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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 
 

ATA Nº. 23/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ 
 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 

JOSÉ PEDRO BARROSO NETO 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 

RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 
 

Faltou por motivo justificado o Senhor a Vereador Nuno Alexandre Camacho 

Cabral Ferrão, tendo informado que estaria ausente e em sua substituição 

compareceu o Senhor Vereador José Pedro Barroso Neto, nos termos dos 

artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------- 

 

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e 

Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da 

Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respetivos 

membros presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente, declarou aberto o 

período de  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores da oposição. Tendo o Senhor 

Vereador da CDU, Joaquim Batalha, lido uma intervenção alusiva à Greve 

Geral do dia 24 de novembro de 2010, cujo teor a seguir se transcreve: “A 

Greve Geral, do passado dia 24 de novembro foi uma das mais importantes 

jornadas de luta realizadas em Portugal depois do 25 de Abril, e que ficará 

inscrita na história da luta dos trabalhadores e do povo português, constitui 

uma poderosa resposta à brutal ofensiva contra os seus direitos. --------------- 



A Greve Geral foi um momento alto de um longo processo de mobilização 

popular, que passou pelas ações nacionais, quer promovidas pela CGTP-IN e 

que aderiu a UGT, quer promovidas por diversas estruturas sectoriais, de 

que se destacaram a greve no setor dos transportes e comunicações, pelos 

Sindicatos da Administração Pública, que juntou mais de 100 mil 

trabalhadores na Avenida da Liberdade, a Petição contra a Precariedade, 

promovida por jovens, que juntou mais de 20 mil assinaturas, e centenas de 

pequenas e grandes iniciativas nas empresas e locais de trabalho. Destacam-

se igualmente a ação de outros setores e camadas sociais, como os 

agricultores que se manifestaram em Aveiro, com mais de 4000 participantes, 

os estudantes do Ensino Secundário e Superior, bem como a luta das 

populações, designadamente em defesa dos serviços públicos e contra a 

introdução de portagens nas SCUT’s. ------------------------------------------------ 

Muitos trabalhadores resistiram às mais diversas pressões e chantagens, 

numa demonstração de força e confiança na luta por um país mais justo. ----- 

Confrontados com a precariedade do seu posto de trabalho, com a ameaça de 

desemprego, com o corte nos já magros salários, com a retirada ilegal de 

prémios e outras regalias, milhões de trabalhadores de praticamente todos 

os setores de atividade assumiram a 24 de novembro uma clara exigência de 

um novo rumo para o país. ------------------------------------------------------------ 

Esta greve contou com importantes expressões na Administração Central, na 

saúde, na educação, no setor da justiça, nos Impostos, na Administração 

Local, nos trabalhadores da cultura, nos transportes, com a sua quase 

paralisação nos rodoviários, ferroviários, marítimo e aéreo, na banca e 

seguros, nos correios, nos setores da metalurgia, da transformação da 

cortiça, têxteis e com expressões significativas, pela primeira vez, na grande 

distribuição, em centros de contacto e em outros setores de serviços. --------- 

Mas esta greve foi também uma determinada afirmação do futuro, exigindo 

uma mais justa distribuição da riqueza, a utilização dos recursos e das 

capacidades produtivas do país, a salvaguarda da soberania nacional, com 

esperança, com confiança e afirmando, com toda a força, a dignidade do 

trabalho e o direito ao progresso para as jovens gerações. ---------------------- 

Por isso saúdo em nome da CDU todos os trabalhadores das autarquias do 

nosso concelho que também fizeram greve por melhores condições de vida 

particularmente aqueles que, com muita coragem, determinação e sacrifícios 

pessoais, para si e para as suas famílias, exerceram o inalienável direito à 

greve, manifestamos também a solidariedade a todos os que, estando de 

acordo com as razões da Greve Geral, não puderam exercer esse direito por 

fortíssimos condicionalismos que não foram capazes de vencer, face às 

situações de precariedade e à ameaça de desemprego que atingem muitos 

trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------- 

Os trabalhadores sabem que as mudanças necessárias não acontecem de um 

dia para o outro. Elas fazem-se na continuidade da ação e da luta”. ---------- 
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A Senhora Presidente, em resposta à intervenção, acima transcrita, disse: 

“O Senhor Vereador saúda os trabalhadores da Autarquia do Montijo que 

fizeram greve e eu saúdo os que fizeram greve e os que não fizeram greve.---- 

Porque a greve é um direito, e cabe aos políticos criar condições, para 

livremente os trabalhadores que desejam exercer esse direito o façam 

livremente. Mas aqueles que não querem ou entendem não exercer esse 

direito, livremente não o exerçam. ---------------------------------------------------- 

Por isso saúdo os que fizeram greve e os que não fizeram greve, isto sim, é a 

liberdade.” ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves, leu um Voto de Saudação, cujo teor 

a seguir se transcreve: “A Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita o 

Clube Natação do Montijo pela conquista do 4º lugar na fase de qualificação 

para o Campeonato Nacional de Clubes da Federação Portuguesa de 

Natação, que decorreu em Ponte da Barca, nos passados dias 6 e 7 de 

novembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ao classificar-se nos primeiros quatro lugares, a equipa feminina do CNMJ 

qualificou-se para o campeonato Nacional de Clubes, um feito inédito para o 

Concelho do Montijo que se vê, assim, através do seu clube de natação, 

representado numa prestigiada competição nacional. ----------------------------- 

A equipa é formada pelas atletas Catarina Mendes (15 anos), Mafalda 

Pereira (15 anos), Sara Tenrinho (15anos) e Sofia Alves (11 anos). ------------ 

Desejamos ao clube Natação do Montijo, dirigentes, técnicos, atletas e 

famílias as maiores felicidades pessoais e desportivas, certos de que vão 

continuar a demonstrar empenho e determinação ao serviço do clube e da 

prossecução dos seus objetivos. “ --------------------------------------------------- 

 

Seguidamente o Senhor Vereador Renato Gonçalves, apresentou um Voto de 

Pesar, verbalmente, solicitando que ficasse consignado em ata, o qual passo 

a citar: “Foi tornado hoje público, o falecimento do Prof. Ernâni Lopes, que 

foi Ministro das Finanças entre 1983 e 1985, no governo de coligação entre o 

PS e o PSD, presidido pelo Dr. Mário Soares. Sabemos que neste período 

complexo da história do país, no pós 25 de Abril, quando foi chamado a 

exercer funções de Ministro das Finanças, deu o seu contributo para que 

efetivamente Portugal, conseguisse honrar, o compromisso que tinha, então 

estabelecido, também teve um papel decisivo nas últimas negociações de 

adesão às então, Comunidades Europeias, para além da adesão política que 

teve nesse governo, desde 1976, quer nos dois primeiros governos 

constitucionais, presididos pelo Dr. Mário Soares, quer posteriormente nos 

governos da Aliança Democrática, presididos pelo Dr. Sá Carneiro e também 

pelo Dr. Pinto Balsemão, o Prof. Ernâni Lopes acompanhou sempre de perto 

e teve um papel também de liderança nessas negociações que conduziram à 



adesão de Portugal, a adesão plena em 1 de janeiro de 1986, às 

Comunidades Europeias, penso que foi de facto uma pessoa que teve um 

papel marcante no nosso processo de adesão comunitária, que foi bem 

conduzido ao longo destes 10 anos, entre 1976 e 1986.” ------------------------- 
 

A Senhora Presidente disse aos Senhores Vereadores presentes que o Voto 

de Pesar, devia estar devidamente formalizado, não obstante e privilegiando 

o seu conteúdo e a substância em detrimento da forma, colocava à 

consideração. ---------------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda, que, pessoalmente subscrevia o que o Senhor Vereador Renato 

Gonçalves, referiu em relação à justificação deste Voto de Pesar, mas 

admitia que nem todos os Senhores Vereadores, poderiam ter a mesma 

posição. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Vereador Joaquim Batalha disse que, não concordava e não 

subscrevia a realidades dos argumentos e considerandos, mas não se opunha 

que o Voto de Pesar, constasse na ata. --------------------------------------------- 
 

O voto foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 
 

Foi presente para aprovação a Ata número 22/2010, tendo sido aprovada 

com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador José Pedro 

Barroso Neto, em virtude de não ter estado presente na reunião, com as 

seguintes retificações: no verso da folha 180, na intervenção do senhor 

Vereador Joaquim Batalha, onde se lê: “É evidente que os senhores 

defendem o vosso governo, querem aligeirar as responsabilidades que este 

governo tem de mais de 30 anos de governação, há que chamar os nomes de 

quem é responsável por este país e por este país ter chegado a esta situação, 

é evidente que aquilo que digo na minha intervenção é que este governo 

poderia fazer muito mais, no sentido de tornar este país melhor, têm optado 

por políticas de direita e que são lesivas aos interesses dos trabalhadores e 

do próprio país o que levou a que o próprio país entrasse num processo de 

industrialização, têm provocado com as privatizações e com a entrega de 

várias empresas que tinham interesse nacional e que poderiam relançar a 

nossa economia, eu penso que há responsáveis. Não se pode aligeirar 

responsabilidade só porque estamos com o governo ou queremos que este 

governo seja limpo das suas responsabilidades. Relativamente à Nato, a ideia 

que eu tenho é que esta organização cada vez está a ter mais força no mundo, 

de facto uma organização militarista e que quer comandar o mundo, e é 

preciso também ver o que está a acontecer, é porque queremos ser cegos à 

força. Penso que o que está a acontecer no mundo e que a Nato está a impor 

a países soberanos, é de facto preocupante, nós devemos realçar essa 

situação e é por isso que se estão a fazer manifestações em todo o mundo 

contra este tipo de organização que está a querer tomar o pulso e comandar 

o mundo.”, Deverá ler-se: “É evidente que os senhores defendem o vosso go- 
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verno, querem aligeirar as responsabilidades que este governo tem de mais 

de 30 anos de governação, há que chamar os nomes de quem é responsável 

por este país e quem o fez chegar a esta situação. Este governo optou por 

políticas de direita e que são lesivas dos interesses dos trabalhadores e do 

próprio país, levou a que o próprio país entrasse num processo de 

desindustrialização provocado pelas privatizações e entrega de empresas de 

interesse nacional que poderiam agora relançar a economia. Existem 

responsáveis. Não se pode aligeirar responsabilidade só porque estamos com 

o governo ou queremos que este governo seja limpo das suas 

responsabilidades. Relativamente à Nato, é uma organização militarista que 

esta a ter cada vez mais força no mundo, e que quer comandar o mundo. Só 

quem que ser cego à força é que não vê o que a Nato está a impor a países 

soberanos, é de facto uma situação preocupante. É por isso que se estão a 

realizar manifestações por todo o mundo contra este tipo de organização 

militarista que está a querer tomar o pulso e comandar o mundo. “ ------------ 

 

