
 



 Liv. 19 

                                                                                                                                            Fls 210 

 

 

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

ATA Nº. 24/10 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ 
 

Aos quinze 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 

 JOSÉ PEDRO BARROSO NETO 

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA 

NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO 

RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES 
 

Às dezassete horas e quarenta 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.---------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida e antes de dar início ao período Antes da Ordem do Dia tomou 

posse o Senhor José Pedro Barroso Neto, assumindo as funções de Vereador 

por se seguir na ordem da respetiva lista do PSD, e em substituição da 

Senhora Vereadora Lucília Maria Samoreno Ferra, que solicitou a suspensão 

do mandato pelo período de noventa dias. ------------------------------------------ 
 

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

período de  

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Presidente colocou à consideração de todos os senhores 

vereadores presentes, de prescindir da Reunião Ordinária de 29 de dezembro 

de 2010, uma vez que não existiam assuntos relevantes. -------------------------- 

 

A anulação da reunião acima referida foi aceite por unanimidade. Desta 

forma garantiu-se que todos os Senhores Vereadores presentes tomaram 

conhecimento seguro e oportuno, conforme o estipulado pelo n.º 2 do artigo 

16.º da Parte II do Código do Procedimento Administrativo. -------------------- 
 



 

A Senhora Presidente requereu ainda ao abrigo do disposto no artigo 19.º, 

Parte II do Código do Procedimento Administrativo, fosse incluída uma 

Proposta dos Órgãos Autárquicos, tendo-lhe sido atribuído o número 391/10.  
 

A inclusão na agenda desta reunião camarária da referida Proposta foi 

aceite por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 
 

Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do Partido Socialista, tendo o 

Senhor Vereador Renato Gonçalves, apresentado uma Saudação ao Clube 

Atlético do Montijo, que passo a transcrever: “A Câmara Municipal de 

Montijo saúda e felicita a Clube Atlético do Montijo, associação desportiva 

sem fins lucrativos com sede social na Freguesia do Montijo, pelos brilhantes 

resultados desportivos alcançados no âmbito das comemorações do 89.º 

Aniversários do Alhandra Sporting Club, no pretérito dia 04 de dezembro. 

Destacamos os seguintes resultados: -------------------------------------------------

- Ivo Quendera – 1.º lugar Kayak Mar K1; - Délio Coutinho – 2.º lugar 

Kayak Mar K1; - Fernando Elias e Aramando Queluz –1.º lugar Kayak Mar 

K2; - Carla Ferreira – 1.º lugar Fundo K1 Veterano Feminino; - João Lopes 

–5.º lugar Fundo K1 Júnior; - Ana Cruz – 1º lugar Fundo K1 Cadete 

Feminino; - João Ribeiro – 1.º lugar Fundo K1 Infantil; - João Silva – 2.º 

lugar Fundo K1 Infantil; - Ana Rodrigues – 1.º lugar Fundo K1 Infantil 

Feminino; - Pedro Silva – 1.º lugar Escolas K1 Infantil. -----------------------

Tendo o Clube Atlético alcançado a classificação em 3.º Lugar no geral dos 

clubes participantes. Felicitamos todos os atletas, a quem desejamos os 

maiores sucessos desportivos e pessoais.” ------------------------------------------ 
 

A Senhora Presidente, leu uma Declaração Política, cujo teor a seguir se 

transcreve: “Senhoras e senhores vereadores, o relatório PISA 2009, 

divulgado no passado dia 7 de dezembro, que testa os conhecimentos dos 

alunos de 15 anos nas áreas de leitura, matemática e ciências, situa Portugal 

na mesma categoria de países, como os Estados Unidos, a Suécia, a 

Alemanha, a Irlanda, a França, a Dinamarca, o Reino Unido, a Hungria e a 

China-Taipei, uma das «economias de parceria» da avaliação. ----------------- 

O nosso país é considerado um dos países que, desde o último relatório do 

PISA 2006, registou uma progressão mais "impressionante", destaca o 

documento, cujos resultados situam, pela primeira vez, os conhecimentos dos 

estudantes portugueses de 15 anos em leitura, matemática e ciência perto da 

média dos países avaliados. ----------------------------------------------------------- 

“Portugal é, entre 65 países, um dos seis que no PISA 2009 melhoraram a 

sua pontuação geral em conhecimentos de leitura e que reduziu a variação de 

desempenho. Um resultado conseguido, sobretudo, devido a melhorias entre 

os que tinham piores resultados, enquanto os melhores continuaram ao 

mesmo nível”, salienta o documento. ------------------------------------------------ 
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O documento recorda que em Portugal, “em 2000, o nível de desempenho em 

leitura da avaliação PISA era um dos mais baixos entre os países da OCDE e 

a proporção dos estudantes cujo desempenho se situava abaixo do nível 2 era 

um dos mais elevados”. ---------------------------------------------------------------- 

Entre 2004 e 2009, a taxa de chumbos dos alunos com 15 anos desceu de 

21,5 para 12,8 por cento. Portugal subiu 4 posições no ranking da educação 

da OCDE. -------------------------------------------------------------------------------- 

Esta avaliação mostra que no processo educativo os frutos só surgem anos 

depois de um investimento e de um trabalho aturado e sustentado, onde a 

melhoria de resultados pode ser explicada em primeiro lugar pelas políticas 

seguidas nos últimos anos. Neste sentido, é de elementar justiça recordar e 

ressaltar o trabalho que se iniciou, em 1995, no Governo do PS liderado por 

António Guterres, quando iniciou a rede do pré-escolar em todo o país. É 

caso para afirmar que a sua paixão pela Educação começou a dar frutos. 

Nos últimos anos, as políticas educativas permitiram criar, com uma 

conjugação de fatores como a avaliação de professores, a Lei de autonomia e 

gestão das escolas e um controlo sério da qualidade do ensino. --------------- 

Também no concelho de Montijo temos vindo a semear para depois colher 

nos últimos 12 anos, porque a educação, não obstante ser um investimento 

invisível, por isso muitas vezes incompreendido, foi e continua a ser 

fundamental para a estratégia que decidimos empreender desde que fomos 

eleitos em 1997. ------------------------------------------------------------------------- 

Sabemos que na sociedade do espetáculo mediático e da imagem não é fácil 

fazer passar a mensagem de um trabalho quase invisível aos olhos do 

cidadão comum, é muito mais fácil criticar e exigir um piso novo para o pátio 

de uma escola, a mudança de uma lâmpada ou o arranjo de uma fechadura. 

