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

ACTA Nº. 16/10

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE AGOSTO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZ

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto 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: ---------------------------------------------------------------------------------

VICE-PRESIDENTE: NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA

VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA
LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES

VÍTOR SALVADOR DA SILVA GINGEIRA

Faltou por motivo justificado a Senhora Presidente da Câmara, Maria
Amélia Antunes tendo informado que estaria ausente entre 16 a 26 de Agosto
de 2010, e em sua substituição compareceu o Senhor Vereador Vítor
Salvador da Silva Gingeira, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Nuno Alexandre Camacho
Cabral Ferrão, tendo informado que estaria ausente entre 23 e 27 de Agosto
de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e
Financeiro, Susana Luísa Marques Sargento, o Senhor Vice-Presidente da
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos
membros presentes. ---------------------------------------------------------------------
Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de

ANTES DA ORDEM DO DIA

Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores do PS, tendo o Senhor Vereador
Renato Gonçalves lido uma Saudação, cujo teor a seguir se transcreve: “A
Câmara Municipal de Montijo saúda e felicita o Clube Atlético de Montijo,
associação desportiva sem fins lucrativos com sede social na Freguesia do
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Montijo, pelos brilhantes resultados desportivos alcançados, nomeadamente
no Campeonato Nacional de Canoagem bem como nas provas de Challenge e
Kayak Mar. Destacamos os resultados atingidos pelos atletas Délio Coutinho
e Ana Cruz, na sua prestação em Ílhavo e Délio Coutinho e Marisa Elias na
consagração de campeões nacionais em Kayak mar em Algés. Felicitamos
todos os atletas, a quem desejamos os maiores sucessos desportivos e
pessoais, bem como os órgãos sociais e os sócios do clube. --------------------
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos
proferidos pela Senhora Presidente ao abrigo das competências que lhe
foram delegadas relativamente ao pelouro de que é titular no período
compreendido entre 26 de Julho de 2010 e 13 de Agosto de 2010: -Licenças
Administrativas: 6 – Comunicações Prévias: 2; -Legalizações: 1; -
Alterações: 2; -Certidões: 3; - Propriedade Horizontal: 1; -Autorizações de
Utilização: 8; Loteamentos: 2.---------------------------------------------------------
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos
proferidos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas
relativamente ao pelouro de que é titular no período compreendido entre 16
de Agosto de 2010 e 20 de Agosto de 2010: – Comunicações Prévias: 2;
Alterações: 1; Informações Prévias: 1; Certidões: 1. ------------------------------
O Senhor Vice-Presidente apresentou os Despachos proferidos ao abrigo
das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos termos e
para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e 69º, nº. 3
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documentos
respeitantes a esta reunião. ------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Renato Gonçalves apresentou os Despachos proferidos
ao abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos docu-
mentos respeitantes a esta reunião.---------------------------------------------------

Foi presente para aprovação a Acta nº. 15/2010, tendo sido aprovada com
três Votos a Favor, do Vice-Presidente Nuno Canta, do Vereador Renato
Gonçalves e do Vereador Vítor Gingeira, e três Abstenções, da Vereadora
Lucília Ferra, da Vereadora Clara Silva e do Vereador Joaquim Batalha, em
virtude dos mesmos não estarem presentes na reunião. ---------------------------