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 15 de novembro de 

2010 e 26 de novembro de 2010: - Licenças Administrativas: 2; - Legaliza-

ções – Proposta 4037: 1; - Certidões: 1; - Informações Prévias: 1; - 

Autorrizações de Utilização: 4. ------------------------------------------------------- 

 

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

ao período de 
 

ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

1 – PROPOSTA N.º 363/10 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO NO ÂMBITO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA - De acordo com a Lei nº107/2001 de 8 de 

setembro, artº45, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural, os estudos e projetos para as obras de 

conservação, modificação, reintegração e restauro em bens classificados, ou 

em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados e subscritos por 

técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua 

responsabilidade direta. Assim, a realização do Projeto de Recuperação e 

Reabilitação da Quinta do Pátio D’ Água implicou o acompanhamento de um 

Técnico de Conservação e Restauro. Neste sentido, selecionouleccionou-se o 

técnico CARLOS MANUEL PINA DOS SANTOS, cujo curriculum na área de 

Conservação e Restauro foi validado pelo IGESPAR E DRCLVT. Solicitou-se, 

entretanto, um orçamento para a realização do trabalho de supervisão e 



acompanhamento dos trabalhos a realizar na Quinta do Pátio de Água no 

Montijo. O técnico mencionado apresentou uma proposta de orçamento, 

indicando o valor de 20€/dia, para um período previsível de dois meses (vide 

anexo), para o desenvolvimento do trabalho, isto é, o montante de €800, 

isentos de IVA, orçamento aprovado pela Senhora Presidente da Câmara. 

Considerando que se trata de uma imposição legal, artº45º da Lei nº107/2001 

de 8 de setembro; Considerando o valor envolvido e o período de realização 

do trabalho, trata-se de uma tarefa a adjudicar por ajuste direto nos termos 

previstos no art. 20º do Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, em 

consonância com o art. 35ºda Lei nº12-A/2008, de 27/02. PROPONHO: Nos 

termos previstos no art. 6º do Decreto -Lei nº209/2009, de 3 de setembro, em 

consonância com o nº4 do art.35º da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, que 

a Câmara Municipal delibere autorizar o pagamento da tarefa de supervisão 

e acompanhamento dos trabalhos de conservação e restauro na Quinta do 

Pátio D’ Água, ao técnico CARLOS MANUEL PINA DOS SANTOS, no valor de 

oitocentos euros isentos de IVA. Código Orçamental: 0604/020220 (Proposta 

subscrita pela Senhora Presidente) --------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 

dois do Partido Social Democrata e uma abstenção da Coligação 

Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------- 
 

2 – PROPOSTA N.º 364/10 – PROTOCOLO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

LOCAL DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE MONTIJO – APROVAÇÃO - O 

Município de Montijo, no distrito de Setúbal, é um dos concelhos com maior 

área territorial, tendo como particularidades a descontinuidade territorial, 

afastada em linha reta 11,38 km, e uma dicotomia urbano-rural muito 

acentuada. Os 348,4 Km2 de que dispõe representam 12,1% da área total da 

Área Metropolitana. O Município tem desenvolvido um esforço de criação de 

um tecido urbano sustentável, favorecendo o equilíbrio social e procurando 

imprimir uma vivência urbana e o usufruto do território pelos cidadãos, 

sempre com uma forte dimensão de afirmação da sua identidade cultural. As 

estatísticas relativas à criminalidade participada no Distrito de Setúbal, 

revelam que o Município de Montijo é um território seguro, mas existem 

ameaças à segurança que exigem soluções integradas, nomeadamente no que 

se refere ao sentimento de insegurança, exigindo respostas de aumento dos 

índices de confiança da população, através de programas de policiamento de 

proximidade e no próprio envolvimento das comunidades, no domínio da 

segurança comunitária. Na sequência da solicitação do Ministério da 

Administração Interna foi elaborado Diagnóstico de Segurança do 

Município de Montijo (Cfr. DOC.1), em articulação com os serviços do 

Governo Civil de Setúbal, que reproduz os principais constrangimentos e 

ameaças de insegurança no concelho, identificando as áreas prioritárias de 

atuação com vista ao combate à exclusão social, e que se leva agora ao 

conhecimento do órgão executivo. Imbuídos do espírito de missão, o Ministé- 
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rio da Administração Interna, o Governo Civil de Setúbal e a Câmara 

Municipal de Montijo, propõem-se celebrar um Contrato Local de 

Segurança que irá assumir-se como um forte e privilegiado instrumento de 

cooperação institucional, à escala territorial, capaz de mobilizar os agentes 

sociais, económicos e políticos bem como os munícipes em geral. No âmbito 

do Contrato Local de segurança são consideradas áreas prioritárias as 

relativas: - à Delinquência Juvenil e Escolar; - à Pequena Criminalidade; - à 

Violência Doméstica e - à Segurança da População Sénior. São definidos sete 

objetivos estratégicos: 1. Redução dos índices de criminalidade, violência 

juvenil; 2. Desenvolver programas dirigidos à população sénior, no sentido 

de aumentar o sentimento de segurança; 3. Reforçar a vigilância de 

proximidade, através dos meios necessários e adequados para o efeito; 4. 

Elaborar um diagnóstico na freguesia sede de concelho, especialmente 

abrangida pelo Contrato Local de Segurança, com base na informação 

disponível nas Forças de Segurança, Câmara Municipal de Montijo e demais 

parceiros estratégicos; 5. Desenvolver uma estratégia e um ponto de ações 

diversificado que permitam a prossecução dos objetivos específicos; 6. 

Fortalecer os laços entre administração pública e a sociedade civil através 

de mecanismos de cooperação e do esforço institucional do papel das 

instituições públicas e 7. Promoção de uma cultura de segurança assente na 

cidadania participativa e na responsabilização dos agentes da sociedade 

civil. CONSIDERANDO QUE: - a complexidade das sociedades atuais requer 

do Estado respostas cada vez mais eficazes, em estreita articulação com as 

Autarquias e a sociedade civil, com o objetivo de promover a qualidade de 

vida dos cidadãos, a coesão e a solidariedade social, através de políticas de 

desenvolvimento local; - o programa do Governo e a Estratégia de 

Segurança Interna reafirmam o compromisso com a segurança comunitária, 

através do desenvolvimento dos programas de policiamento de proximidade 

da mobilização da sociedade civil para o reforço do sentimento de segurança 

através dos Contratos Locais de Segurança; - os Contratos Locais de 

Segurança surgem como instrumento inovador de aprofundamento do 

policiamento de proximidade, um compromisso contratual livremente 

assumido entre os poderes públicos – Estado, Forças de Segurança e as 

Autarquias – os agentes da sociedade e os cidadãos, para a criação de uma 

nova “cultura de segurança” assente na cidadania participativa que a todos 

obriga e responsabiliza; - a participação e cooperação da administração 

local com a administração central revela a maior importância dado a 

matéria relativa à segurança do cidadão corresponder a ambos os interesse 

locais e nacionais; - o direito à liberdade e segurança está consagrado na 

Constituição da República Portuguesa (Cfr. artigo 27º, n º 1); - os municípios 

dispõem de atribuições no domínio da ação social (cfr. artigo 13º nº 1 alínea 

h) e artigo 23º da Lei n º 159/99, de 14 de setembro); - os municípios dispõem 



de atribuições no domínio da proteção civil (cfr. artigo 13º nº 1 alínea j) e 

artigo 25º da Lei n º 159/99, de 14 de setembro); - os municípios dispõem de 

funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação no 

domínio da segurança, do combate à criminalidade e exclusão social 

exercidas pelos Conselhos Municipais de Segurança (cfr. Artigos 53º, nº 1 

alínea j), 68º, nº 1 alínea aa) da Lei nº 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações subsequentes e Lei n º 33/98, de 18 de julho); - compete à Câmara 

Municipal no âmbito do planeamento e desenvolvimento colaborar no apoio 

a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com outras 

entidades da administração central (cfr. Artigo 64º,nº 2 alínea h) da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro com as alterações subsequentes), PROPÕE-SE que 

o Executivo Municipal delibere: 1. Aprovar o Protocolo de Celebração do 

Contrato Local de Segurança no Município de Montijo entre o Ministério 

da Administração Interna, representado pelo Senhor Governador Civil de 

Setúbal e a Câmara Municipal de Montijo, cuja cópia se anexa e aqui se dá 

por integralmente reproduzida (Cfr. DOC. 2), conferindo à Senhora Presidente 

da Câmara os necessários poderes para nele outorgar. 2. Notificar o 

Ministério da Administração Interna e o Governo Civil de Setúbal do 

conteúdo da deliberação tomada. (Proposta subscrita pela Senhora 

Presidente) ------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

3 – PROPOSTA N.º 365/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTIJO - 

Considerando: - Que são cometidas pela alínea x) do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de setembro e artigo 35.º da Lei n.º 27/2006 de 3 de julho, 

responsabilidades à Câmara Municipal no domínio da atuação da Proteção 

Civil; - Que os Bombeiros enquanto agentes de primeira intervenção de 

Proteção Civil, têm tido um papel determinante na prossecução da política de 

prevenção do risco e no socorro às populações do Concelho de Montijo, em 

conformidade com o espírito abnegado e voluntário que caracteriza a ação 

dos Bombeiros do Montijo nas diversas missões que lhes são confiadas; - 

Que a despesa a realizar se enquadra no orçamento do corrente ano sob o 

Código da Classificação Económica 0103/04070103. Proponho: Que seja 

atribuído um subsídio de 259,90 € (duzentos e cinquenta e nove euros e 

noventa cêntimos), para fazer face a danos com equipamento que resultaram 

da intervenção dos Bombeiros. (Proposta subscrita pelo senhor Vereador 

Nuno Canta) ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ---------------------------------------- 
 

II - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1 – PROPOSTA N.º 366/10 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2011-2014, O PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS E ORÇAMENTO PARA 2011 - Considerando o disposto no artigo 

64º  nº 2, alínea  c) da Lei 169/99 de  setembro, na  redação da Lei  5-A/2002,  
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de 11 de janeiro, propõe-se: 1. Que este Executivo Municipal delibere 

aprovar as Grandes Opções do Plano e respetivamente o Plano Plurianual de 

Investimentos de 2011-2014, o Plano de Atividades Municipais e a proposta 

de Orçamento para 2011, documentos que se encontram em anexo, aqui se 

dando por integralmente reproduzidos. 2. Que os documentos em causa 

sejam submetidos à aprovação da Assembleia Municipal na sua próxima 

sessão, de acordo com o disposto no artigo 49º nº 2 da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, na redação da Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro. (Proposta subscrita 

pela Senhora Presidente) -------------------------------------------------------------- 
 