No entanto, este trabalho, que brota das profundezas de uma visão 

estratégica, já está e acabará por dar os seus frutos, quer nos indicadores de 

abandono e insucesso escolar, quer na qualificação das novas gerações. No 

domínio da Educação, a Câmara Municipal de Montijo tem por missão e tem 

vindo a promover e executar, na circunscrição territorial do município, 

políticas de planeamento, de coordenação e de desenvolvimento de projetos e 

de ações nas seguintes áreas: --------------------------------------------------------- 

a) reordenamento e requalificação da rede escolar e pré-escolar; b) 

apetrechamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico; c) ação social escolar (educação pré-escolar e 1º ciclo); 

d) refeitórios escolares; e) transportes escolares; f) atividades 

complementares de ação educativa; g) apoio à educação extraescolar; h) 

gestão do pessoal não docente da educação pré-escolar e do ensino básico. 

Enriquecimento curricular – Na área do enriquecimento curricular, a 

Câmara Municipal de Montijo reconhece a importância desta medida do 

anterior Governo para o desenvolvimento e para o sucesso educativo dos 



alunos do 1º ciclo do ensino básico. Assim, desde o ano de 2005, temos vindo 

a aderir a todos os Programas lançados nesta área pelo Ministério da 

Educação, assumindo-nos como a Entidade Promotora dos mesmos no 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

No ano letivo em curso, estão a ser promovidas, para os alunos do 1º ao 4º 

anos de escolaridade inscritos (cerca de 1.650), atividades de enriquecimento 

curricular nas áreas Física e Desportiva, do Ensino de Inglês e do Ensino da 

Música. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Para além destas atividades, está também a ser implementada a atividade de 

Apoio ao Estudo, da exclusiva responsabilidade dos Agrupamentos de 

Escolas, que se destina à realização de trabalhos de casa e de consolidação 

das aprendizagens, devendo os alunos beneficiar do acesso a recursos 

escolares e educativos e do apoio e acompanhamento por parte dos 

professores dos agrupamentos. -------------------------------------------------------- 

A Autarquia promove assim uma "escola a tempo inteiro” e garante as 

condições necessárias para que os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo se 

mantenham abertos até às 17h30, num mínimo de oito horas diárias, e 

assegurem a oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a 

todos os alunos interessados.  

Ação Social Escolar - Com o objetivo de propiciar a correção das 

assimetrias de ordem socioeconómica da população pré-escolar (rede 

pública) e escolar do 1º ciclo, a Câmara Municipal tem vindo a implementar 

as seguintes medidas de compensação sócio-educativa: -------------------------- 

- Atribuição de auxílios económicos para aquisição de livros e material 

escolar pelos alunos socioeconomicamente carenciados do 1º ciclo do ensino 

básico; - Comparticipação na alimentação (almoços) das crianças 

socioeconomicamente carenciadas dos jardins de infância da rede pública e 

do 1º ciclo do ensino básico utentes dos serviços de refeitório escolar; - 

Atribuição de suplemento alimentar (merenda) às crianças socioeconómica-

mente carenciadas dos jardins de infância da rede pública e do 1º ciclo do 

ensino básico. ---------------------------------------------------------------------------- 

Bolsas Estudo Cidade de Montijo ---------------------------------------------------- 

A Carta Educativa de Montijo identificou as dificuldades económicas das 

famílias de origem e a concomitante necessidade dos jovens começarem a 

trabalhar como fatores determinantes do abandono escolar precoce, após o 

ensino básico, que se verifica no Concelho. O investimento em medidas de 

intervenção socioeconómica, complementares à ação social escolar, junto 

dos alunos com menores recursos económicos e das respetivas famílias, 

revela-se assim uma estratégia crucial para o combate à baixa taxa bruta de 

escolarização no ensino secundário identificada no referido documento e 

para o incentivo ao prosseguimento de estudos de nível secundário, pós 

secundário e superior. ------------------------------------------------------------------ 

Justifica-se assim plenamente a continuidade de uma prática instituída na 

Câmara Municipal, desde há alguns anos, que consiste na atribuição de Bol- 
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sas de Estudo “Cidade de Montijo” a estudantes economicamente 

carenciados que prosseguem estudos após a conclusão do ensino básico. ----- 

Na organização da Rede Educativa do Concelho há que destacar o esforço 

de investimento e o empenho posto pela Câmara na rede de Educação pré-

escolar na Rede do Ensino Básico e Ensino Secundário. -------------------------- 

Defendemos que a educação se inicia no seio da família e a aprendizagem no 

pré-escolar. No concelho de Montijo, no ano letivo 2009/2010, 563 crianças 

beneficiam gratuitamente deste grau de ensino, no horário das 9h00 às 

15h30. Conscientes de que este horário não é compatível com a vida 

profissional das famílias, criámos o Serviço de Apoio às Famílias que se 

desenvolve das 7h00 às 9h00, das 15h30 às 19h00 e nos períodos de 

interrupções letivas. Refiro ainda que as nossas ementas incluem escolhas 

das famílias em tipos de alimentação como sejam comida vegetariana ou 

ovolacteovegetariana e as indicadas pelos médicos, como sejam os celíacos. 

Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos que residem a 4 km dos estabelecimentos de 

ensino que possuem refeitório, a 3 km dos que não possuem e os que 

percorrem circuitos de risco – Estradas Nacionais ou linhas férreas em 

utilização – beneficiam de transporte escolar fornecido pelas juntas de 

freguesia ou de passe escolar dos TST. ---------------------------------------------- 

Transportes Escolares ----------------------------------------------------------------- 

De acordo com o Decreto-lei nº299/84 de 5 de setembro, a intervenção da 

Câmara Municipal de Montijo em matéria de transportes escolares consiste 

na oferta de serviço de transporte entre o local de residência e o local do 

estabelecimento de ensino a todos os alunos dos ensinos básico e secundário 

que se encontrem matriculados de acordo com as normas estabelecidas, 

sempre que os mesmos residam a mais de 3Km ou de 4 Km das escolas, 

respetivamente sem e com refeitório escolar. -------------------------------------- 

O serviço de transporte escolar é, como é do vosso conhecimento, gratuito 

para os alunos do ensino básico e comparticipado em 50% para os alunos do 

ensino secundário. ---------------------------------------------------------------------- 

Refeitórios Escolares ------------------------------------------------------------------- 

Reconhecendo a importância do fornecimento de refeições equilibradas e 

racionais a todas as crianças e pretendendo contribuir para que a escola se 

torne um espaço privilegiado para a educação alimentar e para a promoção 

da saúde através da alimentação, a Câmara Municipal de Montijo tem vindo 

a realizar, desde há vários anos, um elevadíssimo esforço financeiro no 

sentido de dotar os jardins de infância (rede pública) e as escolas de 1º ciclo 

com as condições necessárias ao funcionamento dos respetivos refeitórios 

escolares. --------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio Psicológico ----------------------------------------------------------------------- 