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

ORDEM DO DIA
I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS
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1 – PROPOSTA N.º 292/10 – APOIO À DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE
INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA EM
SARILHOS GRANDES - Na sequência da intervenção arqueológica realizada
em Janeiro de 2008, junto à Igreja de São Jorge e da Ermida de Nossa
Senhora da Piedade, em Sarilhos Grandes, foi identificada uma necrópole
composta por diversos enterramentos de cronologia moderna/contemporânea
(século XIV-XIX). A operação resultou na exumação de cerca de uma vintena
de esqueletos alvos de análise bioantropológica. Os investigadores, co-
responsáveis pela intervenção, antropólogos Dr. David Gonçalves e Dr.
Ricardo Godinho, pretendem divulgar alguns resultados da investigação
antropológica entretanto efectuada, no âmbito do 18º Congresso
Internacional, organizado pela Associação de Paleopatologia, que decorre de
23 a 26 de Agosto, em Viena (Áustria). Considerando o grande prestígio a
nível internacional que aufere a Associação de Paleopatologia na área da
Antropologia Biológica e a excelente oportunidade que representa o
Congresso Internacional para divulgação do nosso município e dos trabalhos
arqueológicos realizados no concelho; Nos termos do nº4 do art.º 64 do
Decreto-Lei nº 169/99 de 18 de Setembro na redacção da Lei nº 5ª/ 2002,
PROPONHO: 1- Conceder um subsídio no montante de 240€ à Associação
de Paleopatologia correspondente à participação/inscrição da equipa de
antropólogos constituída pelo Dr. Ricardo Godinho e pelo Dr. David
Gonçalves, no Congresso Internacional da Associação de Paleopatologia, ao
abrigo do disposto no art.º 64, nº4, alínea b, da Lei das Autarquias Locais, na
redacção que lhe foi dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro.2-Que o
presente apoio conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional,
em cumprimento do estatuído no art.º 2, n.º 1, 2 e 3 da Lei n.º26/94 de 19 de
Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99 (Proposta subscrita pelo
Senhor Vice-Presidente).----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade -----------------------------------------
II– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA N.º 293/10 – FIXAÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS - O Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 Novembro, introduziu
novas regras de avaliação dos imóveis. Nem todos os imóveis se encontram
ainda avaliados com base na forma de avaliação deste diploma. Temos
imóveis avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
(CIMI), e imóveis avaliados pelo valor de mercado actualizado trienalmente
através do coeficiente de desvalorização da moeda. Estão avaliados pelo
CIMI todos os imóveis construídos após a entrada em vigor desta lei e todos
os anteriores a 2003 entretanto transaccionados. Para imóveis com licença
de habitação concedida antes de 2003, e até ao horizonte temporal máximo
de 2013 a avaliação faz-se pelo valor de mercado actualizado trienalmente
através do coeficiente de desvalorização da moeda. Dada a discrepância
observada entre os tipos de avaliação dos imóveis, e conforme estipulado no
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n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, alterado pelo Decreto-Lei n.º64/2008, de 5 de
Dezembro, existem taxas distintas. Assim, para os imóveis já avaliados
segundo o CIMI as taxas variam entre 0,2% e 0,4%, para todos os outros
prédios urbanos as taxas variam entre 0,4% e 0,7%. Desde a entrada em
vigor do novo regime de tributação sobre o património, a receita proveniente
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) tornou-se numa importante fonte
de receita para o município. Em 2005 esta receita representou 18.04% da
receita corrente e 13.49% da receita total, em 2009 a mesma receita
representou 20.53% da receita corrente e 15.79% da receita total.--------------

2005 2006 2007 2008 2009

IMI 4.045.625€ 4.614.565€ 5.191.566€ 5.596.116€ 4.759.876€

IMI/REC.CORR. 18.04% 19.40% 17.69% 21.76% 20.53%

IMI/REC.TOTAL 13.47% 16.03% 14.59% 17.42% 15.79%

Em 2009 verificou-se um decréscimo, arrecadamos menos 836.240€ que em
2008. Este facto ficou a dever-se à alteração das taxas para menos 0,1%,
tanto para os imóveis avaliados nos termos do CIMI como para os ainda não
avaliados nos termos deste diploma. No primeiro semestre de 2010, foram
arrecadados 3.032.298,81€. No período homólogo no ano de 2009 foi
arrecadada a quantia de 2.695.654,85€.---------------------------------------------

Fonte: Execução Orçamental

* Receita prevista para o ano de 2010

Feita uma projecção com diferentes taxas de imposto, para imóveis não
avaliados segundo o CIMI, imóveis já avaliados pelo CIMI e para prédios
rústicos, podemos observar que quando se baixa a taxa a quebra de receita é
significativa, reflectindo-se na quantidade e qualidade dos bens e serviços
prestados pela Câmara.-----------------------------------------------------------------
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QUADRO I

Taxa Colecta Variação da Colecta Variação da Colecta %

0,70% 5.163.340,74 € *
0,40%

0,65% 4.719.641,50 € - 443.699,24 € -8,59%
0,35%
0,60% 4.230.714,03 € - 932.626,71 € -18,06%
0,30%

0,55% 3.741.786,57 € - 1.421.554,17 € -27,53%
0,25%
0,50% 3.252.859,10 € - 1.910.481,64 € -37,00%
0,20%