A Senhora Presidente, leu uma Declaração de enquadramento sobre o 

orçamento, cujo teor a seguir se transcreve: “A elaboração do orçamento 

municipal para 2011 corresponde a um esforço assinalável em termos de 

rigor e contenção orçamental na estimativa da receita e da despesa 

municipal. No processo de elaboração orçamental, e em obediência ao 

estatuto de oposição, foram ouvidos os partidos da oposição, sendo-lhes 

facultados todos os documentos e explicações necessárias para um melhor 

domínio do orçamento em presença e das suas opções. --------------------------- 

Com um valor global de 39.055.942 euros, a previsão orçamental para o ano 

de 2011 da CM de Montijo apresenta um montante global da receita e da 

despesa de 1.874.409 euros inferior ao valor de 2010. ---------------------------- 

Na redução da despesa e da receita há que ter em conta a redução da 

transferência da Administração Central, bem como as estimativas de redução 

da arrecadação de receitas em sede de impostos diretos e indiretos. --------- 

Há que ressaltar, ao contrário da tendência nacional, a redução para 2011 

dos encargos com os juros da dívida na ordem dos 9,43%, tal como uma 

redução nos empréstimos a médio e longo prazo de 4,93% e nos empréstimos 

a curto prazo de 67,25%, o que não deixa de ser significativo no atual 

contexto económico e financeiro. ----------------------------------------------------- 

As grandes apostas deste orçamento incidem, como anteriormente, na área 

da Educação, com uma previsão da despesa superior a um milhão de euros, 

onde se destacam o investimento na ampliação, remodelação e reconversão 

de escolas e refeitórios, assim como as apostas na requalificação do mercado 

municipal e da Praça Gomes Freire de Andrade, englobadas na 

requalificação da Frente Ribeirinha. As principais prioridades de 

investimento não deixarão de ter em linha de conta a manutenção dos 

espaços verdes, a limpeza da cidade, bem como a reestruturação dos serviços 

municipais e a modernização administrativa. --------------------------------------- 

Há ainda que destacar o esforço com as transferências correntes e de capital 

para as Juntas de Freguesia, que correspondem a, praticamente, 500 mil 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

As despesas com o pessoal corresponde, a um acréscimo de 1.84% e a um 

aumento de 2,35% nas remunerações certas e permanentes, ressaltando-se, 



porém, uma previsão da redução da despesa com horas extraordinárias de 

56,24%; nas ajudas de custa de menos 86,69%; na colaboração técnica 

especializada de menos 91,22%; no subsídio de trabalho noturno de menos 

23,3%, assim como uma redução de 49,16% nos subsídios de turno. ----------- 

Perante a contenção orçamental fomos obrigados a reduzir os apoios às 

instituições sem fins lucrativos, não obstante termos aumentado, em relação a 

2010, o apoio aos bombeiros em mais 0,49%. -------------------------------------- 

Senhoras e senhores vereadores, este orçamento é elaborado num período em 

que o mundo ainda está a suportar os efeitos duma crise que impõe 

sacrifícios a todos nós, que impõe ajustamentos ao estilo de vida de muitas 

famílias e países. Basta olhar para o que se passa à nossa volta, no Reino 

Unido, em Espanha, em França, na Grécia, na Irlanda, e até mesmo nos 

Estados Unidos. Foi neste contexto nacional e internacional de 

constrangimentos e dificuldades que se elaborou esta proposta de Orçamento 

da Câmara Municipal de Montijo para 2011. --------------------------------------- 

Nestas condições, e mais do que nunca, é necessário que os políticos, sejam 

do governo ou da oposição, manifestem um comportamento ético e de 

responsabilidade, falando verdade, e sendo rigorosos e transparentes para 

com os nossos concidadãos. ----------------------------------------------------------- 

 Sabemos que as opções orçamentais, ao nível nacional e local, exigem 

sacrifícios aos cidadãos, às famílias, às instituições, às coletividades e 

associações que, de uma forma generosa, se dedicam à servir a causa 

pública, mas também aos dirigentes, técnicos e trabalhadores da autarquia, 

que são chamados a agir com responsabilidade e competência na gestão dos 

bens e equipamentos públicos. -------------------------------------------------------- 

É evidente que o esforço de contenção na estimativa da receita e da despesa 

implicará uma redução da despesa corrente e de capital, com reflexos na 

qualidade de vida dos nossos munícipes. -------------------------------------------- 

A alternativa a estas opções orçamentais seria o aumento da despesa com o 

recurso ao endividamento municipal, o que não nos parece sério quer no 

sentido da consolidação das contas públicas municipais, quer na perspetiva 

da sustentabilidade das gerações vindouras. Orgulhamo-nos, aliás, de ter 

uma dívida de média e longo prazo controlada, sendo das mais baixas dos 

municípios do distrito de Setúbal. É importante saber que, no distrito de 

Setúbal, têm um endividamento líquido superior ao nosso, incluindo os 

montantes legalmente excecionados, os municípios do Seixal, Setúbal, 

Sesimbra, Barreiro, Moita, Santiago do Cacém, Sines e Palmela. --------------- 

Estamos também, entre os 50 municípios do país que, segundo o anuário de 

2008, apresenta maior independência financeira nas receitas totais, no 

conjunto dos 308 municípios. Encontramo-nos, também, num grupo restrito 

de 34 municípios que, entre 2005 e 2008, apenas recorreu a um empréstimo 

bancário no ano de 2007. Éramos o 8º município do país com o maior peso 

na receita proveniente de impostos. -------------------------------------------------- 
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Definido e aprovado o orçamento, compete-nos agora sermos rigorosos, 

como aliás temos sido em anos anteriores, na execução orçamental, 

procurando evitar derrapagens orçamentais, particularmente no lado da 

despesa. Essa foi, é e continuará a ser uma preocupação diária deste 

executivo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Apesar do difícil momento em que vivemos, acreditarmos nas potencialidades 

dos nossos concidadãos e por acreditarmos nelas e na nossa capacidade de 

trabalho e nas nossas convicções manifestamos uma grande confiança no 

futuro, porque estamos a fazer o melhor no presente, tal como o fizemos no 

passado.” --------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Vereador Renato Gonçalves, leu uma declaração, alusiva aos 

Documentos Previsionais de Contas para 2011 – Orçamento e Planos, cujo 

teor se transcreve: “1. O Contexto e o Enquadramento - Os documentos 

previsionais de contas para 2011 – orçamento e planos são apresentados e 

discutidos num quadro global nacional, europeu e internacional difícil e 

complexo, marcado por crescentes dificuldades económicas, financeiras e 

sociais e numa conjuntura que é, sem margem para qualquer dúvida, a mais 

negativa e desfavorável desde o termo da Segunda Guerra Mundial. Uma 

conjuntura caracterizada pela incerteza, pela imprevisibilidade, pela 

volatilidade e pela mudança rápida dos indicadores. A União Europeia, e em 

particular a zona euro e os países do Eurogrupo, vivem hoje a pior crise 

económica, financeira e social desde o início da concretização do projeto de 

integração europeia nos anos 50 do século passado. ------------------------------ 

Recessão ou estagnação económica, ou crescimento económico fraco, 

aumento do desemprego, subida dos défices orçamentais, crise séria no 

mercado das dividas públicas soberanas, problemas ao nível da solidez, 

solvabilidade e liquidez do sistema bancário, crise de crédito, que é mais 

escasso e mais caro, com óbvias e inegáveis consequências negativas ao nível 

das expectativas e dos comportamentos dos agentes económicos – empresas e 

famílias – e do desenvolvimento da atividade económica em geral, a qual se 

vê privada dos financiamentos necessários, pelo menos no nível quantitativo 

desejável. A crise das dívidas públicas soberanas dos países da moeda única 

europeia comum – Grécia, Republica da Irlanda, Espanha e Portugal – cujos 

juros e prémios de seguro referentes a eventuais incumprimentos têm vindo a 

subir substancialmente e de forma significativa e relevante constitui hoje 

motivo de apreensão, inquietação e preocupação não apenas pelas suas 

consequências ao nível das finanças públicas mas também pelos seus efeitos 

ao nível da economia, do investimento, do crescimento e do emprego. Aliás, 

crise que já começa a fazer-se sentir também em economias mais fortes como 

a Bélgica, a Itália e a própria França. Este aumento verdadeiramente 

vertiginoso e excecional das taxas de juro da divida pública e dos respetivos 

prémios de risco demonstra com clareza a irracionalidade e a voracidade dos 



mercados financeiros internacionais e decorre da especulação financeira 

internacional associada ao desenvolvimento de uma economia mundial de 

casino não produtiva, própria e típica da ideologia neoliberal. ----------------- 

Esta é uma realidade que não podemos descorar nem infirmar. Mas não é 

toda a realidade, é uma parte da realidade pois que a atual crise das dívidas 

públicas soberanas europeias é igualmente reveladora da existência de riscos 

acrescidos nas economias dos países europeus visados bem como da 

subsistência de debilidades estruturais ao nível dos próprios tecidos 

económicos e da sua produtividade e competitividade. Saliente-se que a 

República Federal da Alemanha, motor económico da Europa comunitária, 

aprovou recentemente o segundo orçamento de Estado com maior 

endividamento público da sua História. --------------------------------------------- 

Sublinhe-se que em 2005, apenas cinco anos atrás, a República da Irlanda 

era considerada o modelo paradigmático do crescimento e do 

desenvolvimento económico contemporâneo na Europa, concretizando a 

agenda estratégica de Lisboa, com um produto interno bruto superior ao dos 

demais países da União. Saliente-se ainda que há bem poucos anos a 

Espanha revelava, ano após ano, excedente orçamental público. O Mundo 

mudou. Muito e rapidamente. --------------------------------------------------------- 