A eficácia desta intervenção nos Jardins de Infância e Escolas de 1º ciclo da 

rede pública é assegurada por um trabalho continuado e sistemático de 



interligação entre os Psicólogos e o Técnico de Ação Social que integram o 

Serviço de Psicologia para a Promoção do Sucesso Educativo  (SPPSE), os 

docentes que acompanham os alunos e várias outras entidades com que são 

estabelecidas parcerias muito importantes. ----------------------------------------- 

No sentido de dar resposta às várias necessidades identificadas, o SPPSE tem 

vindo a propor e a desenvolver um conjunto de diferentes modalidades de 

intervenção das quais se destacam: -------------------------------------------------- 

• Orientações e propostas de estratégias ao nível do processo ensino-

aprendizagem e da gestão da sala de aula; • Avaliações Psicológicas; • 

Acompanhamentos Psicológicos individuais e em pequeno grupo; • 

Acompanhamentos Psicopedagógicos; • Programas de Competências Sociais 

“Aprender a Crescer”  e “Ser e Conhecer”. ---------------------------------------- 

A par de todo este esforço financeiro e estratégico de apoio aos alunos e às 

famílias, a Câmara Municipal de Montijo já investiu milhões de euros na 

modernização do parque escolar, quer construindo escolas e parques 

desportivos de raiz, quer requalificando as já existentes, quer reparando e 

melhorando as condições técnicas das escolas. ------------------------------------ 

Em simultâneo, temos vindo a equipar as escolas com equipamento 

informático do mais moderno, prestando também apoio técnico e informático 

às direções das escolas. --------------------------------------------------------------- 

Senhoras e senhores vereadores, é todo este trabalho que não se vê à vista 

desarmada que dá no presente e dará no futuro os seus frutos, competindo, 

em última estância aos professores, alunos, associações de pais e famílias, 

aproveitarem as condições excecionais criadas pelo município de Montijo. - 

Acreditamos, sinceramente, que isso acontecerá, porque a existência de 

homens e mulheres qualificados é essencial para construirmos um país mais 

próspero, mais moderno, mais equitativo e mais solidário. ----------------------- 

 

O Senhor Vereador José Pedro Neto, leu uma Declaração, cujo teor a seguir 

se transcreve: “Na última década tem-se tornado consensual que bons 

sistemas de endereços, suportados, entre outros elementos, na toponímia e 

número de polícia atribuídos pelas Câmaras Municipais, constituem uma 

parte muito importante das infraestruturas básicas da sociedade. -------------- 

No nosso quotidiano, numa infinidade de situações, desde serviços postais, 

saúde, segurança, proteção civil, transportes e logística, emergência médica, 

telecomunicações, entre outras, os endereços são utilizados como uma 

referência comum. O número de aplicações de tecnologias de informação que 

necessitam desta informação é crescente, quer ao nível da administração 

pública local e central como no setor privado. ------------------------------------- 

A ausência de harmonização ao nível da definição, registo e acesso aos 

endereços impede a sua utilização adequada pelos diferentes utilizadores. ---- 

A nível europeu surgiu um projeto com a designação EURADIN, European 

Addresses Infrastructure, com o intuito de constituir uma rede de boas práti- 
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cas que promova a harmonização dos endereços a nível europeu ao nível da 

definição, registo e acesso a Dados de Endereços Europeus. -------------------- 

Entre elas registam-se as linhas orientadoras a seguir pelas entidades 

competentes no âmbito da referenciação através do endereço das zonas 

rurais. Estas recomendações enquadram-se nas preocupações já por aqui por 

nós demonstradas. ----------------------------------------------------------------------

Não é efetivamente uma competência exclusiva desta Câmara a resolução 

destes problemas, os quais afetam parte da nossa população e nos 

preocupam, nomeadamente ao nível da segurança e das situações de 

emergência. Mas consideramos que pode ser a Câmara Municipal a ter um 

papel importante como impulsionador de criação de soluções nesta matéria.  

Desde logo através da utilização das tecnologias de informação, dos dados 

geográficos que dispõe e que lhe permitem definir, com os custos residuais 

refira-se, o número correspondente à entrada principal de um determinado 

prédio que se situa num arruamento ou estrada municipal. Esta definição, 

suportada com a articulação com os proprietários e os serviços de segurança 

e emergência, são um pequeno, mas contudo crucial passo para impedir que 

determinadas situações ocorram. ----------------------------------------------------- 

A título de exemplo podemos referir a situação de alguém, necessitado de um 

serviço de emergência médica e residente numa área rural, que contacta os 

serviços de urgência e não consegue precisar claramente o local onde se 

encontra. A disponibilização desta informação a estes serviços pode permitir 

a chegada mais rápida da ajuda a quem a necessita. ------------------------------ 

Desta forma apelamos mais uma vez para a análise desta situação.” ---------- 
 

O Senhor Vereador Nuno Canta, disse que: “Relativamente aos números de 

polícia, estes só são utilizados para os espaços urbanos, onde são designadas 

ruas, avenidas e praças, etc. Quando falamos de estradas e caminhos rurais 

os pontos de identificação são os quilómetros e os lugares, o espaço rural 

organiza-se de outra forma, nomeadamente, com a designação de estradas 

municipais e caminhos municipais, e também há os lugares, normalmente 

com menos população e dispersa. Os lugares são os pontos de referência, 

para orientar a circulação nas áreas rurais.”---------------------------------------  
 

Foi presente para aprovação a Ata número 23/2010, tendo sido aprovada 

com seis votos a favor, quatro do Partido socialista, um da Coligação 

Democrática Unitária, um do Partido Social Democrata (Senhor Vereador 

José Pedro Neto) e uma abstenção do Senhor Vereador Nuno Ferrão, por 

não ter estado presente na reunião. -------------------------------------------------- 
 

A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi- 

dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao 

pelouro de que é titular no período compreendido entre 29 de novembro de 



2010 e 10 de dezembro de 2010: - Licenças Administrativas: 1; - Alterações: 

1; - Certidões: 1; - Informações Prévias: 1; - Autorizações de Utilização: 4. - 

O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao 

abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos 

termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 

69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei nº. 

5-A/2002, de 11 de janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-

tos respeitantes a esta reunião.-------------------------------------------------------- 
 

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

ao período de  

                                               ORDEM DO DIA 
 

I – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

1 – PROPOSTA N.º 384/10 – CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2011 - Dispõe o artº. 

62º, nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal terá uma 

reunião ordinária semanal, salvo se reconhecer conveniência em que se 

efetue quinzenalmente. Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere: 1. Fixar as reuniões públicas com uma periodicidade quinzenal, 

sendo realizadas às Quartas-Feiras, pelas 17H30, para efeitos do nº 2 do 

artº. 62º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e nos termos da calendarização anexa. 