* Somatório da colecta das freguesias em 2010 - Fonte: DGCI/DGITA

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
compete aos Municípios mediante deliberação da Assembleia Municipal,
fixar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar a cada ano
sobre os prédios urbanos. Considerando: Que até que todos os prédios
urbanos estejam avaliados segundo o CIMI existe incerteza em relação à
receita deste imposto; Que a receita deste imposto se revela de grande
importância para os cofres da Autarquia para que possa levar a cabo as
políticas de investimentos que se propôs realizar; Propõe-se: Que o
Executivo Municipal delibere fixar em 0,7% a taxa de Imposto Municipal
sobre Imóveis para os prédios urbanos cujo valor tributável é encontrado por
via da correcção monetária ponderada e em 0,4% para os prédios urbanos
avaliados nos termos do CIMI. Que a presente proposta seja submetida à
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º
53.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de
Janeiro. Que a decisão da Assembleia Municipal seja comunicada à
Direcção Geral dos Impostos até 30 de Novembro do corrente ano (n.º 12 do
art.º112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro). (Proposta
subscrita pela Senhora Presidente) ---------------------------------------------------
O senhor Vereador Joaquim Batalha apresentou uma proposta de alteração
cujo teor a seguir se transcreve: “Apesar de reconhecer que este regime de
tributação sobre o património é uma importante fonte de receita para o
Município, ela por si veio agravar a carga fiscal dos munícipes, já que viram
aumentados os valores das suas contribuições por via das avaliações ou por
via da correcção monetária ponderada dos seus imóveis, através da fixação
máxima de 0,4% e 0,7% ao valor patrimonial tributável. É reconhecível que
os munícipes foram mais uma vez penalizados com os aumentos do IVA e do
IRS, impostos pelo governo central, factores que não foram acompanhados
com os aumentos salariais e de pensões de reformas adequados.
Considerando que a redução de 0,1% na arrecadação das taxas de imposto