De acordo com os compromissos assumidos no seio da União Europeia, o 

Governo da República Portuguesa aprovou medidas adicionais de reforço da 

consolidação orçamental e de incremento da sustentabilidade das finanças 

públicas nacionais, visando uma redução do défice orçamental mais 

acelerada e mais sólida e consistente, as quais se acham plasmadas e 

vertidas na Lei n.º 12-A/2010 de 30/06 e na proposta de Lei do Orçamento de 

Estado para 2011 já aprovada pela Assembleia da República bem como 

noutros diplomas legais e decisões e resoluções administrativas. --------------- 

Tais medidas, e respetiva execução, revelam-se absolutamente essenciais 

para impedir a existência de problemas graves e sérios, na tesouraria 

pública, permitir o funcionamento e o financiamento das empresas 

portuguesas, de modo a que estas invistam e possam criar emprego, 

possibilitar o acesso dos bancos nacionais ao crédito internacional em ordem 

a que estes cumpram a sua função de financiamento das atividades 

económicas, evitar o crescimento desproporcionado dos juros relativos ao 

crédito hipotecário à habitação, assegurar o financiamento de setores 

essenciais do nosso Estado Social, nomeadamente Educação (Escolas) e 

Saúde (Hospitais) e, deste modo, impedir o colapso da economia. Na esteira  

do que tem vindo a ser afirmado pelo Sr. Ministro das Finanças, Portugal 

terá que fazer em 2011 um esforço muito sério e significativo de redução da 

despesa pública, cortando rápida e sustentadamente a despesa e a dívida 

pública bem como o défice externo e assegurando, através das reformas 

necessárias, a sustentabilidade das políticas públicas sociais. 2. Os objetivos,  

as  opções,  os compromissos  e  as  prioridades -  Conforme  ficou escrito  no  
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programa eleitoral autárquico do Partido Socialista sufragado 

maioritariamente pela população eleitoral do concelho nas últimas eleições 

municipais realizadas em outubro de 2009, sob o lema “Montijo – Um 

concelho moderno, competitivo e seguro”, “na atual conjuntura de crise 

económica e financeira as finanças públicas municipais vão-se ressentir 

desses constrangimentos, nomeadamente condicionando a arrecadação de 

receitas por parte da autarquia”, aí se inscrevendo a determinação “(…) em 

realizar uma gestão de recursos disponíveis para concretizar as políticas 

municipais”. Ora, nos últimos vinte e quatro meses que antecedem a 

elaboração dos documentos previsionais de gestão que hoje discutimos e 

aprovamos, verifica-se e constata-se uma redução ao nível da arrecadação 

das receitas públicas municipais, seja de receitas próprias, com particular 

incidência no Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Bens e nos 

Impostos indiretos específicos, nomeadamente Loteamentos e Obras, seja das 

receitas obtidas provenientes das transferências do Orçamento de Estado. Tal 

situação condicionou obviamente quer a estimativa da receita, fundamentada 

no POCAL, para o próximo ano quer a previsão de despesa a realizar. Isto, 

não obstante a melhoria da execução orçamental da receita de 2010 face ao 

ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os planos e o orçamento de 2011 demonstram e corroboram as nossas 

opções e prioridades políticas: a importância das políticas públicas de apoio 

e proteção à família e das políticas públicas ativas de apoio ao emprego e à 

formação profissional; a relevância da educação, da cultura e da ação e 

solidariedade social; o tratamento, conservação, manutenção e reparação do 

espaço público e dos edifícios, equipamentos e infraestruturas municipais, 

imprescindíveis à qualidade de vida e ao bem estar social. ----------------------- 

Com rigor, realismo, possibilidade, razoabilidade e legalidade na estimativa 

da receita e com contenção, moderação, restrição, economia, eficácia e 

eficiência na previsão e na realização da despesa. E sempre com a 

observância de um imperativo ético de gestão responsável dos recursos 

públicos consistente na adequação da despesa a executar à receita prevista e 

arrecadada. Não escondemos nem ignoramos as dificuldades e os problemas. 

Somos pela ética, pela verdade, pela responsabilidade, pelo realismo. Contra 

a demagogia, o populismo, a irresponsabilidade, a promessa ilusória, a 

utopia e o prometer tudo a todos para não dar nada a ninguém. Mas somos 

também pela ambição, pela confiança e pela esperança. Eis a marca 

característica dos documentos previsionais de contas para 2011, 

assegurando a escolha e a decisão pública financeira, em todas as 

circunstâncias e sem dúvidas ou hesitações, a sustentabilidade orçamental e 

financeira do Município. --------------------------------------------------------------- 

Sempre e em nome da responsabilidade política democrática, da qual emerge 

o dever de prestar contas. Na educação salientamos a remodelação do 



edifício centenário devoluto para criação do Jardim de Infância do Alto-

Estanqueiro, a implementação do plano tecnológico da educação, a 

ampliação, remodelação e reconversão da EB1 da Jardia e instalação do 

Jardim de Infância, a ampliação, remodelação e reconversão da EB1 n.º 4 do 

Montijo, no Afonsoeiro, com instalação de Jardim de Infância, a 

implementação das atividades de enriquecimento curricular, os transportes 

escolares, as refeições escolares, a colocação do pessoal não docente, o 

apoio à família e o complemento de horário, a manutenção e recuperação 

dos edifícios, o apetrechamento e a aquisição dos equipamentos, a 

generalização do Inglês. Na cultura sublinhamos as atividades do Cine-

Teatro Joaquim de Almeida e o Pólo da Biblioteca Municipal Manuel 

Giraldes da Silva em Pegões, destacando ainda o projeto cultural concelhio, 

o programa educação para a cultura, o centro de saberes, a aquisição de 

fundos bibliográficos, as festas populares e a conclusão e apresentação 

pública do Plano Estratégico de desenvolvimento turístico do Concelho, face 

à importância do produto “touring” cultural. No que concerne à ação e 

solidariedade social cumpre realçar o plano municipal de promoção para a 

cidadania, os cabazes de natal, o espaço informação mulheres, o apoio à 

execução de medidas aplicadas pela comissão de proteção de crianças e 

jovens, o apoio à integração sócio-profissional de cidadãos reclusos, o apoio 

a cidadãos imigrantes, o apoio a cidadãos toxicodependentes e a rede social, 

referindo-se que a proposta e o documento orçamental contém os meios e 

recursos necessários e adequados ao reforço do apoio social às famílias, 

caso o mesmo se justifique em face da agudização da crise social, que se 

espera não vir a acontecer. No que concerne ao tratamento, manutenção, 

conservação, reparação e requalificação do espaço público incluindo os 

edifícios, equipamentos e infraestruturas municipais sublinhamos a 

requalificação da Praça Gomes Freire de Andrade, a recuperação e 

remodelação do Mercado Municipal Central n.º 1, os espaços verdes e a 

arborização, a aquisição de mobiliário urbano, a conservação de linhas de 

água, a instalação de equipamentos urbanos para a deposição e reciclagem 

de resíduos sólidos urbanos, a regularização de caminhos rurais, as 

pavimentações, asfaltamentos e recuperação de calçadas, as ações no 

domínio da prevenção e da segurança rodoviária. --------------------------------- 

Cumpre ainda destacar, atenta a respetiva importância no contexto das 

dificuldades e limitações orçamentais e financeiras atualmente existentes, o 

esforço desenvolvido no âmbito da manutenção, em 2010, do mesmo nível de 

transferências financeiras do orçamento municipal para os orçamentos das 

Juntas de Freguesia verificado em 2009 e bem assim no domínio da 

modernização administrativa bem como no que diz respeito à abertura ao 

público e início de funcionamento do edifício Multiusos de Pegões, com sede 

da Junta de Freguesia, pólo de biblioteca e espaço internet. --------------------- 

O tempo atual é difícil, exigente e desafiante. --------------------------------------- 
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Não podemos perder, inobstante a crise nacional e europeia, séria e 

profunda, a nossa capacidade de sonhar e de lutar por um futuro melhor.   

Este é o tempo da coragem, da responsabilidade e da afirmação do interesse 

público e do bem comum. -------------------------------------------------------------- 

Este é o tempo do primado da política sobre os mercados financeiros, como 

recentemente afirmou a Senhora Chanceler da República Federal da 

Alemanha. -------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme ensina CARLOS MORENO, Juiz Conselheiro jubilado do Tribunal de 

Contas no seu livro “Como o Estado gasta o nosso dinheiro” recentemente 

publicado, “O Estado não pode continuar a gastar o que não tem e a 

acumular dívidas. O défice orçamental e a dívida pública têm de ser 

reduzidos drasticamente e no curto espaço de dois ou três anos. Resta ao 

Estado uma opção – gastar menos e melhor. Todos sem exceção, no Estado, 

têm de demonstrar publicamente que passaram a gastar apenas o que é 

essencial à vida coletiva, trate-se de despesas de funcionamento, trata-se de 

despesas de investimento, trata-se de despesas de transferência”. -------------- 

E como se alcança do relatório de estabilidade financeira, recentemente 

publicado pelo Banco de Portugal, todos teremos que nos habituar, sem 

exceção, a viver com níveis permanentes inferiores de rendimento disponível, 

devendo ajustar-se o grau de execução da despesa pública e da despesa 

privada em conformidade. ------------------------------------------------------------- 

Em 2011 continuaremos empenhados a afirmar e a prosseguir o projeto 

político autárquico do Partido Socialista. Por um concelho mais seguro, 

moderno, competitivo, próspero, justo e solidário.” ------------------------------- 
 

Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três 

votos contra, dois do Partido Social Democrata e um da Coligação 

democrática Unitária. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Senhor Vereador José Pedro Neto, leu uma Declaração de Voto, cujo teor 

a seguir se transcreve: “A situação económica e social do país tem sido 

largamente debatida. O estado de desorientação do poder político é por 

demais evidente pela cadência de justificações contraditórias sobre a melhor 

Solução de ultrapassar os problemas que se deparam a todos nós. ------------- 

Esta situação, que nos assola diariamente através das notícias da 

comunicação social ou através do que testemunhamos no dia a dia ao nosso 

redor, tem causas globais e locais. A ausência de lideranças com uma visão 

clara das ações a executar, que nos permitam sair do centro da crise e nos 

permitam crescer é transversal: a nível mundial, europeu, nacional e também 

local. -------------------------------------------------------------------------------------- 

As Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos de 2011-

2014, o Plano de Atividades Municipais e Orçamento para 2011 traduzem as 

orientações e políticas que esta Câmara acredita serem o motor de um 



desenvolvimento harmonioso e sustentável, promotor da igualdade de 

oportunidades, da coesão social e territorial. São a resposta política do 

governo local aos desafios que se adivinham. -------------------------------------- 

Importa antes de mais referir que estamos nós, vereadores eleitos da 

coligação PSD/CDS-PP, cientes das dificuldades que as circunstâncias criam à 

elaboração destes documentos. ------------------------------------------------------- 

Estas são agravadas pelo sistema financiamento dos municípios, demasiado 

dependente da tributação do património, setor que vive uma crise sem 

precedentes e por demais evidente no município do Montijo. -------------------- 

Esta dependência foi mitigada com a possibilidade de arrecadação de novas 

receitas, nomeadamente a derrama e IRS. Contudo estamos cientes que não 

chega. Torna-se premente alterar o paradigma de financiamento dos 

municípios, possibilitando-lhes, sem aumento de carga fiscal para os 

cidadãos e empresas, a arrecadação de parte de todos os impostos cobrados 

na sua área territorial: uma percentagem do IVA, uma percentagem do IRC 

com a extinção da derrama, uma percentagem do IMI e não sua totalidade e 

finalmente uma percentagem do IMT. ------------------------------------------------ 