2. Fixar a intervenção do público nas respetivas reuniões para as 19H00, 

interrompendo-se para o efeito os assuntos que se encontrem em discussão, 

em conformidade com o disposto no nº. 5 do artº. 84º, da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro na redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro. 3. As reuniões extraordinárias serão igualmente públicas e 

convocar-se-ão sempre que se justifique a sua realização, obedecendo-se ao 

previsto no artº. 63º da mesma Lei. 4. Quando algum feriado coincidir com a 

Quarta-Feira, a reunião camarária realizar-se-á no primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) -------- 

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

um da Coligação Democrática Unitária e um do Partido Social Democrata 

(José Pedro Neto) e uma abstenção do Senhor Vereador Nuno Ferrão. -------- 

 

2 – PROPOSTA N.º 391/10 – SUBSÍDIO À ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL 

PARA APOIO À EDIÇÃO DO III VOLUME DA REVISTA MUSA, MUSEUS, 

ARQUEOLOGIA E OUTROS PATRIMÓNIOS - A Revista Musa, Museus, 

Arqueologia e Outros Patrimónios, lançada pela Assembleia Distrital de 

Setúbal, em 2005, no seio do Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal 

(FIDS), tem como objetivo contribuir para a divulgação e a investigação das 

áreas do património, da museologia e da arqueologia no Distrito de Setúbal. 

O III Volume, lançado  recentemente no  Museu Agrícola  da Atalaia,  inclui  
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textos relativos ao património do concelho, designadamente, sobre a 

experiência de musealização do Moinho de Maré do Cais e a arquitetura 

oitocentista de Aldeia Galega. Considerando o pedido de contribuição, 

aludido no Memorando da reunião de 31/01/2005 do FIDS (vide cópia em 

anexo), e a intenção assumida pela Câmara Municipal do Montijo (vide cópia 

de Ofício nº 1177 de 22 de janeiro de 2004, em anexo) de adesão ao referido 

projeto editorial, através de contribuição financeira anual para edição de 

volume anual da referida revista, com a contrapartida de entrega de cem 

exemplares à CMM, PROPONHO: Nos termos previstos nos artigos 13º, n.1, 

alíneas e) e 20º, n.2, alínea g) da Lei nº 159/99 de 14 de setembro e no artigo 

64º, n.4, alínea b) da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere autorizar o 

pagamento de subsídio no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) à 

Assembleia Distrital de Setúbal para apoio à edição do III Volume da Revista 

Musa, Museus, Arqueologia e Outros Patrimónios. Código Orçamental: 

010304050107013 (Proposta subscrita pela Senhora Presidente) --------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 

II - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1 – PROPOSTA N.º 385/10 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, 9ª AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL E 11ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVES-

TIMENTOS (2010 – 2013) – Considerando que: Nos termos do disposto no nº 

8.3.1.2. do DL 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação dada pelo Decreto-Lei 

nº 315/2000, de 2 de dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e 

das regras previsionais para acorrer a despesas não previstas ou 

insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de revisões e de 

alterações”, tantas quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o n.º 

8.3.2.3. que “A realização antecipada de ações previstas para anos 

posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projeto 

constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser 

precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas 

modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de 

efetuar a 15ª alteração ao Orçamento 9ª ao Plano de Atividades Municipal e 

11ª Plano Plurianual de Investimentos constante do documento anexo, que 

aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal 

delibere favoravelmente a 15ª alteração ao Orçamento, 9ª ao Plano de 

Atividades Municipal e 11ª. ao Plano Plurianual de Investimentos ao abrigo 

dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do DL 54-A/99, de 22 de fevereiro, na 

redação dada pelo Decreto-Lei 315/2000, de 2 de dezembro. (Proposta 

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

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

abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação 

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



 

2 – PROPOSTA N.º 386/10 – ALTERAÇÃO AO ARTIGO 20.º, N.º 1, DO 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAXAS VIGENTE E AO 

ARTIGO 14º, NºS 1 E 2, DA TABELA MUNICIPAL DE TAXAS EM VIGOR - 

Considerando e tendo em conta: - que, no domínio da vigência e aplicação do 

anterior Regulamento Administrativo Municipal e tabela de taxas e licenças, 

aprovado pela Câmara Municipal em reunião realizada a 19 de janeiro de 

1993 e bem assim pela Assembleia Municipal em sessão realizada a 26 de 

fevereiro de 1993, a matéria respeitante ao pagamento das taxas municipais 

em prestações não estava expressamente regulada, mostrando-se omissa, 

resultando a possibilidade legal do aludido pagamento em regime 

prestacional do disposto no artigo 42º da Lei Geral Tributária (Decreto-Lei 

n.º 398/98, de 17 de dezembro); - que a decisão administrativa municipal da 

matéria em causa estava submetida, resultava e decorria, casuisticamente, da 

margem de livre aplicação e decisão administrativa, na modalidade de poder 

discricionário, conformada pelos princípios de juridicidade aplicáveis à 

atividade administrativa e que constituem os seus limites imanentes; - que, 

nos termos do que dispõe o artigo 20º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

Municipal de Taxas atualmente em vigor “(…) poderá ser autorizado o 

pagamento da taxa em prestações iguais e sucessivas, mediante requerimento 

fundamentado do devedor, e quando o respetivo valor for igual ou superior a 

5.000,00€”, o que consubstancia uma redução da discricionariedade 

administrativa a zero quanto ao montante da taxa a partir do qual o indicado 

pagamento em regime prestacional pode operar e efetivarectivar-se, 

limitando e condicionando, de forma substancial e de modo significativo e 

relevante, as hipóteses e possibilidades de pagamento das taxas municipais 

em prestações; - que, na atual conjuntura económica, social e financeira, é 

expectável  e previsível que venha a ocorrer e a ter lugar em 2011 um 

alargamento considerável do número de pedidos de pagamento de taxas 

municipais em prestações, atendendo às dificuldades económicas e 

financeiras dos cidadãos, das famílias e das empresas e à sua provável 

agudização; - que é preferível e mais vantajoso para o interesse público 

municipal a arrecadação das taxas municipais devidas através do pagamento 

em regime prestacional em relação à não arrecadação das citadas taxas, em 

virtude das mesmas não poderem ser pagas em prestações, atento o respetivo 

valor, situação que conduziria a perdas e à diminuição de receitas públicas e 

que deverá ser evitada, atendendo ao atual enquadramento orçamental e 

financeiro municipal, que é desfavorável, decorrente da crise europeia e 

nacional, caracterizado pela redução no nível ou grau de arrecadação de 

receitas próprias e transferidas; - a necessidade imperiosa e indeclinável de 

assegurar a manutenção do nível ou grau atual da arrecadação de receitas 

próprias municipais decorrentes da liquidação e cobrança de taxas ainda  

que o respetivo pagamento seja efetuado em regime prestacional, e, se 

possível, incrementá-lo e promover o seu aumento, de modo a que a Câmara  
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Municipal possa obter os recursos financeiros necessários, essenciais e 

