, nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei citado; 5. De 
acordo com o disposto no artigo 6º do Decreto-Lei número 305/2009 compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar o 
modelo de estrutura orgânica, aprovar a estrutura nuclear, definindo as 
unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis, de subunidades orgânicas, de equipas multidisciplinares 
e de equipas de projecto; 6. De acordo com o disposto no artigo 7.º do 
Decreto-Lei número 305/2009 compete à Câmara Municipal, sob proposta do 
Presidente, criar as unidades orgânicas flexíveis, definindo as respectivas 
atribuições e competências, as equipas de projecto e as equipas multidiscipli-
nares, todas dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal. Assim, 
apresento a V. Exas. para conhecimento, o organograma que integra as 
unidades nucleares e as unidades flexíveis (Anexo 2), que se junta e se dá por 
integralmente reproduzido e proponho que a Câmara Municipal aprove nos 
termos dos artigos 53º, nº. 2, alínea n) e 64º, nº. 6, alínea a) das Lei número 
169/99, de 18 de Setembro, na versão actual e do artigo 6º do Decreto-Lei 
número 305/2009, de 23 de Outubro , o seguinte: - O Regulamento de 
Organização dos Serviços do Município de Montijo – Estrutura Nuclear, 
anexo à presente proposta e que se dá por integralmente reproduzido e o 
submeter, para deliberação final, à Assembleia Municipal do Montijo. 
(Proposta subscrita pela Senhora Presidente)--------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
IV – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO  
1 – PROPOSTA N.º 250/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILAR-
MÓNICA 1º DE DEZEMBRO, PARA APOIO NAS VÁRIAS ACTIVIDADES A 
DECORRER DURANTE AS FESTAS POPULARES DE S. PEDRO – A Sociedade 
Filarmónica 1.º Dezembro tem sido convidada à actuar nas Festas Populares 
de S. Pedro nas várias actividades que desenvolve, este ano irá realizar um 
concerto, participa na Procissão, actua com o Grupo de Cavaquinhos e com 
Danças Hip-Hop e Sevilhanas em dois dias diferentes. Para fazer face às 
despesas destes eventos, a Sociedade Filarmónica 1.º Dezembro solicitou um 
apoio financeiro, deste modo; Propõe-se: 1 – A atribuição de um subsídio no 
valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros) à Sociedade Filarmónica 1.º 
de Dezembro, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei das 
Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei número 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 2 – Que o presente apoio conste da relação a publicar 
editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no artigo 2º, 



nºs. 1, 2 e 3 da Lei número 26/94, de 19 de Agosto. Código Orçamental: 
01.06/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 251/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSSOCIAÇÃO 
CULTURAL DA LANÇADA E SARILHOS GRANDES, PARA APOIO NA ORGANI-
ZAÇÃO DAS FESTAS POPULARES DE S. JORGE 2010 EM SARILHOS GRANDES 
– A Associação Cultural da Lançada e Sarilhos Grandes, com contribuinte 
509393845 vai organizar as Festas Populares de S. Jorge 2010 em Sarilhos 
Grandes, de 23 a 27 de Julho. Para o efeito solicitou um apoio financeiro a 
esta Autarquia. Nestes termos propõe-se: 1 – Conceder um subsídio no mon-
tante de € 2.000,00 (dois mil euros) à Associação Cultural da Lançada e 
Sarilhos Grandes, ao abrigo do disposto no artigo 64º, nº. 4, alínea b) da Lei 
das Autarquias Locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei número 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 2 – Que o presente apoio conste da relação a 
publicar editalmente e em jornal regional, em cumprimento do estatuído no 
artigo 2º, nºs. 1, 2 e 3 da Lei número 26/94, de 19 de Agosto. Código 
Orçamental: 01.06/04.07.01.99. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora 
Clara Silva)------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
3 – PROPOSTA Nº. 252/10 – EMISSÃO DE PARECER SOBRE A INTENÇÃO DA 
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO DE 
PROCEDER À SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO DA EB1 N.º 2 DE SARILHOS 
GRANDES, A PARTIR DO ANO LECTIVO 2010/2011 – Através de ofício datado 
de 24 de Maio de 2010, a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRELVT) informou esta Câmara Municipal da intenção de proceder 
à suspensão de funcionamento da EB1 n.º 2 de Sarilhos Grandes, a partir do 
ano lectivo 2010/2011, “com base no facto da escola acima referida 
apresentar menos de 20 alunos e ser possível encontrar um estabelecimento 
de ensino a curta distância que proporcione às crianças melhores condições 
de ensino-aprendizagem”. É neste âmbito que PROPONHO a V. Exas. a 
aprovação do Parecer desta Câmara Municipal sobre a supracitada 
intenção, conforme documento anexo que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