No atual contexto, a redução da receita nos próximos anos proveniente de 

impostos e taxas é uma fatalidade. --------------------------------------------------- 

Apesar desta evidência, os documentos aqui propostos apresentam valores de 

receita ainda assim sobrevalorizados não traduzindo, de todo, os 

condicionamentos económicos e sociais que se avizinham. ----------------------- 

Este facto é ilustrado pela previsão de receitas previstas de venda de terrenos 

completamente desajustada da realidade e contraproducente. Tal como já 

afirmamos no passado, se tais valores nunca antes foram alcançados não é 

expectável, na presente conjuntura, que se venham a concretizar. Numa 

época de crise imobiliária o Município deve conter a venda do seu 

património até ao limite e espreitar oportunidades de consolidação do 

mesmo, privilegiando a defesa do futuro do município em detrimento do 

benefício imediato e circunstancial. -------------------------------------------------- 

Também ao nível da despesa manifestamos a nossa preocupação face ao 

montante relativo às despesas fixas do município, nomeadamente as despesas 

com o pessoal. O seu amento anual, associado à redução da receita, 

provocam que o peso das despesas com o pessoal alcance valores que, 

embora legais, sejam incompatíveis com os pressupostos de crescimento do 

município, nomeadamente ao nível do investimento. Apesar do aumento de 

encargos com a segurança social é ao nível das remunerações certas e 

permanentes que a despesa tem o aumento mais significativo. Esperamos que 

a nova estrutura orgânica da Câmara Municipal, associada às políticas de 

informatização, aumento de produtividade permitam infletir a curva de 

crescimento destas despesas. ---------------------------------------------------------- 

Numa análise ao que se passa em redor do nosso Município permite-nos 

concluir que no ano de 2009, a Câmara Municipal do Montijo se encontra no 

topo da lista dos municípios relativamente ao peso da despesa com pessoal. -- 
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Esse facto é constatável nos mapas anexos a esta declaração onde se pode 

verificar numa análise a cerca de cento e vinte municípios que o Montijo se 

encontra em terceiro lugar, num grupo onde esta despesa ultrapassou os 50% 

da despesa total, só sendo ultrapassado pela Moita com 53,39% e o Cartaxo 

com 51,47%. ----------------------------------------------------------------------------- 

Regista-se igualmente com preocupação o aumento da despesa na aquisição 

de bens e serviços, designadamente os encargos de instalações e aumento de 

rubricas como estudos, pareceres, projetos e consultadorias. ------------------

Salientamos a manutenção do esforço do investimento autárquico ao nível da 

educação, particularmente no parque escolar. Nesta área o governo mantém 

a tendência de transferir serviços, mas cativa parte das verbas necessárias, 

colocando em causa a qualidade da gestão, tornando a delegação de 

competências por vezes um presente envenenado. --------------------------------- 

Mantemos a nossa preocupação com a qualidade do ensino, e necessidade de 

avaliar as atividades desenvolvidas, nomeadamente nas atividades de 

enriquecimento curricular, e sensibilização constante dos agentes educativos 

para necessidade de exigência e rigor, dando-lhes também a eles, 

nomeadamente aos professores, as condições necessárias a executar as 

funções, cruciais no desenvolvimento das gerações futuras. ---------------------- 

No que diz respeito às Grandes Opções do Plano constatamos ao longo dos 

últimos anos as dificuldades existentes na execução de determinados 

investimentos. Estas dificuldades são exemplificadas pelos adiamentos 

sucessivos da requalificação da Rua José Joaquim Marques, do arranjo do 

Largo da Feira na Atalaia, da construção do Parque Desportivo e da 

aquisição dos respetivos terrenos ou da construção do Pavilhão Desportivo 

em Sarilhos Grandes. Os Montijenses não podem continuar a ser 

confrontados com a promessa destes investimentos. Esta Câmara deve 

avaliar a viabilidade de execução de todos os investimentos previstos e 

retirar aqueles que não sejam expectáveis de executar a curto prazo, 

reequacionando porventura os espaços para outro tipo de investimentos do 

interesse dos Montijenses, com custos inferiores e passíveis de serem 

alterados a médio prazo quando existirem condições económico-financeiras 

para serem desenvolvidos. -------------------------------------------------------------

Relativamente aos investimentos nas freguesias rurais, nomeadamente as 

freguesias de Canha, Pegões e Santo Isidro de Pegões, registamos o reduzido 

valor de despesas para intervenções ao nível do afastamento, pavimentação e 

conservação de caminhos rurais. A coesão territorial do Município do 

Montijo depende de sobremaneira deste investimentos nestas áreas, distantes 

da sede do Município e com tudo o que é inerente à interioridade e 

ruralidade, associadas aos condicionamentos existentes em função da 

perspetiva da localização do novo aeroporto. Estes Montijenses mantêm 

ainda carências ao nível da disponibilidade de instalações de apoio ao 



desporto e cultura, que permitam uma menor dependência de municípios 

vizinhos e promovam algumas iniciativas de pequenos empreendedores locais 

nestes setores, contribuindo decisivamente para o aumento da qualidade de 

vida nomeadamente jovens e idosos. ------------------------------------------------- 

Em suma, estamos perante um orçamento que não consideramos ser realista 

na componente da receita e sem investimentos e atividades que permitam 

antever soluções conducentes ao desenvolvimento e crescimento do 

Município, que cative novas famílias, que permita o rejuvenescimento da sua 

população de forma consolidada, que permita a fixação de empresas no setor 

agrícola, florestal, alimentar, industrial ou de serviços. -------------------------- 

Por estas razões os vereadores da coligação PSD/CDS-PP votam contra as 

Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos de 2011-

2014, o Plano de Atividades Municipais e Orçamento para 2011.” ------------ 
 

O Senhor Vereador Joaquim Batalha, leu uma Declaração de Voto, cujo 

teor passo a transcrever: “Votei contra porque a CDU não se revê no 

presente Plano de Atividades Municipais e Orçamento para 2011 e nas 

Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos de 2011 a 

2014, apresentado pelo executivo do PS, porque os documentos agora em 

apreço refletem as políticas e opções do PS na edilidade. ----------------------- 

Porque nos documentos em apreço continuam a faltar as grandes obras 

estruturantes do Concelho, agora com estas políticas recessivas impostas 

pelo Governo Central, mais difíceis serão de concretizar nos próximos anos. 

Porque este orçamento foi reduzido em cerca de 2 milhões de euros, com 

reflexos nos rendimentos dos trabalhadores da autarquia, nem está prevista 

aumentos nem aplicação previsional da opção gestionária, por opção 

meramente política. --------------------------------------------------------------------- 

Porque as Juntas de Freguesia que também elas vivem em situações difíceis, 

continuam a receber somente, 1,16% do Orçamento Municipal, o que 

demonstra que o executivo camarário continua com as suas opções políticas 

de centralismo. -------------------------------------------------------------------------- 

Porque o presente Plano de Atividades e Orçamento, reflete 

discriminatoriamente a população e a Freguesia de Sarilhos Grandes, não 

contemplando verbas necessárias para a concretização de um Protocolo de 

competências para a Freguesia. Antes procuram asfixiar financeiramente 

uma freguesia do Concelho, por razões meramente políticas. -------------------- 

Porque no presente plano de atividades e orçamento os munícipes continuam 

a ser os mais penalizados com impostos e taxas, para substituir as 

competências financeiras de responsabilidade do Estado. ------------------------ 

Porque nas grandes opções do presente plano de atividades não aponta para 

a resolução de um dos graves problemas do nosso concelho nomeadamente o 

planeamento para a construção de um novo hospital e extensões de centros 

de saúde, porque essas não são as, prioridades do PS do Concelho. ------------ 
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Porque este Orçamento apresenta receitas em nosso entender inflacionadas, 

que não acautelam a crise recessiva que se avizinha no próximo ano. ---------- 

Por todos estes pressupostos o voto da CDU foi contra o Plano de Atividades 

Municipais e Orçamento para 2011 e nas Grandes Opções do Plano 

Plurianual de Investimentos de 2011 a 2014.” ------------------------------------- 
 

2 – PROPOSTA N.º 367/10 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO 

NA MODALIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE, NO 

MONTANTE DE 1.682.978 € - Determina o artigo 38º, n.º 7 da Lei n.º2/2007, de 

15 de janeiro que a aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser 

deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de aprovação do 

orçamento, para todos os empréstimos que o Município venha a contrair 

durante o período de vigência do Orçamento”. Face ao disposto no artigo 

39º, n.º 1 da Lei das Finanças Locais “O montante dos contratos de 

empréstimos a curto prazo e de abertura de crédito não pode exceder, em 

qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas 

provenientes dos impostos municipais, das participações do município no 

FEF e da participação no IRS referida na alínea c) do nº 1 do artigo 19º, da 

derrama e da participação nos resultados das entidades do setor empresarial 

local, relativas ao ano anterior.”, constituindo por isso meras antecipações 

de receitas destinadas a suprir débitos momentâneos de tesouraria. Por 

aplicação deste normativo, o montante máximo para a contração de 

empréstimo a curto prazo a realizar no ano 2011 é de 1.682.978 € (um 

milhão seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e setenta e oito euros). ---- 

  Receitas 10% 

Impostos Municipais 2010 11.032.568 1.103.256 

Participação Resultados Entidades SEL 8.609 860 

Fundo Equilíbrio Financeiro 2010 4.019.375 401.937 

Participação Fixa no IRS 2010 1.769.236 176.923 

TOTAL 16.829.788 1.682.978 

                                                       euros 

A modalidade de empréstimo que melhor se ajusta aos fins pretendidos é o 

contrato de abertura de crédito em conta-corrente (artigo 38º, n.º 1 da Lei 

das Finanças Locais), o qual terá de ser amortizado no prazo máximo de um 

ano após a sua contratação. Com efeito, na abertura de crédito em conta-

corrente o creditado pode não só efetuar sucessivos levantamentos como 

ainda efetuar depósitos, “repristinando” assim o montante do crédito de que 

pode dispor. O município pode assim efetuar a todo o tempo reembolsos 

parciais, que lhe garantem a reconstituição do seu direito de saque. 