indispensáveis à cobertura e custeio das despesas públicas a seu cargo 

inerentes à continuidade do pleno funcionamento dos serviços públicos 

municipais e destinadas à preservação dos atuais níveis de bem estar social e 

de qualidade de vida dos munícipes no concelho, implicadas e subjacentes à 

prestação de serviços públicos municipais, atenta a conjuntura orçamental e 

financeira municipal; - que a inadmissibilidade regulamentar do pagamento 

de taxas municipais cujo montante seja inferior a € 5.000,00 em prestações 

atualmente prevista e fixada na ordem jurídica municipal iria certamente 

conduzir e dar azo, atendendo à atual conjuntura económica e financeira que 

é negativa e desfavorável, à promoção e ao desenvolvimento de inúmeras 

atividades privadas, sujeitas a licenciamento ou a autorização bem como ao 

pagamento das respetivas taxas ao Município, desprovidas do mencionado 

licenciamento ou autorização e destituídas do pagamento das taxas 

aplicáveis inerentes, situação que deverá ser evitada não só por razões de 

defesa da legalidade administrativa objetiva e de combate ao exercício ilegal 

e clandestino de atividades privadas por preterição dos requisitos e 

pressupostos administrativos exigíveis e aplicáveis mas também porque iria 

dar causa e propiciar um aumento de custos para o erário público municipal 

inerentes à prática dos atos jurídicos e das operações materiais tendentes à 

reintegração da legalidade administrativa violada, designadamente em sede 

de tramitação de processos de execução fiscal e de contraordenação bem 

como no âmbito da remoção coerciva de materiais e equipamentos privados; 

- que, na atual conjuntura, é exigido ao Município um esforço adicional e 

suplementar de contenção, restrição e diminuição da despesa pública, 

nomeadamente ao nível da despesa corrente, pelo que se torna necessário 

evitar o aumento de custos municipais operacionais atinentes à prática de 

atos jurídicos e operações materiais destinadas à reintegração da legalidade 

administrativa violada nos termos expendidos no paragrafo antecedente, 

sendo preferível e mais vantajoso para o interesse público municipal, em 

alternativa, admitir o pagamento de taxas municipais em prestações, ainda 

que o respetivo montante seja inferior a € 5.000,00, e em termos mais amplos, 

por via da alteração regulamentar a que se refere  a presente proposta 

deliberativa; - que, em sede de contenção e redução da despesa pública 

municipal, deverá ser tido em conta e observar-se o princípio da 

coordenação das finanças locais com as finanças estaduais previsto no artigo 

5.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15/01); - que o pagamento 

das taxas municipais em regime prestacional dará sempre lugar à liquidação 

e cobrança de juros compensatórios a favor do Município, calculados à taxa 

equivalente à taxa de juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º 

do Código Civil, conforme o disposto no n. º 4 do artigo 20.º do Regulamento 

Administrativo Municipal de Taxas e no artigo 35.º da Lei Geral Tributária 



(Decreto-Lei n.º 398/98, de 17/12), em especial o n.º 10,  aplicável por força 

do preceituado no artigo 2.º, alínea b), do Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais (Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro); - que a alínea f) 

do n.º 2 do artigo 8º do diploma legal melhor identificado na parte final do 

parágrafo precedente relativo ao regime geral das taxas autárquicas limita-

se a prever que o regulamento que crie taxas municipais contém 

obrigatoriamente a admissibilidade do seu pagamento em prestações, 

remetendo a disciplina normativa das condições, formas, modos e termos do 

aludido pagamento prestacional para a autonomia regulamentar e tributária 

municipal e para a margem de livre apreciação e decisão administrativa 

municipal dos órgãos administrativos próprios e competentes dos 

Municípios; - a necessidade de consagrar expressamente, na letra do 

Regulamento de Taxas em vigor no ordenamento jurídico municipal, que o 

pagamento de taxas municipais em prestações depende da situação 

económica do requerente probatoriamente demonstrada e devidamente 

comprovada e bem assim do montante da taxa a pagar, estabelecendo a 

respetiva ligação e fixando aí os critérios normativos regulamentares 

conformadores, parametrizadores e densificadores do exercício da margem 

de livre apreciação e decisão administrativa, na modalidade de poder 

discricionário, supra indicados, independentemente da aplicabilidade em 

geral dos princípios de juridicidade que constituem os seus limites imanentes; 

- a taxa atualmente em vigor em sede de afixação de publicidade exibida em 

mobiliário urbano ou incorporada em suporte pertença do requerente, por 

metro quadrado e por mês, constante do n.º 1 do artigo 14º da Tabela 

Municipal de Taxas vigente, cujo valor é de 13,53 euros; - a taxa 

correspondente anteriormente em vigor em sede de dispositivos publicitários, 

nomeadamente “placards”, prevista no artigo 82º do   revogado 

Regulamento e tabela de taxas e licenças de 1993, por metro quadrado ou 

fração e por mês, cujo montante era de 4,23 euros; - que, atento o supra 

exposto e considerada a diferença entre os valores regulamentares previstos, 

verificou-se um aumento substancial, significativo e relevante das taxas 

municipais na matéria em apreço relativa à afixação de publicidade, exibida 

em mobiliário urbano ou integrada em suporte pertença do requerente, 

cotejados os diplomas regulamentares de 1993 e 2010, cujo montante foi 

alterado de 4,23 euros para 13,53 euros por metro quadrado e por mês; - as 

taxas atualmente em vigor em sede de afixação de publicidade em edifícios ou 

em outras construções, visíveis da via pública, por metro quadrado ou linear, 

conforme os casos, e por mês, previstas nos sub-números 2.1, 2.2 e 2.3 do 

número 2 do artigo 14.º da Tabela Municipal de Taxas vigente em sede de 

anúncios luminosos ou diretamente iluminados, anúncios não luminosos e 

frisos luminosos, cujos montantes são de € 9,98, € 7,17 e € 13,53 

respetivamente; - as taxas correspondentes anteriormente em vigor em sede 

de afixação de publicidade na modalidade de anúncio luminosos, anúncio  
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não luminoso e friso luminoso, previstas nos artigos 77.º, n.º 2, no caso de 