V – DIVISÃO DE DESPORTO 
1 – PROPOSTA Nº. 253/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ASSOCIA-
ÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR CLUBE 
ATLÉTICO DO MONTIJO – O Clube Atlético do Montijo, associação desporti-
va sem fins lucrativos, filiada na Associação de Canoagem da Bacia do Tejo, 
Federação Portuguesa de Canoagem , Associação de Natação de Lisboa e 
Federação Portuguesa de Natação, promove, organiza, dinamiza e desenvol-
ve no decurso da época desportiva de 2009/2010, em curso e execução, um 
conjunto de actividades desportivas regulares no domínio da canoagem 
federada, ao nível dos escalões de formação, da natação federada, igualmen- 
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te no âmbito dos escalões de formação, do futebol (clássico e de ar livre de 
11) de veteranos e do futsal de veteranos. Assinalam-se, pela sua relevância, 
os sucessos desportivos obtidos pelo clube nas modalidades de canoagem e 
natação em provas distritais, regionais e nacionais de natureza oficial 
federada, sendo inegável que subjaz manifesto e relevante interesse público 
municipal à actividade desportiva federada desenvolvida pelo clube nas 
mencionadas modalidades, no âmbito dos escalões de formação. Nos termos 
do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o 
Município de Montijo dispõe de atribuições no domínio dos tempos livres e 
do Desporto, estatuindo a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma 
legal que os órgãos municipais exercem competências no âmbito do apoio a 
actividades desportivas e recreativas que revistam interesse público munici-
pal. Estipula ademais a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 11-01, que a Câmara Municipal, no 
âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, pode apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 
municipal de natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 
5/2007, de 16 de Janeiro que “o Estado, as Regiões Autónomas e as autar-
quias locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do desporto 
em colaboração com as instituições de ensino, as associações desportivas e 
as demais entidades públicas ou privadas, que actuam nesta áreas”, 
estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei que “incumbe 
ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção e a 
generalização de actividade física, enquanto instrumento essencial para a 
melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. 
Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da Actividade Física e do 
Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as associações desportivas 
(sem fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou comparticipações 
financeiras objecto de aprovação e atribuição por parte das Autarquias 
Locais. A concessão de apoios financeiros, materiais e logísticos por parte 
das Autarquias Locais aos clubes desportivos, independentemente do valor 
pecuniário e da expressão monetária, é obrigatoriamente titulada, consta e 
efectiva-se através de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos 
termos do disposto nos artigos 46.º, n.º 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro e bem assim nos artigos 1.º, 2.º, 3.º, n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o qual define e disciplina o 
regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo. Os 
objectivos da atribuição de apoios aos clubes desportivos mediante a 
celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo constam 
do artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. O artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 
Desportivo Associativo aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004 estabelece que “o programa de 



apoio à manutenção e desenvolvimento de actividades desportivas regulares 
tem como finalidade apoiar as actividades regulares a realizar durante uma 
época desportiva”, enquadrando o respectivo artigo 6.º os tipos de apoio a 
prestar no âmbito do programa em apreço, nos seguintes termos: enquadra-
mento técnico; apetrechamento; transporte; divulgação e informação das 
actividades; e formação de agentes desportivos, no que ao caso vertente diz 
respeito e de acordo com a tipificação feita pelas alíneas a), b), c) e f) do 
citado diploma. Refere o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima 
identificado que “o programa de apoio ao rendimento desportivo tem como 
finalidade apoiar as associações desportivas que participam em competições 
de carácter nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública 
Desportiva”. No âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do 
preceituado no artigo 14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte 
para competições e as despesas com a arbitragem, o policiamento, o seguro 
desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das alíneas a) e c) a f) do 
aludido normativo regulamentar. Enquanto clube desportivo que fomenta, 
promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática desportiva 
oficial federada das modalidades de canoagem e natação ao nível dos 
escalões de formação, o Clube Atlético do Montijo apresentou o programa de 
desenvolvimento Desportivo que integra o anexo I ao contrato-programa, 
fazendo parte integrante do aludido contrato-programa, cuja aprovação 
constitui o objecto da presente proposta de deliberação e cujo conteúdo se dá 
nesta sede por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, nos 
termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do citado Decreto-lei n.º 273/2009. O 
referido programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Clube 
Atlético do Montijo, em ordem à atribuição de apoio financeiro destinado a 
comparticipar a respectiva execução, consubstancia, nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, o plano regular de acção aí indicado, com o 
conteúdo previsto e decorrente do artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma 
legal. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de direito supra 
expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar o contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a outorgar entre o Município de 
Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por clube 
Atlético do Montijo, anexo à presente deliberação e cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos, 
deliberando aprovar ademais a comparticipação financeira de € 1.000,00 
(mil euros), nos termos previstos no citado contrato. A deliberação camará-
ria em apreço é tomada com esteio e fundamento nos preceitos e normas 
legais e regulamentares acima referenciadas, sendo que o apoio ora concedi-
do deverá constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, 
conforme o preceituado no art.º 1, n.º 1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94 
de 19 de Agosto. Código Orçamental: 0601/04070199. (Proposta subscrita 
pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------------------- 
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Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA N.º 254/10 – REVISÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
ATRIBUÍDA AO CLUBE OLÍMPICO DO MONTIJO NO ÂMBITO DO CONTRATO-
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CELEBRADO E EM EXE-
CUÇÃO E ADITAMENTO AO MENCIONADO CONTRATO-PROGRAMA – Me-
diante prévia aprovação da proposta n.º 161/2010 deliberada favoravelmente 
na reunião pública ordinária da Câmara Municipal realizada a 10 de Março 
de 2010, foi celebrado e outorgado entre o Município de Montijo e a associa-
ção desportiva sem fins lucrativos com sede social na Freguesia e Concelho 
de Montijo designada por Clube Olímpico do Montijo contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, cuja cópia se anexa para melhor elucidação do 
caso vertente e para os devidos e legais efeitos (vd. anexo I), constituindo 
objecto do contrato em apreço a concessão, pelo primeiro ao segundo outor-
gante, de uma comparticipação financeira destinada a apoiar a execução do 
programa de desenvolvimento desportivo previamente apresentado pelo 
clube, o qual deu origem à celebração e outorga do mencionado contrato-
programa, no caso de € 4.000,00 (quatro mil euros), reportando-se a 
concretização do aludido programa e a vigência do contrato estabelecido à 
época desportiva de 2009/2010 em curso (cfr. cláusulas primeira, segunda, 
terceira e décima do contrato-programa mencionado). Os contratos-progra-
ma de desenvolvimento desportivo são susceptíveis de alteração ou revisão 
nos termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
Outubro, o qual contém o regime jurídico da mencionada revisão. Mediante 
requerimento que se anexa (vd. anexo II) e cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos bem como para 
melhor elucidação do caso vertente, vem o Clube Olímpico do Montijo 
solicitar a revisão da comparticipação financeira atribuída, acima identifica-
da, atendendo os valores reais de despesa realizada e aos custos incorridos 
pelo clube no decurso do período temporal de execução do programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado e bem assim na vigência do contra-
to-programa pactuado, no caso a época desportiva 2009/2010 em curso, 
apresentando para o efeito proposta fundamentada e relatório síntese inter-
calar atinente ao ponto de situação actual da execução do programa e do 
contrato, com vista ao aumento da predita comparticipação. A pretensão 
contratual deduzida pelo clube desportivo encontra esteio e fundamento no 
que se acha estipulado nas cláusulas Quarta, n.ºs 1 e 4 e Quinta, n.º 2 do 