Considerando que: - O empréstimo a contratar, na modalidade de abertura 



de crédito em conta-corrente, será utilizado no ano 2011; - De acordo com o 

disposto no ponto 3.3. alínea d) do POCAL “as importâncias relativas aos 

empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua 

contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato”, pelo que 

a inscrição orçamental dos empréstimos a curto prazo segue o mesmo regime 

dos de médio e longo prazo para este efeito; - Após autorização dos órgãos 

executivo e deliberativo municipais se pode de imediato dar início ao 

processo de contratação, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

favoravelmente o seguinte: - Aprovar a contratação de um empréstimo a 

curto prazo na modalidade de abertura de crédito em conta-corrente, no 

montante de 1.682.978 € nos termos das disposições conjugadas dos artigos 

38º, n.º 1 e 39º, n.º 1 ambos da Lei das Finanças Locais e 64º, n.º 6 alínea a) 

do DL nº 169/99, de 18 de setembro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro; 1. Remeter a presente proposta para aprovação 

na próxima sessão da Assembleia Municipal em conformidade com o artigo 

53º, n.º 2 alínea d) da Lei das Autarquias Locais. 2. Autorizada que seja a 

contração do empréstimo em causa, deverão ser consultadas pelo menos três 

instituições de crédito por forma a aquilatar das condições praticadas pela 

banca, em cumprimento do artigo 53º, n.º 7 da Lei das Autarquias Locais. 

(Proposta subscrita pela Senhora Presidente) -------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e 

dois do Partido Social Democrata e uma abstenção da Coligação 

Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------- 
 

3 – PROPOSTA N.º 368/10 – APROVAÇÃO DA DERRAMA - Decorrendo dos 

poderes tributários conferidos às Autarquias Locais pela Lei nº 2/2007 de 15 

de janeiro verifica-se na alínea b) do art.º 10º que o produto da cobrança de 

derramas constitui uma receita municipal. De acordo com o disposto no n.º 1 

do art.º 14º na mesma lei “Os municípios podem lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título 

principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 

residentes com estabelecimento estável nesse território”. A Derrama é um 

imposto municipal que depende do rendimento tributável em sede de IRC e 

por isso dos ciclos económicos. Mais, importa referir que para termos 

condições de comparabilidade optámos por distribuir os valores da derrama 

pelos seus respetivos anos económicos. Desta forma a receita relativa ao ano 

de 2007 foi de 1.214.217,43€, ao ano de 2008 foi de 973.358,97€, e ao ano de 

2009 foi de 669.572,95€. Assim, e conforme se pode verificar pelo gráfico, a 

derrama tem vindo a decrescer nos últimos anos. ---------------------------------- 
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Considerando que: - Os investimentos em curso e os a realizar são de grande 

importância para o município e para os seus cidadãos; - A autarquia 

necessita de reforçar a capacidade financeira de forma a melhor exercer as 

suas atribuições legais. Propõe-se que: - O Executivo Municipal delibere 

aprovar o lançamento de uma derrama fixando a percentagem em 1,5%; - A 

presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos na alínea f) do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 

na redação da Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro; - A decisão da Assembleia 

Municipal seja comunicada por via eletrónica ao diretor de finanças, até ao 

dia 31 de dezembro de 2010, conforme estipulado no nº8 do art.º 14º da Lei 

2/2007 de 15 de janeiro. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) --- 

Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 

e um da Coligação democrática Unitária e dois votos contra do Partido 

Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------- 
 

III– SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

1 – PROPOSTA N.º 369/10 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS/2011 – GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS/2011 – 

ORÇAMENTO/2011 – Proponho que: - A Câmara Municipal delibere aprovar a 

deliberação do Conselho de Administração de 24/11/2010, titulada pela 

Proposta n.º 199/10, 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 Presidente do Conselho 

de Administração) ----------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista, duas 

abstenções do Partido Social Democrata e um voto contra da Coligação 

Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Vereador Joaquim Batalha, leu uma Declaração de Voto, cujo 

teor a seguir se transcreve: “Votei contra porque a CDU não se revê nos 



documentos previsionais para 2011, as Grandes Opções do Plano Plurianual 

de Investimentos para 2011 e Orçamento para 2011 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, apresentado pelo executivo PS, 

porque os documentos agora em apreço refletem as políticas e opções do PS 

na edilidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

Porque também neste orçamento está refletida redução na rubrica de 

despesas com pessoal e que não têm em conta os rendimentos dos 

trabalhadores da autarquia, nem está prevista aumentos nem aplicação 

previsional da opção gestionária, por opção meramente política. No entanto 

não estamos contra o quadro de pessoal. Como tivemos que votar o mapa em 

conjunto com os restantes documentos orçamentais.” ----------------------------- 
 

IV – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

1 – PROPOSTA N.º 370/10 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2010 - 

Considerando que: A Lei nº12-A/2008, de 27/02, prevê no art. 5º, nº3, que 

os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela entidade 

competente para a aprovação da proposta de orçamento; - A Lei nº169/99 

de 18/09, com a redação dada pela Lei nº5-A/2002, de 11/01, determina 

que compete à Câmara Municipal “submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal as opções do plano e a proposta de orçamento e as respetivas 

revisões”; - Foi aprovada em reunião de Câmara de 2010/09/08 - 

Proposta nº308/2010 a prorrogação dos contratos a tempo determinado 

para o pessoal não docente que transitou do Ministério da Educação, 

visando a abertura de procedimento concursal para a celebração de 

contratos por tempo indeterminado; - O mapa de pessoal aprovado para o 

ano em curso não previa estes postos de trabalho com a relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado; - Não se verificará qualquer 

acréscimo de encargos visto tratar-se apenas de uma alteração orçamental 

entre rubricas da despesa, na mesma unidade orgânica. PROPONHO: A 

alteração do mapa de pessoal da Câmara, conforme Anexos 1 e 2, com a 

criação de 17 postos de trabalho para contratos de trabalho por tempo 

indeterminado, na Divisão Social Cultural e de Ensino do Departamento 

Sócio – Cultural, sendo 3 na carreira e categoria de assistente técnico e 14 

na carreira e categoria de Assistente Operacional. (Proposta subscrita 

pela Senhora Vereadora Clara Silva) --------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. -------------------------------------- 
 

2 – PROPOSTA N.º 371/10 – APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL RELATIVO 

À PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2011 - Considerando: 1. A Lei nº 12-

A/2008 de 27 de fevereiro – que estabelece os regimes de vinculação, de 

carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 

– determina no artº 4º nº1, “ Tendo em consideração a missão, as 

atribuições, a estratégia, os objetivos superiormente fixados, as 

competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis 
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os órgãos e serviços planeiam, aquando da preparação da proposta de 

orçamento, as atividades, de natureza permanente ou temporárias a 

desenvolver durante a sua execução, as eventuais alterações a introduzir 

nas unidades flexíveis, bem como o respetivo mapa de pessoal”; 2. Refere 

ainda o nº 2, “Os elementos referidos no número anterior acompanham a 

respetiva proposta de orçamento”; 3. Em 29 de setembro de 2010 foi 

publicado em Diário da República o Regulamento de Organização dos 

Serviços do Município do Montijo - Estrutura Nuclear e Flexível - 

conforme previsto no Decreto - Lei nº305/2009, de 23 de outubro; 4. Os 

mapas de pessoal reportam o número de postos de trabalho de que cada 

unidade orgânica carece para o desenvolvimento das atividades que se 

propõe desenvolver, no âmbito das suas atribuições/competências, de 

acordo com a relação jurídica de emprego público, por carreiras e 

categorias profissionais referenciadas no art. 49º, nº2 e em Anexo à Lei 

nº12-A/2008, de 27/02; 5. Os mapas de pessoal para 2011 referem ainda 

as atribuições, competências que os ocupantes dos postos de trabalho se 

destinam a cumprir ou a executar, em cada uma das unidades orgânicas 

em consonância com a reafectação de pessoal efetuada por Despacho da 

Sra. Presidente, nos termos do nº3 do art. 10º do Decreto - Lei nº305/2009, 

de 23 de outubro. PROPONHO: O Executivo Municipal delibere a 

aprovação dos mapas de pessoal que se anexam e se dão por integralmente 

reproduzidos. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) --- 
 

A Senhora Vereadora Clara Silva, leu uma Declaração de enquadramento, 

relativamente à aprovação do Mapa de Pessoal relativo à proposta de 

orçamento para 2011, cujo teor a seguir se transcreve: “O Mapa de pessoal 

para o ano de 2011 visa o cumprimento da missão da Autarquia com padrões 

de eficiência e eficácia. ----------------------------------------------------------------- 

Ao longo do ano de 2010 desenvolveram-se procedimentos concursais de 

contrato por tempo indeterminado para 107 postos de trabalho, sendo 28 na 

carreira de técnico superior, 76 na carreira/categoria de assistente 

operacional (motorista, coveiro, auxiliar de ação educativa, auxiliar de 

serviços gerais, cantoneiro de limpeza, cantoneiro de arruamentos, impressor 

de artes gráficas) e um de coordenador técnico. ----------------------------------- 

Celebraram ainda contrato, por tempo determinado certo 21 trabalhadores, 

sendo 1 assistente técnico e 20 assistentes operacionais e 18 trabalhadores 

(assistentes operacionais) contrato por tempo determinado incerto. ------------ 

Celebraram contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado na sequência da alteração de posicionamento remuneratória 

obrigatório 25 trabalhadores, 11 com efeito ao ano de 2009 e 14 referentes 

ao ano de 2010. -------------------------------------------------------------------------- 



Por força da reestruturação de serviços publicada no Diário da República de 

29 setembro de 2010 estão a decorrer 13 procedimentos concursais para 

cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau. ------------------------------------ 

Aposentaram-se ao longo do ano de 2010, 21 trabalhadores, 2 

coordenadoras técnicas, 3 assistentes técnicos e 16 assistentes operacionais. 