anúncio luminoso, 82.º e 83.º, n.º 4, no caso de anúncio não luminoso e 78.º,  

no caso de friso luminoso, todos do revogado Regulamento e Tabela de Taxas 

e Licenças de 1993, por metro quadrado ou fração e por mês ou por metro 

linear ou fração e por mês consoante os casos, cujos montantes aí fixados 

eram de € 4,23 e € 2,54 respetivamente; - que, atendendo ao supra exposto e 

considerada a diferença entre os valores regulamentares previstos, verificou-

se um aumento substancial, significativo e relevante das taxas municipais na 

matéria em apreço atinente à afixação de publicidade em propriedade 

privada visível da via pública, na modalidade de anúncio luminoso, anúncio 

não luminoso ou friso luminoso, comparados os diplomas regulamentares de 

1993 e 2010, cujo montante foi alterado de 4,23 euros para 9,98 euros no 

caso de anúncio luminosos, de 4,23 euros para 7,17 euros no caso de anúncio 

não luminoso e de 2,54 euros para 13,53 euros no caso de friso luminoso, 

estando em causa valores por metro quadrado e por mês, exceto no caso dos 

frisos luminosos em que o valor indicado é por metro linear e por mês; - a 

necessidade de harmonizar, uniformizar e conferir coerência ao sistema 

municipal de licenciamento da afixação de publicidade previsto no artigo 

14.º, nºs 1 e 2, sub-números 2.1, 2.2 e 2.3 e ao pagamento das taxas 

municipais inerentes e emergentes do predito licenciamento aí fixadas, que 

adquire e revela maior pertinência e exigência face à conjuntura económica, 

financeira e social atual que é negativa e desfavorável para os cidadãos e 

empresas; - a relevância da atividade publicitária no contexto da dinâmica 

económica do concelho; - a atual situação de crise económica e financeira 

que afeta o país e a zona euro da União Europeia, que é de gravidade 

excecional, com incidência e repercussões nas empresas privadas que atuam 

no mercado concorrencial; - o potencial impacto negativo das medidas de 

consolidação orçamental e de reequilíbrio das contas públicas previstas na 

Lei do Orçamento de Estado para 2011 na atividade económica privada, na 

vida e na atuação das empresas e nas expectativas e negócios dos agentes 

económicos; - que, na atual conjuntura económica, a qual afeta 

negativamente os cidadãos e os agentes económicos, nomeadamente as 

empresas, importa que o Município atue, nas decisões que têm impacto na 

mencionada conjuntura, com uma cautela e uma prudência acrescida; - que 

importa fazer uso, na fixação do montante das taxas municipais e na sua 

aplicação no tempo, de critérios que atenuem os efeitos negativos 

temporários da supra aludida conjuntura económica; - que aumentos 

substanciais, relevantes e significativos dos montantes das taxas municipais, 

face aos valores anteriormente previstos, podem conduzir e dar azo a um 

efeito precisamente contrário ao visado e pretendido consistente no aumento 

da receita pública municipal, propiciando e dando causa, ao invés, à 

diminuição e à perda de receitas tributárias municipais nas áreas e nos 



factos e relações jurídico-tributárias em que os aludidos aumentos ocorram e 

operem, situação que importa evitar, atento o atual momento e 

enquadramento orçamental e financeiro do Município, que é desfavorável e 

difícil, e atendendo à necessidade de aumentar o nível de arrecadação de 

receitas próprias municipais destinadas à cobertura de despesas públicas 

básicas, essenciais e de realização obrigatória e indeclinável; - que o 

aumento substancial, relevante e significativo do montante das taxas 

municipais previstas na matéria em apreço atinente à afixação de 

publicidade, designadamente a que se mostra incorporada em suporte 

pertença do requerente, normalmente afixada em placas, placards e painéis, 

e bem assim a que se acha implantada em edifícios ou outras construções 

visíveis da via pública é suscetível de restringir fortemente a atividade 

publicitária no território do concelho com óbvios e inegáveis prejuízos quer 

para as empresas do setor publicitário quer para as empresas publicitadas e 

anunciadas bem como para o interesse público municipal e bem assim de dar 

azo à proliferação da publicidade clandestina e ilegal, porque não licenciada 

pela Câmara Municipal, consubstanciando ademais causa adequada para o 

alargamento das situações de concorrência ilícita entre as empresas que 

promovem o respetivo e competente processo de licenciamento publicitário 

junto da Câmara e as que o não promovem, o que implica e favorece 

distorções na concorrência e nos preços, situações que importa evitar; - que 

o aumento e a proliferação da publicidade clandestina e não licenciada pela 

Câmara Municipal no concelho, logo ilegal, conduz e dá azo inexoravelmente 

ao aumento dos custos para o erário público municipal decorrentes das 

operações materiais de remoção coerciva dos suportes publicitários não 

licenciados, prevista no artigo 49º do Regulamento administrativo municipal 

de publicidade em vigor e bem assim ao aumento dos custos administrativos 

inerentes à tramitação dos respetivos processos de contraordenação, 

conforme o disposto nos artigos 47º, 48º e 50º do citado diploma 

regulamentar, situações que importa evitar atendendo à necessidade atual de 

conter, moderar, reduzir e restringir a despesa pública corrente primária 

municipal; - o disposto nos artigos 3º, n.º 1 e n.º 2, alíneas c) e d), 10º, alínea 

c) e 15º, todos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro ( Lei das Finanças Locais 

); - o disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, n.º 1 e 6º, n.º 1, alíneas b) e c), todos da 

Lei n.º 53-E/2006, de 19 de dezembro ( Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais ); - o disposto nos artigos 53º, n.º 2, alínea e), e 64º, n.º 6, 

alínea a), ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11/01 (Lei que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias); Proponho que a 

Câmara Municipal delibere aprovar: a) a alteração do disposto no n.º 1 do 

artigo 20.º do Regulamento Administrativo Municipal de Taxas em vigor, em 

sede de pagamento em prestações, que passará a ter a redação seguidamente 

enunciada – “sem prejuízo do disposto no número seguinte, poderá ser 

autorizado o pagamento da taxa em prestações iguais e sucessivas, mediante  
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requerimento fundamentado do devedor, atendendo à sua situação económica 