contrato-programa ajustado e em apreço (vd. anexo I). Dispõe ademais o n.º 
3 da cláusula Quarta do contrato-programa em apreço que, sendo promovido 
e efectuado o aumento da comparticipação financeira concedida, haverá 
lugar obrigatoriamente à celebração e assinatura de aditamento ao contrato-
programa inicialmente ajustado, o qual contemplará e especificará o montan-
te e os termos do indicado aumento (vd. anexo I). Isto é, revista que seja a 
comparticipação financeira, revisto será também o contrato-programa de 



desenvolvimento desportivo que a titula e disciplina. Assim, considerando o 
teor literal integral do requerimento apresentado pelo Clube Olímpico do 
Montijo a 8 de Junho de 2010, o qual constitui o anexo II à presente proposta 
e cujo conteúdo de dá por totalmente reproduzido nesta sede para os devidos 
e legais efeitos, atento o conteúdo do programa de desenvolvimento 
desportivo apresentado à Câmara Municipal pelo clube em 3 de Março de 
2010, atendendo ao teor da proposta n.º 161/2010 deliberada aprovar pela 
Câmara Municipal na sua reunião pública ordinária realizada a 10 de Março 
de 2010, tendo em conta o conteúdo do contrato-programa de desenvolvimen-
to desportivo celebrado e outorgado entre o Município e o clube desportivo 
mencionado a 25 de Março de 2010, o qual constitui o anexo II  à presente 
proposta e considerando que às actividades desportivas regulares promovi-
das e realizadas pelo Clube Olímpico do Montijo no decurso da época 
desportiva de 2009/2010 subjaz manifesto e relevante interesse público muni-
cipal, nomeadamente no que diz respeito aos escalões de formação e às que 
se inserem no âmbito da competição oficial federada, proponho que a 
Câmara Municipal delibere aprovar: 1. A revisão da comparticipação 
financeira atribuída ao Clube Olímpico do Montijo nos termos da cláusula 
Terceira do contrato-programa ajustado em 25 de Março de 2010 e em vigor, 
acima melhor identificado, procedendo ao respectivo aumento; 2. Em 
conformidade com o proposto no ponto precedente, atribuir ao Clube 
Olímpico do Montijo uma nova e reforçada comparticipação financeira no 
valor de € 9.000,00 (nove mil euros), distinta da comparticipação financeira 
de € 4.000,00 (quatro mil euros) inicialmente concedida,  nos termos e 
condições constantes do aditamento ao contrato-programa melhor referen-
ciado no ponto 1 antecedente, o qual faz parte integrante da presente propôs-
ta, estando apenso à mesma; 3. Aprovar a minuta do aditamento ao contrato-
programa de desenvolvimento desportivo pactuado entre o Município e o 
clube desportivo em referência em 25 de Março de 2010, apenas à presente 
proposta e que dela faz parte integrante, dando-se por reproduzido nesta 
sede o teor literal integral do aludido aditamento contratual; 4. Conferir à 
Senhora Presidente da Câmara Municipal os poderes necessários à outorga 
do aditamento contratual melhor identificado no ponto antecedente. A 
deliberação camarária em apreço é tomada com esteio e fundamento no que 
dispõem as cláusulas Quarta e Quinta, n.º 2, do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo celebrado e outorgado entre o Município e o 
clube desportivo em apreço a 25 de Março de 2010, previamente aprovado 
pela proposta n.º 161/2010, deliberada favoravelmente em reunião de 
Câmara Municipal realizada a 10 de Março de 2010 e bem assim nos termos 
dos preceitos legais contidos nos artigos 21.º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 
159/99, de 14/09, 64.º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, 46.º, n.ºs 1 e 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 
de Janeiro bem como 2.º, 3.º, n.º 1, alínea d), 15.º e 21.º, todos do Decreto-
Lei n.º  273/2009,  de  01/10.  A  comparticipação  financeira  ora  concedida  
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deverá constar em relação a publicar em edital e em jornal regional, confor-
me o preceituado no artigo 1.º, n.º 1 e no artigo 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94, de 
19 de Agosto. Código Orçamental: 0601/04070199. (Proposta subscrita pelo 
Senhor Vereador Renato Gonçalves)------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VI – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
1 – PROPOSTA N.º 255/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO CONDOMÍNIO – PROCESSO PO-16/10 – Na sequência do meu des-
pacho de 20/04/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação cama-
rária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Luís Calado 
Nunes, lote1, em Montijo, de que é administrador do condomínio a firma 
Decida Connosco – Administração de Condomínios, Lda., conforme auto que 
se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido 
notificado o condomínio do prédio, nos termos dos artigos 100º e 101º do 
Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, não respon-