No ano de 2009 os trabalhadores fizeram 39.218,5 horas extraordinárias 

num valor total de 326.450,16€ e no período homólogo de 2010, 27.186,50 

horas no valor de 213.655,32€ o que perfaz um diferencial de menos 

112.794,84€. ----------------------------------------------------------------------------- 

Adequar os Mapas de Pessoal às novas realidades, à nova dogmática de 

gestão das autarquias locais exige dos trabalhadores do Departamento de 

Recursos Humanos um esforço acrescido, nesse sentido realço o trabalho 

desempenhado por toda a equipa do DGRH em geral e pelos Dr. Mário 

Alexandre Patrocinio Ferreira e Dr. André Filipe Cardoso Braga Agostinho 

em particular por terem a seu cargo todos os procedimentos concursais por 

tempo indeterminado e determinado respetivamente, permitindo assim o 

cumprimento dos objetivos do executivo numa cultura de qualidade. ---------- 

Os concursos de acordo com a legislação em vigor exigem procedimentos 

exaustivos que vão desde a abertura do mesmo até à ata da negociação, 

tendo pelo meio entre outras as avaliações psicológicas feitas por firmas 

especializadas. --------------------------------------------------------------------------- 

A qualidade dos técnicos da autarquia, neste caso, os psicólogos, permitiu 

criar uma EMAP – Equipa para Aplicação do Método de Avaliação 

Psicológica nos procedimentos concursais, no Município, que efetua todas as 

avaliações psicológicas dos candidatos, permitindo assim à autarquia não ter 

quaisquer custos com estas avaliações. Esta equipa é composta por 4 

psicólogos da autarquia entre eles a Dra. Paula Batista que acumula com a 

chefia da Divisão de Educação a coordenação da equipa. ----------------------- 

Como dizia Einstein. ------------------------------------------------------------------- 

“Nem tudo conta o que é contado, nem tudo o que é contado conta” --------- 

Por isso o investimento no capital humano, através de políticas de 

planeamento e coordenação permitem aos trabalhadores e dirigentes 

impulsionar e dinamizar o cumprimento da missão da Câmara Municipal de 

Montijo, ou seja servir o cidadão com critérios de imparcialidade e de rigor 

objetivados em torno da construção de um concelho saudável e sustentado.”  
 

Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista 

e um da Coligação democrática Unitária e duas abstenções do Partido Social 

Democrata. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 – PROPOSTA N.º 372/10 – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA COM A ARQUITETA MARIA LUÍSA 

SILVA LAGARTO - Considerando a entrada em vigor do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo decreto Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro; - 

Considerando que, nos termos do Regime de Vinculação, de Carreiras e de  
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Remunerações aprovado pela Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR) a 

celebração de contratos de prestação de serviço com pessoas singulares 

assume caráter de excecionalidade; - Considerando a urgente necessidade de 

substituição do trabalhador da Câmara - arquiteto Paulo Pereira Lima - que 

desde 1 de novembro de 2010, se encontra em regime de mobilidade interna 

na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por 

despachos autorizadores da Senhora Ministra da Saúde, do Senhor 

Secretário de Estado da Administração Pública e parecer favorável do 

Senhor Ministro das Finanças; - Considerando que no caso em apreço se 

encontram preenchidos os requisitos previstos no artº 35º do Regime de 

Vinculação, de Carreiras e de Remunerações aprovado pela Lei nº12-A/2008, 

de 27 de fevereiro (LVCR). PROPÕE-SE: Que seja concedida autorização 

para celebração de contrato de prestação de serviços, pelo período de 

dezoito meses, limite da situação de mobilidade interna, previsto na alteração 

do nº1 do art.63º da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, introduzida pelo art. 

18ºda Lei nº3-B/2010, de 28 de abril. A celebração de contrato será na 

modalidade de avença, com a Arquiteta Maria Luísa Silva Lagarto, com a 

observância do regime previsto no Código dos Contratos Públicos 

(nomeadamente o limite do valor considerado no artº20º, nº1 al. a), 

salvaguardando se que o encargo a suportar será igual ao previsto no 

orçamento com o trabalhador da Câmara supra mencionado) atendendo ao 

seu currículo e experiência profissional, para o exercício das respetivas 

funções. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) --------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

V - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 

1 – PROPOSTA N.º 373/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CERCIMA - A 

CERCIMA apresentou no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida o evento “Gala 

do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social”, no passado dia 

19 de novembro de 2010, pelas 21h30. Propõe-se: 1 – Que se acorde que a 

receita deste espetáculo seja dividida da seguinte forma, após dedução do Iva 

de 6%: - 5% de cada bilhete para a Câmara Municipal de Montijo; - 95% de 

cada bilhete para a Entidade supra citada. 2 – O valor atribuído à Câmara 

Municipal do Montijo prende-se com a necessidade de pagamento de 

licenciamentos e outras despesas extraordinárias na realização do referido 

espetáculo. 3 – Apurada a receita, deverá reverter para a CERCIMA o valor 

de 627,36€ (seiscentos e vinte sete euros e trinta e seis cêntimos). (Proposta 

subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

2 – PROPOSTA N.º 374/10 – REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DO 

INFANTÁRIO CANTINHO DAS DESCOBERTAS NO CTJA - Na sequência do 

pedido do Infantário Cantinho das Descobertas para realização da sua Festa 



de Natal no próximo dia 18 de dezembro de 2010, e estimados os custos de 

utilização e cedência deste equipamento, conforme Regulamento de Tarifas 

em vigor, num valor de 1012,15€, PROPÕE-SE: Nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea b) do nº4 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, 

aprovada pela lei nº 169/99 de 18 de setembro: 1 – O pagamento parcial da 

quantia estimada, por parte do Infantário Cantinho das Descobertas, no 

valor de 506,08€ (quinhentos e seis euros e oito cêntimos); 2 – Que os 

restantes 50% do valor estimado, sejam aceites pelo Infantário Cantinho das 

Descobertas a título de apoio da autarquia à realização do evento de 

natureza recreativa e cultural de interesse Municipal. (Proposta subscrita 

pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

3 – PROPOSTA N.º 375/10 – REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DA E.B. 2 D. 

PEDRO VARELA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTIJO NO CTJA - Na 

sequência do pedido do Agrupamento de Escolas do Montijo para realização 

da Festa de Natal da EB2 D. Pedro Varela no dia 9 de dezembro de 2010, o 

custo de utilização deste equipamento foi de 747,40€, conforme o 

Regulamento de Tarifas em vigor. Propõe-se: Nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, 

aprovada pela lei nº 169/99 de 18 de setembro: 1 – O apoio da Câmara 

Municipal do Montijo em 100% do valor do custo de utilização, o qual deverá 

ser aceite pelo Agrupamento a título de apoio da autarquia à realização do 

evento de natureza recreativa e cultural de interesse municipal. (Proposta 

subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

4 – PROPOSTA N.º 376/10 – REALIZAÇÃO DO EVENTO “GALA DO ANO 

EUROPEU DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL”, ORGANIZADO 

PELA CERCIMA EM REGIME DE COPRODUÇÃO COM O CTJA - A CERCIMA 

apresentou no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida o evento “Gala do Ano 

Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social”, no passado dia 19 de 

novembro de 2010, pelas 21h30. Propõe-se: 1 – Que se acorde que a receita 

deste espetáculo seja dividida da seguinte forma, após dedução do Iva de 6%: 

- 5% de cada bilhete para a Câmara Municipal de Montijo; - 95% de cada 

bilhete para a Entidade supra citada. 2 – O valor atribuído à Câmara 

Municipal do Montijo prende-se com a necessidade de pagamento de 

licenciamentos e outras despesas extraordinárias na realização do referido 

espetáculo. 3 – Apurada a receita, deverá reverter para a CERCIMA o valor 

de 627,36€ (seiscentos e vinte sete euros e trinta e seis cêntimos) (Proposta 

subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------ 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

5 – PROPOSTA N.º 377/10 – REALIZAÇÃO DO EVENTO “GRANDE NOITE, 

GRANDES ARTISTAS” – ORGANIZADO PELA RÁDIO POPULARFM, EM PARCE-

RIA COM O CTJA – A  PopularFm  apresentou no  Cinema-Teatro  Joaquim 
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d’Almeida o evento “Grande Noite, Grandes Artistas”, no passado dia 12 de 

novembro de 2010, pelas 20h00. Este evento marca o início de uma parceria 

entre este órgão de comunicação social e o Cinema-Teatro Joaquim 

d’Almeida/ Câmara Municipal do Montijo de divulgação dos espetáculos 

agendados neste espaço de cultura municipal, na tentativa de angariação de 

novos públicos. Propõe-se: 1 – Que se acorde que a receita deste espetáculo 

seja dividida da seguinte forma, após dedução do Iva de 6%:  - 5% de cada 

bilhete para a Câmara Municipal de Montijo; - 95% de cada bilhete para a 

Entidade supra citada. 2 – O valor atribuído à Câmara Municipal do Montijo 

prende-se com a necessidade de pagamento de licenciamentos e outras 

despesas extraordinárias na realização do referido espetáculo. 3 – Apurada a 

receita, deverá reverter para a PopularFM o valor de 3427,17€ (três mil 

quatrocentos e vinte sete euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ----- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

6 – PROPOSTA N.º 378/10 – REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DA UNIÃO 

MUTUA-LISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO CTJA - Na sequência do 

pedido da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição para a realização 

da Festa de Natal da Casa da Criança, no próximo dia 16 de dezembro de 

2010, e estimados os custos de utilização e cedência deste equipamento num 

valor de 747,40€, conforme Regulamento de tarifas em vigor, PROPÕE-SE: 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do nº4 do art. 64º da Lei 

das Autarquias Locais, aprovada pela lei nº 169/99 de 18 de setembro: 1 – O 

pagamento parcial da quantia estimada, por parte da União Mutualista 

Nossa Senhora da Conceição, no valor de 373,70€ (trezentos e setenta e três 

euros e setenta cêntimos); 2 – Que os restantes 50% do valor estimado, sejam 

aceites pela União Mutualista Nossa Senhora da Conceição a título de apoio 

da autarquia à realização do evento de natureza recreativa e cultural de 

interesse Municipal. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara 

Silva) -------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 
 

VI– DIVISÃO DE DESPORTO 

1 – PROPOSTA N.º 379/10 – ISENÇÃO DE TARIFA RESPEITANTE À UTILIZAÇÃO 

DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL N.º 1 PELA ASSOCIAÇÃO “O JARDIM 

DO OLEIRO”, NO ÂMBITO DA RESPETIVA FESTA DE NATAL - Mediante proposta 

sob o n.º 1430/09, aprovada na reunião da Câmara Municipal realizada a 

04/02/2009, foi aprovada a celebração de um protocolo de colaboração entre o 

Município e a associação de direito privado sem fins lucrativos designada por 

“Jardim do Oleiro”, cujo objeto se reporta ao acompanhamento de famílias do 

Concelho de Montijo, cujos núcleos sejam compostos por crianças ou jovens 

com fatores de risco ou de perigo identificados pela Comissão de Proteção de 



Crianças e Jovens de Montijo. O aludido protocolo foi outorgado a 8 de maio de 

2009. Veio a referida associação, através de requerimento datado de 24-11-

2010 cuja cópia se anexa e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta 

sede para todos os legais efeitos (vd. anexo I), solicitar a cedência e 

disponibilização, com isenção do pagamento da respetiva tarifa de utilização, 

do Pavilhão Desportivo Municipal n.º 1 no próximo dia 12 de dezembro, pelas 

15h 30m, em ordem à realização de festa de Natal cujo tema diz respeito aos 

direitos das crianças. Considerando o teor da proposta deliberativa camarária 

acima indicada. Considerando o teor do protocolo de colaboração acima 

referenciado. Considerando que a iniciativa proposta se insere nas atividades 

normalmente promovidas pelos entes associativos na quadra natalícia, tendo 

como público destinatário as crianças e jovens em situação de risco ou perigo. 