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


municipal sobre imóveis não coloca em causa a situação financeira do
Município, antes daria alguma folga nos rendimentos das famílias. Proponho
que o Executivo Municipal delibere fixar em 0,6% a taxa de Imposto
Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos cujo valor tributável é
encontrado por via da correcção monetária e em 0,3% para os prédios
urbanos avaliados em termos do CIMI. Que a presente proposta seja
remetida à aprovação da Assembleia Municipal”. ---------------------------------
O Senhor Vice-Presidente fez uma Declaração cujo teor passo a transcrever:
“O Partido Socialista aceitou discutir a proposta de alteração dos valores
das taxas de IMI, para o ano de 2011, apresentada pela CDU. A proposta
terá um impacto nas receitas municipais de cerca de 1 milhão de euros, um
valor que coloca em causa a sustentabilidade financeira do município, e
mesmo o pagamento dos salários aos funcionários municipais. É, portanto,
um caminho demagógico e de facilidade que não estamos dispostos a
percorrer. Nos momentos de dificuldade económica e financeira, como é o
caso, é do nosso ponto de vista uma irresponsabilidade propor um
abaixamento tão significativo das receitas municipais. Os autarcas têm de se
convencer, de uma vez por todas, que o estado, os municípios, não têm
receitas mágicas. O rigor e a responsabilidade do lado das receitas é um dos
seus mais importantes desígnios de mandato. O Partido Socialista defende o
rigor das contas públicas, o equilíbrio saudável entre receitas e despesas. E
temos afirmado que, o rigor e seriedade em matérias de cortes nas receitas,
exige que os proponentes apresentem, concomitantemente os respectivos
cortes nas despesas. Caso contrário a proposta só pode ser classificada como
irresponsável e demagógica.” --------------------------------------------------------
Foi posta a aprovação a proposta de alteração apresentada pelo Vereador
Joaquim Batalha com o seguinte resultado: 5 Votos Contra (4 do PS e 1 do
PSD) e 1 Voto a Favor (CDU). --------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Lucília Ferra leu uma Declarações de Voto cujo teor
passo a transcrever: “ O PSD votou contra a proposta da CDU por entender
que a mesma, a ser aprovada, colocaria em causa a sustentabilidade
financeira da Autarquia. Isto porque o Município assumiu encargos e
obrigações, bem como, planificou investimentos com base numa expectativa
de arrecadação de receita que veio a ser alterada unilateralmente pelo
Governo, na verdade, por via legal, viu-se a Câmara Municipal obrigada a
reduzir as taxas de IMI em 1%. Ora, introduzir neste momento (ano seguinte)
novo abaixamento da taxa, que aliás é proposto sem qualquer estudo de im-
pacto nas receitas da Autarquia, colocaria em risco os compromissos
assumidos pelo Município, e a vida financeira da Câmara do Montijo”.-------
Deliberação: Aprovada por maioria com 5 votos a favor, 4 do PS e 1 do PSD
e 1 voto contra da CDU. ---------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Lucília Ferra leu uma Declarações de Voto cujo teor
passo a transcrever: “As receitas cobradas pela Câmara referentes ao
Imposto Municipal sobre Imóveis subiram no primeiro semestre de 2010 rela-
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tivamente ao período homólogo de 2009, 3.032.298,81€ e 2.695.654,85€,
respectivamente, cumprindo-se a nossa previsão quanto ao ritmo de
crescimento desta receita. Note-se que, anualmente terminaram muitas
isenções, facto que também concorre para este resultado. Por seu turno, a
escalada que se verifica nas taxas de juro e consequentemente nas prestações
dos empréstimos bancários tem conduzido a um aumento exponencial das
penhoras por incapacidade das famílias em cumprirem as suas obrigações.
Por estes motivos, desde há vários anos que o PSD Montijo tem vindo a
defender a moderação na fixação da taxa do imposto pelo Município, de
modo a aligeirar a carga fiscal sobre os munícipes, já de si bastante
penalizados pela grave situação económica que o País vive. No passado o
PSD propôs a redução para 0,7% da taxa do IMI para prédios urbanos cujo
valor tributável é encontrado por via da correcção monetária ponderada, e
para 0,45% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, situação
que não foi aceite pela maioria PS que desde sempre se decidiu por aplicar
as taxas máximas permitidas por Lei. O Governo decidiu em Julho de 2008
descer a taxa máxima do IMI indo ao encontro das teses que o PSD há anos
defende. Neste contexto o PS viu-se obrigado, por lei, a reduzir as taxas
máximas do IMI em 0,1%, situação que mereceu a nossa concordância em
coerência com o nosso registo passado. Tendo em conta as graves
dificuldades financeiras por que passam os munícipes portugueses parece-
nos não ser ainda o próximo ano, o momento mais indicado para a Autarquia
ajustar taxas, aliviando a vida contributiva dos montijenses. O próximo ano
será determinante para o futuro e aí se ajuizará da possibilidade de dar um
novo passo na matéria. Pelo exposto votamos favoravelmente”. ----------------
2 – PROPOSTA N.º294/10 – 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6.ª AO PLANO
DE ACTIVIDADES MUNICIPAL E 8.ª AO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS (2010-2013) - Considerando que: Nos termos do disposto no
nº 8.3.1.2. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção 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 objecto 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 acções previstas para anos
posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto
constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas
modificações no orçamento, se for o caso.”Considerando a necessidade de
efectuar a 11ª alteração ao Orçamento 6ª ao Plano de Actividades Municipal
e 8ª Plano Plurianual de Investimentos constante do documento anexo, que
aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal
delibere favoravelmente a 11.ª alteração ao Orçamento, 6ª ao Plano de