deu ao solicitado. - Considerando que compete à Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto nos artigos 89º. e 90º. do Decreto-Lei número 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei número 60/07, de 04 de 
Setembro, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e 
segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal 
delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos 
legais supracitados, determinando por consequência a execução das obras 
que se reputam necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente delibe-
ração bem como o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao condo-
mínio do prédio. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)--- 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
2 – PROPOSTA Nº. 256/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-03/10 – Na sequência do meu 
despacho de 17/02/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação 
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Serra Pinto, 
número 63 – R/C, em Montijo, de que é proprietário o Senhor António 
Manuel Relógio Tomé, conforme auto que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário, nos termos 
dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, para 
audiência prévia, não apresentou qualquer alegação. - Considerando que 
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 89º. e 90º. 
do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 
pela Lei número 60/07, de 04 de Setembro, ordenar, precedendo vistoria, a 
reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a 
Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada ao abrigo 
dos normativos legais supracitados, determinando por consequência a execu-



ção 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 notifica-
da ao proprietário. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Sil-
va)------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
1 – PROPOSTA Nº. 257/10 - 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 número 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece 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 número 19/08. 2) Tendo presente a salvaguarda do interes-
se público em geral e do interesse municipal em particular, foram apreciados 
os pedidos dos particulares, tendo presente que só em casos muito pontuais 
será de ponderar o efectivo exercício de tal direito de preferência pelo 
Município. 3) Face à necessidade de acautelar o cumprimento pelos particu-
lares 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 en-
tanto, agora necessário submeter a ratificação da Câmara Municipal, as 
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 
Presidente, no período compreendido entre 1 de Junho de 2010 e 14 de Junho 
de 2010, 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, nos seguintes processos, constituído por força do disposto no 
artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido 
entre 1 de Junho de 2010 e 14 de Junho de 2010, conforme lista que se anexa 
à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela 
Senhora Presidente).-------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------ 
VIII – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
1 – PROPOSTA Nº. 258/10 – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE 09 DE JUNHO DE 2010, TITULADA PELA PROPOSTA N.º 122/10 – “1ª 
REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PPI – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-
TOS/2010 – Proponho que: - A Câmara Municipal delibere aprovar a  delibe- 
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ração do Conselho de Administração de 09 de Junho de 2010, titulada pela 
Proposta n.º 122/10, que se anexa e se dá por reproduzida, nos termos e 
pelos fundamentos dela constantes, e posteriormente enviar à Assembleia 
Municipal para aprovação. (Proposta subscrita pelo Senhor Presidente do 
Conselho de Administração Nuno Canta)-------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção 
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------ 
A Ordem de Trabalhos foi interrompida pelas vinte e duas horas e trinta e 
quatro minutos 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, não havendo nenhum munícipe 
para intervir. Foram retomados os trabalhos pelas vinte e duas horas e 
trinta e cinco minutos, prosseguindo-se a Ordem de Trabalhos.---------------- 
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 e três horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a 
presente acta que vai ser assinada.---------------------------------------------------- 
E eu,                                                                     Técnica Superior da Divisão 
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.---------------- 

 
A Presidente da Câmara 

 
 

Maria Amélia Antunes 