Considerando o disposto nos artigos 20º, n.º 2, alínea g), 21º, n.º 2, alínea b) e 

23º, todos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro. Considerando o disposto no 

artigo 64º, n.º 4, alínea b), da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. Considerando o disposto nos artigos 4º, n.º 2 e 

6º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal e Tabela de Tarifas em 

vigor. Proponho que a Câmara Municipal delibere deferir e autorizar a 

pretensão deduzida pela associação sem fins lucrativos designada por “O 

jardim do Oleiro”, pessoa coletiva n.º 508 253 071, com sede social na Rua 

Carvalho Freirinha, n.º 53, 3º Esq., Caparica, Almada, consistente na utilização 

do Pavilhão Desportivo Municipal n.º1 no próximo dia 12 de dezembro de 2010, 

pelas 15h 30m, em ordem à realização de uma Festa de Natal destinada a 

crianças e jovens em situação de risco ou perigo. O protocolo de colaboração 

celebrado e outorgado entre o Município e a associação requerente em 8 de 

maio de 2009, previamente aprovado por deliberação da Câmara Municipal 

tomada em 4 de fevereiro de 2009, sob a proposta 1430/09, que se anexa e cujo 

teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para os devidos e legais 

efeitos (vd. anexo II), constitui e consubstancia o protocolo de colaboração a 

que se reporta o n.º 3 do artigo 6º do Regulamento e Tabela de Tarifas em vigor 

na ordem jurídica municipal, com esteio e fundamento no artigo 67º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

valendo a presente deliberação como deliberação fundamentada nos termos e 

para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 4º do Mencionado Regulamento e 

Tabela Municipal de Tarifas. No âmbito da presente proposta e da deliberação 

em apreço não é aplicável o regime jurídico dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo constante do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 

outubro, atendendo a que a associação “O Jardim do Oleiro” não constitui 

clube desportivo (cfr. artigos 1º, 2º e 3º n.º 1, alínea d) do supra aludido 

diploma legal. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves) ---- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ---------------------------------------------- 
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2 – PROPOSTA N.º 380/10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR E 

OUTORGAR COM A FREGUESIA DE CANHA, A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANHA, A ASSOCIAÇÃO CANHA – AVENTURA E 

DESPORTO, A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CAMPO E AVENTURA E O GRUPO 

DESPORTIVO E RECREATIVO CANHENSE, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA MARATONA DE BTT CANHA 

2010 - O Município de Montijo, a Freguesia de Canha, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha, a Associação Canha – 

Aventura e Desporto e a Associação Amigos do Campo e Aventura promovem, 

organizam, dinamizam e levam a efeito, no próximo dia 5 de dezembro de 2010, 

a sexta Maratona de BTT na Freguesia de Canha, denominada Maratona BTT 

Canha 2010, estabelecendo para o efeito uma parceria de cooperação. O evento 

desportivo em causa é direcionado para praticantes e participantes experientes 

ao nível da modalidade de BTT, que procuram constantemente superar os 

limites das suas possibilidades e capacidades. A Maratona Canha 2010 será 

composta por dois percursos alternativos: um, com uma distância de 100 km; 

outro, com uma distância menor de cerca de 40 km. Apesar de patentear um 

grau de exigência elevado, a Maratona de BTT em apreço não terá qualquer 

vertente competitiva oficial, constituindo, ao invés, um evento desportivo 

informal e de recreação. Para além da dimensão desportiva, a iniciativa em 

apreço visa igualmente promover e divulgar, junto dos participantes, o rico e 

valioso património natural e ambiental da Freguesia de Canha, permitindo-lhes 

desfrutar das magníficas paisagens desta região do concelho e da área 

metropolitana de Lisboa. De acordo com o disposto no artigo 13.º, n.º 1, alínea 

f), da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, os tempos livres e o desporto integram 

o âmbito das atribuições municipais, competindo aos órgãos municipais apoiar 

atividades recreativas e desportivas que revistam interesse público municipal, 

conforme estatui a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da referida Lei. Resulta 

ademais do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, competir à Câmara Municipal “apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza --- 

desportiva ---“, estabelecendo o artigo 67.º do suprareferido diploma 

normativo, em sede de “protocolos de colaboração com entidades terceiras” 

que, “as competências previstas nas alíneas --- b) --- do n.º 4 do artigo 64.º 

podem ser objeto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições 

públicas, particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua atividade na área 

do Município, em termos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada 

uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos equipamentos”. Flui 

igualmente do teor literal da norma constante no artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 

5/2007, de 16/01, que as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da 

atividade física e do desporto em colaboração com as associações desportivas e 

as demais entidades, públicas ou privadas, que atuam nas áreas em apreço. 

Assim, e atento todo o supra exposto, proponho que a Câmara Municipal 



delibere aprovar o Protocolo de Colaboração no âmbito da promoção, 

organização, dinamização e realização da Maratona BTT Canha 2010 a 

celebrar e a outorgar com a Freguesia de Canha, a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Canha, a Associação Canha – Aventura e 

Desporto e a Associação dos Amigos do Campo e Aventura, bem como com o 

Grupo Desportivo e Recreativo Canhense, nos termos, ao abrigo e com 

fundamento no disposto nos artigos 13.º, n.º 1, alínea f) e 21.º, n.º 2, alínea b), 

ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e bem assim 64.º, n.º 4, alínea b) e 

67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro bem como no artigo 5.º, n.º 

2, da Lei n.º 5/2007, de 16/01. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato 

Gonçalves) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. -------------------------------------------- 
 

VII – DIVISÃO DE HABITAÇÃO 

1 – PROPOSTA N.º 381/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E 

NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-21/10 - Na sequência do 

despacho da Senhora Presidente de 14/09/10 a Comissão de Vistorias 

nomeada por deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do 

imóvel sito na Rua Amadeu Moura Stoffel, lote 19 – r/c e 1º andar, em 

Montijo, de que são proprietários respetivamente o Senhor Inácio Sérgio 

Lopes e o Senhor Márcio Rafael Nunes Graça, conforme auto que se anexa e 

que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o 

proprietário do 1º andar, 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, na 

redação conferida pelo Dec-Lei n.º 26/10 de 30/03, ordenar, precedendo 

vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou 

constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens. PROPONHO: 

1. Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de vistoria realizada 

ao abrigo dos normativos legais supracitados, determinando por 

consequência a execução das obras que se reputam necessárias no prazo nele 

indicado. 2. Que a presente deliberação bem como o Auto de Vistoria a ela 

apenso seja notificada ao proprietário do 1º andar, para realizar as obras 

referidas nos pontos 1 e 2. Deve, também realizar as obras referidas no ponto 

3, no âmbito do direito privado. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 

VIII - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

1 – PROPOSTA N.º 382/10 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO 

– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) A 

recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de julho 
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que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à 

implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor 

dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a 

título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas 

sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a 

transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o 

disposto nos nºs. 1 e 3 do  artigo 10º  do  citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo 

presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-

pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo 

presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efetivo 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 atividade económica do Concelho neste 

domínio de atividade, entendeu-se privilegiar o objetivo de responder, de 

forma célere e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo 

declaração de renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma 

também célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário 

submeter a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao 

direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente, no período 

compreendido entre 13 de novembro de 2010 e 25 de novembro de 2010, tudo 

de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 19/2008, 

conforme listagem que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 

integrante. Proponho: Que a Câmara Municipal ratifique todas as 

declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora 

Presidente da Câmara, no período compreendido entre 13 de novembro de 

2010 e 25 de novembro de 2010, conforme lista que se anexa à presente 

proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora 

Presidente).------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 

IX– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

1 – PROPOSTA N.º 383/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA 

DA OBRA “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR – 

ESCOLA DO BAIRRO DA LIBERDADE” – PROCESSO F-18/2002 - Considerando 

que: A vistoria efetuada no dia 17 de novembro de 2010 considerou estarem 

os trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A 

ratificação do auto de Receção Definitiva da obra "Construção de Edifício 

para o Ensino Pré-Escolar – Escola do Bº da Liberdade”. (Proposta 

subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) -------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. ------------------------------------------ 



 

Pelas dezanove horas e dez minutos, foi interrompida a ordem de trabalhos 

para dar início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Alberto Fernandes, colocou as seguintes questões: “Com a 

conclusão da construção do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola do Areias, 

este vai estar disponível para as populações e para as coletividades da zona? 

E no caso de sim, quais os desportos oficiais que se podem praticar no 

pavilhão? O pavilhão tem as dimensões para a prática oficial do desporto? -- 

A Senhora Presidente, disse: “Todos os pavilhões das escolas devem estar 

abertos à população. Os equipamentos são para servir em primeiro lugar as 

populações escolares, em segundo lugar fora das horas letivas deve servir a 

comunidade e isso deve resultar de um acordo entre a direção da escola e as 

associações ou até grupos informais de cidadãos que queiram praticar 

desporto, este deve ser o princípio que deve obedecer todos os equipamentos 

públicos. É isso que nós defendemos. ------------------------------------------------ 

Os desportos que se praticam, são todos aqueles que são inerentes de se 

praticar num pavilhão, independentemente das dimensões, porque nem todo o 

desporto é para competição, mas podemos criar condições para que todos os 

nossos cidadãos possam praticar desporto. ----------------------------------------- 

O Senhor Vereador Nuno Canta, disse: “O pavilhão tem as medições 

necessárias a todas as práticas desportivas. O pavilhão tem apenas uma 

limitação para a competição oficial, que é, não ter bancadas, em virtude de 

ser um pavilhão escolar, é um pavilhão que tem por objetivo servir a 

comunidade escolar em primeiro lugar, posteriormente a prática desportiva 

informal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

As escolas que estão a ser construídas de um modo geral, não têm pavilhões 

cobertos e a Câmara Municipal de Montijo, fez um esforço financeiro, para 

construir este.” -------------------------------------------------------------------------- 

Pelas dezanove horas e vinte cinco minutos, foi encerrada a intervenção do 

público. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 

para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------- 
 

E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião eram vinte e uma horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada.---------------------------------------------------------------- 
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E eu,                                                                       Assistente Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

Maria Amélia Antunes 

 

 
NOTA: A presente ata foi elaborada em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigor. 