Actividades Municipal e 8ª. ao Plano Plurianual de Investimentos ao abrigo
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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
redacção dada pelo Decreto-Lei 315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta
subscrita pelo Senhor Vice-Presidente) ----------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por maioria com 4 votos a favor do PS e 2
abstenções, 1 do PSD e 1 da CDU. --------------------------------------------------
III - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA N.º 295/10 – REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “II GALA DVD
MONTIJO” – PELO DVD MONTIJO EM CO-PRODUÇÃO COM O CTJA, COMO
ESPECTÁCULO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - A Estúdio Digital/DVD
Montijo apresentou integrado na programação do Cinema-Teatro Joaquim
d’Almeida o espectáculo em regime de co-produção “II Gala DVD Montijo”,
no passado dia 17 de Abril de 2010, pelas 21h30, Propõe-se: 1 – O
espectáculo serviu para distinguir montijenses que se evidenciaram em várias
áreas do desporto, da cultura e da acção social, numa escolha da
responsabilidade da Estúdio Digital/DVD Montijo. 2 – Que tratando-se de
um espectáculo de Solidariedade Social, o total da receita de bilheteira deste
espectáculo, após dedução do IVA de 5%, seja para atribuir às seguintes
instituições conforme escolha da responsabilidade da Estúdio Digital/DVD
Montijo: - 45% de cada bilhete para a Associação Caminho do Bem Fazer,
no valor de 719,05€; - 45% de cada bilhete para a Associação Kutsemba, no
valor de 719,05€. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). -
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 296/10 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE MONTIJO. A missão das Autarquias locais é servir os
munícipes do seu concelho em todas as áreas da sua intervenção. A Câmara
Municipal de Montijo atenta às reais necessidades dos cidadãos elegeu a
Educação, a Cultura, a Solidariedade e a Promoção de estilos de vida
saudável como áreas estratégicas de intervenção. A abertura de novos
equipamentos, com horários adaptados às reais necessidades da população
implica adaptação dos horários e dos vínculos contratuais. Para fazer face a
esta realidade a Câmara Municipal de Montijo na sua reunião de 19.12.07
aprovou a celebração de um protocolo com a Associação para a Formação
Profissional e Desenvolvimento do Montijo e em 26.11.08 duas adendas ao
referido protocolo. Atendendo a que a continuidade da abertura dos espaços
em horários compatíveis com as necessidades da população se mantém.
PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere favoravelmente a
celebração do protocolo de colaboração que se junta e cujo conteúdo se dá
por integralmente reproduzido. Rubrica orçamental: 06.02/04.07.01.99
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva). -----------------------
Deliberação: Aprovada por maioria com cinco votos a favor (quatro do PS e
um do PSD) e uma abstenção da CDU. ----------------------------------------------
IV– DIVISÃO DE DESPORTO
1 – PROPOSTA N.º 297/10 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTIJO, NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO
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E NO MONTANTE DE € 2.000,00, NO ÂMBITO DO APOIO ÀS DESPESAS DE
FUNCIONAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA 2 D.
PEDRO VARELA - No decurso da época desportiva 2009/2010, já finda, as
associações desportivas locais sem fins lucrativos Academia Desportiva
Infantil e Juvenil Bairro Miranda, Aldegalense Andebol Clube e Montijo
Basket Associação, utilizaram o Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2 D.
Pedro Varela, em Montijo, no âmbito da promoção, dinamização e
desenvolvimento das suas actividades desportivas regulares. A mencionada
utilização foi gratuita e sem custos para as supra indicadas agremiações
desportivas. Ao funcionamento do mencionado Pavilhão Desportivo, no
âmbito das utilizações em apreço, está subjacente a realização de despesas
inerentes ao consumo de electricidade, água e gás. Refere o n.º 1 do artigo
5.º da Lei de Bases das Actividades Física e do Desporto, a Lei n.º 5/2007, de
16 de Janeiro, que “o Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais
articulam e compatibilizam as respectivas intervenções que se repercutem
directa ou indirectamente, no desenvolvimento da actividade física e no
desporto, num quadro descentralizado de atribuições e competências”,
estabelecendo o n.º 2 do mesmo normativo legal que “o Estado, as Regiões
Autónomas e as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da
actividade física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino,
as associações desportivas e as demais entidades, públicas ou privadas, que
actuam nestas áreas”. Dispõe o n.º 1 do artigo 6.º do mencionado diploma
que “ incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais, a
promoção e a generalização da actividade física enquanto instrumento
essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da
saúde dos cidadãos”. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo
13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município de Montijo dispõe de
atribuições no domínio dos tempos livres e do Desporto, estatuindo a alínea
b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma legal que os órgãos municipais
exercem competências no âmbito do apoio a actividades desportivas e
recreativas que revistam interesse público 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 Lei
n.º 5-A/2002, 11/01, que a Câmara Municipal, no âmbito do apoio a
actividades de interesse municipal, pode apoiar ou comparticipar, pelos
meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal de natureza
desportiva. Assim, e nos termos de facto e de direito acima expendidos,
propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um
apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Montijo, a título de subsídio
e no montante de € 2.000,000 (dois mil euros), no âmbito do apoio às