e financeira, probatoriamente demonstrada e devidamente comprovada, e 

quando o respetivo valor o justifique”; b) que a alteração à norma 

regulamentar constante da alínea precedente seja aplicável aos pedidos de 

pagamento de taxas em prestações que venham a ser apresentados e a ter 

lugar no ano civil e financeiro de 2011, no âmbito dos respetivos processos 

administrativos, designadamente em sede de atribuição e renovação de 

licenças e autorizações e do pagamento das taxas aí exigíveis, implicadas e 

inerentes; c) a alteração da taxa prevista no n.º 1 do artigo 14º da tabela de 

taxas municipais em vigor, em sede de afixação de publicidade exibida em 

mobiliário urbano ou incorporada em suporte pertença do requerente, por 

metro quadrado e por mês, passando a constar aí o montante de 6,50 euros, 

substituindo-se em conformidade o valor regulamentar aí previsto e 

atualmente em vigor que é de 13,53 euros pelo montante regulamentar de 

6,50 euros; d) a alteração das taxas previstas nos sub-números 2.1, 2.2 e 2.3 

do número 2 do artigo 14.º da tabela de taxas municipais vigente, em sede de 

afixação de publicidade em edifícios ou em outras construções visíveis da via 

pública, nas modalidades de anúncio luminoso ou diretamente iluminado, 

anúncio não luminoso e friso luminoso, passado aí a constar o montante de 

6,50 euros, por metro quadrado e por mês ou por metro linear e por mês, no 

caso de frisos luminosos, substituindo-se em conformidade os valores 

regulamentares aí previstos e atualmente vigentes de 9,98 euros, 7,17 euros e 

13,53 euros respetivamente pelo montante regulamentar de 6,50 euros; e) que 

a alteração das taxas em apreço, enunciadas nas alíneas precedentes, se 

aplique à renovação de licenças de publicidade e de posições publicitárias 

que venha a ocorrer e a ter lugar no ano civil e financeiro de 2011; f) que, 

excecionalmente e no ano civil e financeiro de 2011, atento o procedimento 

de alteração regulamentar objeto da presente deliberação, o pagamento das 

taxas referentes à renovação das licenças de publicidade e de posições 

publicitárias previstas nas alíneas antecedentes possa ocorrer e ter lugar até 

30 de abril de 2011, ao invés do prazo atualmente aplicável correspondente 

ao primeiro trimestre de 2011, concedendo-se, deste modo, um prazo de 

pagamento adicional de trinta dias face ao prazo inicialmente previsto; g) 

submeter a apreciação e discussão pública, pelo prazo de trinta dias e para 

recolha de contributos e de sugestões, a presente deliberação e a proposta de 

alteração nela contida, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

118º do Código do Procedimento Administrativo; h) que, após o 

encerramento do período de discussão e apreciação pública acima indicado, 

a presente deliberação e a proposta de alteração nela contida, juntamente 

com o resultado da aludida apreciação e discussão pública seja de novo 

presente à Câmara Municipal para ser submetida a deliberação da 

Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 53º, n.º 



2, alínea e) e 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11-01; i) que a presente deliberação e a fundamentação 

de facto e de direito nela vertida e dela constante constituem e 

consubstanciam, para todos os devidos efeitos legais previstos no artigo 116º 

do Código do Procedimento Administrativo, a nota justificativa 

fundamentada aí prevista e contemplada; j) remeter imediatamente a 

presente deliberação aos serviços da Divisão de Gestão Administrativa do 

Departamento Administrativo e Financeiro para publicação urgente e 

prioritária em ordem a apreciação e discussão pública. (Proposta subscrita 

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

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

dois do Partido Social Democrata e uma abstenção da Coligação 

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

III - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO 

1 – PROPOSTA N.º 387/10 – REALIZAÇÃO DE CONCERTO DE NATAL, 

ORGANIZADO PELO GRUPO CORAL DO MONTIJO EM COPRODUÇÃO COM O 

CTJA - O Grupo Coral do Montijo irá apresentar integrado na programação 

do Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida o Concerto de Natal no próximo dia 

18 de dezembro de 2010, pelas 21h30, que conta com a participação da 

Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sôr, Propõe-se: 1 – Que se acorde que 

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

Iva de 5%: - 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. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) -------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
 

IV– DIVISÃO DE DESPORTO 

1 – PROPOSTA N.º 388/10 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

CELEBRAR E OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A 

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DE 

MONTIJO, NO ÂMBITO DO APOIO AO DESPORTO ESCOLAR DA ESCOLA 

PROFISSIONAL DE MONTIJO - A Escola Profissional de Montijo, titulada e 

propriedade da Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento 

de Montijo promove, organiza, dinamiza e desenvolve atividades desportivas 

regulares no domínio do desporto escolar, designadamente ao nível do futsal, 

nas vertentes interna e externa. Para o efeito, solicitou à Divisão de Desporto 

da Câmara Municipal a atribuição e concessão, em regime de isenção 

tarifária, de espaços e horas de utilização para a prática de futsal nos 

Pavilhões Desportivos Municipais, em ordem à realização de treinos e jogos 

de desporto escolar naquela modalidade desportiva. Dispõe o n.º 2 do artigo 

79.º da Constituição da República Portuguesa de 1976 que incumbe ao 

Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades 

desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a difusão da cultura físi- 
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ca e do desporto. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 

janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto) que o Estado, as 

Regiões Autónomas e as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da 

atividade física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, 

as associações desportivas e as demais entidades, públicas ou privadas, que 

atuam nestas áreas. Resulta do disposto no n.º 1 e no n.º 2, alíneas a) e b), do 

artigo 6.º da supra indicada Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, 

que incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais, a 

promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento 

essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da 

saúde dos cidadãos, devendo, para o efeito, criar espaços públicos aptos 

para a atividade física e desportiva e bem assim incentivar a integração da 

atividade física nos hábitos de vida quotidianos bem como a adoção de estilos 

de vida ativa. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da 

Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município dispõe de atribuições no domínio dos 

tempos livres e do desporto, estatuindo a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do 

mesmo diploma legal que os órgãos municipais exercem competências no 

âmbito do apoio a atividades desportivas e recreativas que revistam interesse 

público municipal. Estipula ademais a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18/09, alterada pela n.º 5-A/2002, de 11-01, que a Câmara 

Municipal, dispõe de competência no âmbito do apoio e da comparticipação 

a atividades de interesse municipal de natureza desportiva, pelos meios 

adequados. Salienta-se que as competências previstas na alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18-09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-

01, 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, conforme o disposto no artigo 67.º do aludido diploma legal. 

Conforme estabelece o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 

Municipal de Tarifas em vigor podem ser criadas novas isenções tarifárias, 

distintas das expressamente contempladas no n.º 1 do mesmo preceito 

regulamentar, mediante deliberação da Câmara Municipal devidamente 

fundamentada, consagrando o n.º 3 do artigo 6.º do mesmo diploma 

regulamentar que as isenções tarifárias relativas à utilização de 

equipamentos desportivos municipais por parte de entidades privadas, com 

ou sem fins lucrativos, constam e são tituladas obrigatoriamente por 

protocolo de colaboração a celebrar e a outorgar com esteio e fundamento 

no disposto no artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11-01. À Associação para a Formação Profissional e 

Desenvolvimento de Montijo, pessoa coletiva de direito privado e tipo 

associativo sem escopo nem fim lucrativo, não é aplicável o regime jurídico 



dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo constante do 

Decreto-lei n.º 273/2009, de 01-10, atenta a respetiva natureza, objeto e 

finalidades, não constituindo nem consubstanciando a aludida associação 

nenhuma das entidades a aludida associação previstas no n.º 1 do artigo 3.º 

do citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. Também não lhe é 

aplicável, pelas razões supra expostas e por não constituir associação de 

cariz desportivo sediada no concelho de Montijo, o regime jurídico vertido e 

plasmado no Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao 

Desenvolvimento Desportivo Concelhio, aprovado por deliberação da 

Assembleia Municipal em 28/09/2004, conforme o disposto no respetivo 

artigo 2.º, em sede de âmbito de incidência subjetiva do diploma 

regulamentar em questão. Pelo que, no caso vertente e na matéria em causa, 

são aplicáveis as normas gerais materiais da legislação autárquica municipal 

substantiva acima indicadas e bem assim as normas regulamentares supra 

identificadas vigentes no ordenamento jurídico municipal. Sendo certo que, 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do mencionado Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 01/10, aplicável com as necessárias e devidas adaptações no 

que respeita às competências em matéria administrativa dos correspondentes 

órgãos de governo próprio da administração autárquica municipal, podem 

igualmente ser concedidos apoios a outras pessoas singulares ou coletivas 

não previstas no seu n.º 1 (Comité Olímpico ou Paralímpico de Portugal, 

Confederação do Desporto de Portugal, federações desportivas, associações 

ou confederações de praticantes, de treinadores e de árbitros, clubes 

desportivos e sociedades desportivas), desde que os mesmos se destinem, 

direta ou indiretamente, ao apoio de atividades desportivas, o que sucede no 

caso vertente. Neste sentido, e nos termos constantes da fundamentação de 

facto e de direito acima expendida, proponho que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o protocolo de colaboração anexo, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido nesta sede para os devidos e legais efeitos, a 

celebrar e a outorgar entre o Município e a Associação para a Formação 

Profissional e Desenvolvimento de Montijo, no âmbito do apoio ao Desporto 

Escolar da Escola Profissional do Montijo. (Proposta subscrita pelo Senhor 

Vereador Renato Gonçalves) ---------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
 

V - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

1 – PROPOSTA N.º 389/10 – 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 

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  
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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 26 de novembro de 2010 e 10 de dezembro 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 26 de novembro de 

2010 e 10 de dezembro de 2010, conforme lista que se anexa à presente 

proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora 

Presidente).------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 

VI– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

1 – PROPOSTA N.º 390/10 – ACIONAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA N.º 321-

02-0092134, EMITIDA PELO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A. – 

SOCIEDADE ABERTA, REFERENTE À OBRA DE “EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO NA 

ESCOLA BÁSICA DA HORTINHA – SARILHOS GRANDES” – PROCESSO F-

08/2001 - Considerando que: Foi designado o dia 23 de janeiro de 2008 para 

a “realização do auto de vistoria para efeito de extinção das cauções e 

receção definitiva da empreitada” conforme oficio n.º 00832 de 11 de janeiro 

de 2008 enviado para o adjudicatário. Nesse dia, foi elaborado o auto de 

vistoria, onde consta que a obra não estava em condições de ser recebida 

definitivamente em virtude de “(…) tendo-se verificado que existem 

anomalias, nomeadamente na pintura de dois portões devido ao 

aparecimento de “ferrugem” em diversos pontos, sendo necessário proceder 

à sua reparação no âmbito da garantia, concluindo-se assim que esta obra 

não se encontra totalmente em condições de ser recebida pelo Dono da 



Obra”. De acordo com a informação técnica junto ao processo, consta 

efetivamente que existem defeitos na pintura dos dois portões da Escola. No 

seguimento, o fiscal propõe superiormente um prazo de 30 dias para se 

proceder à reparação e se tal não se verificar propõe o acionamento da 

garantia bancária prestada. Foi enviado ofício n.º 05768 datado de 12 de 

março de 2008 ao adjudicatário a imputar-lhe as deficiências da obra 

concedendo-lhe um prazo de 30 dias úteis para reparação das anomalias, 

“após o que se tal não se verificar, se procederá ao acionamento da garantia 

bancária”. O adjudicatário não respondeu a este ofício nem aos anteriores 

contactos que a autarquia entretanto efetuou. No decurso desta empreitada, o 

adjudicatário solicitou ao Banco Comercial Português, S.A., - Sociedade 

Aberta, que prestasse uma garantia bancária autónoma 321-02-0092134 à 

primeira solicitação à Câmara no montante de 306.721 escudos atualmente 

1.529,92 euros, correspondente a 5% do preço total da adjudicação de 

acordo com o disposto nos artigos 113º n.º 1 e 114º n.º 5 do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 02 de março, na cláusula 1.11.1 do Caderno de Encargos e no 

ponto 2 da garantia. Através da caução o adjudicatário garante o exato e 

pontual cumprimento das obrigações que assume com a empreitada (artigo 

212º do D.L. n.º 59/99, de 02 de março). Nos termos da garantia prestada 

(fotocópia anexa ao processo), nomeadamente no ponto 3, o Banco “obriga-

se a título da garantia, a pagar à dona da obra a importância que esta lhe 

exigir (…) procedendo a esse pagamento imediatamente após o primeiro 

pedido escrito que lhe faça a dona da obra”. No ponto 7 do documento da 

garantia, é estipulado que a mesma é válida até ao limite no artigo 229º n.º 1 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 02 de março. Foram solicitados orçamentos do 

custo da reparação da obra, a fim de saber qual o montante que irá 

concretamente ser solicitado ao banco, tendo-se verificado que o orçamento 

de valor mais baixo é de 840,00 € + IVA. Nos termos proponho que V. Ex.
as

 

aprovem: O acionamento da garantia bancária n.º 321-02-0092134 emitida 

pelo Banco Comercial Português, S.A. – Sociedade Aberta, no montante de 

840,00 € + IVA à taxa legal em vigor. (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 Balseiro, disse que: “Antigamente recebia na caixa do correio a 

correspondência da Câmara Municipal de Montijo, e era a partir daí que 

tomava conhecimento da programação das atividades e eventos que a 

Autarquia realizava. Contactei a Drª Manuela Marcelino da Divisão de 

Informação e Relações Públicas e informaram-me que tinha que ter correio 

eletrónico,  para  receber  esta  correspondência. Uma  vez que  não  tenho  
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reço eletrónico, como é que tomo conhecimento da programação das 

atividades que a Autarquia realiza? ------------------------------------------------ 

 A Senhora Presidente, disse que: “A Câmara Municipal de Montijo adotou 

o critério de enviar por correio eletrónico, criando uma base de dados dos 

cidadãos do Montijo, todas as atividades e eventos que a Autarquia realiza. 

Os eventos também são publicitados na agenda, essa sim é enviada por 

correio normal. Ainda há o facto de muitos eventos serem publicitados em 

jornais locais e nacionais. “ ----------------------------------------------------------- 

Pelas dezanove horas e dez minutos, foi encerrada a intervenção do público. - 
 

Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e 

para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------- 
 

E não havendo mais nada a tratar foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião eram dezanove horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada.---------------------------------------------------------------- 
 

E eu,                                                                       Assistente Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------ 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

Maria Amélia Antunes 

 

 
NOTA: A presente ata foi elaborada em conformidade com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa já em vigor. 