despesas de funcionamento do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2 D.
Pedro Varela, respeitantes ao consumo de electricidade, água e gás, no
decurso da época desportiva de 2009/2010 já concluída e referente à
respectiva utilização por parte dos clubes desportivos acima indicados. A
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presente deliberação é tomada com esteio e fundamento nos preceitos legais
contidos nos artigos 21.º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 159/99, de 14/09 e 64.º,
n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11/01, sendo que o apoio ora concedido deverá constar da relação a publicar
em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no art.º 1, n.º 1 e no
art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto. Código Orçamental:
0602/04050103 (cabimento orçamental prévio n.º 2256, efectuado em
2010/07/15) (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). --
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
2– PROPOSTA N.º 298/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR E A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE
MONTIJO E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS
DESIGNADA POR CLUBE OLÍMPICO DO MONTIJO - O Clube Olímpico do
Montijo, associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na Associação de
Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de Futebol, promove,
organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades desportivas
regulares no decurso da época desportiva de 2010/2011, a qual irá iniciar-se
proximamente, no domínio da modalidade de futebol clássico e de ar livre, de
7 e de 11, nos escalões masculinos de petizes, traquinas, benjamins B,
benjamins A, iniciados A, iniciados B, juvenis e júniores ao nível da formação
bem como no escalão sénior. Salienta-se a dimensão desportiva e competitiva
do clube, o respectivo número de equipas, o número de atletas e praticantes
envolvidos e participantes bem como a prevalência e o papel predominante
dos escalões de formação no contexto geral da actividade desportiva da as-
sociação. O Clube Olímpico do Montijo promove e desenvolve a modalidade
de futebol em todos os seus escalões e equipas ao nível da competição oficial
federada, participando nos respectivos encontros e campeonatos distritais,
promovidos e organizados pela Associação de Futebol de Setúbal e bem
assim no Campeonato Nacional de Juvenis, este promovido e organizado pela
Federação Portuguesa de Futebol, com especial e particular incidência nos
vários escalões de formação, onde tem vindo a desempenhar uma actividade
desportiva bastante relevante do ponto de vista social, considerado o número
de atletas e praticantes envolvidos, na caso crianças, adolescentes e jovens e
assinalando-se ainda os sucessos desportivos obtidos por esta associação no
domínio do futebol, em competições oficiais federadas da modalidade,
integrando e em que participam os aludidos escalões de formação. Nos
termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de
14/09, o Município de Montijo dispõe de atribuições no domínio dos tempos
livres e do Desporto, estatuindo a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo
diploma legal que os órgãos municipais exercem competências no âmbito do
apoio a actividades desportivas e recreativas que revistam interesse público
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 Lei n.º 5-A/2002, 11-01, que a Câmara
Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, pode
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apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de
interesse municipal de natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da
Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro que “o Estado, as Regiões Autónomas e as
Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do
desporto em colaboração com as instituições de ensino, as associações
desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que actuam nestas
áreas”, estabelecendo ademais o n.º 1 do artigo 6.º da mencionada Lei que
“incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais, a
promoção e a generalização da actividade física, enquanto instrumento
essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da
saúde dos cidadãos”. Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da
Actividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as
associações desportivas (sem fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou
comparticipações financeiras objecto de aprovação e atribuição por parte
das Autarquias Locais. A concessão de apoios financeiros, materiais e
logísticos por parte das Autarquias Locais aos clubes desportivos,
independentemente do valor pecuniário e da expressão monetária, é
obrigatoriamente titulada, consta e efectiva-se através de contrato-programa
de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 46.º, n.º 3
e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e bem assim nos artigos 1.º, 2.º, 3.º,
n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o
qual define e disciplina o regime jurídico dos contratos-programa de
desenvolvimento desportivo. Os objectivos da atribuição de apoios aos clubes
desportivos mediante a celebração de contratos-programa de desenvolvimen-
to desportivo constam do artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de
01/10. O artigo 5.º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao
Desenvolvimento Desportivo Associativo aprovado pela Assembleia
Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004
estabelece que “o programa de apoio à manutenção e desenvolvimento de
actividades desportivas regulares tem como finalidade apoiar as actividades
regulares a realizar durante uma época desportiva”, enquadrando o
respectivo artigo 6.º os tipos de apoio a prestar no âmbito do programa em
apreço, nos seguintes termos: Enquadramento técnico; Apetrechamento;
Transporte; Instalações Desportivas; Divulgação e informação das
actividades; e Formação de agentes desportivos, no que ao caso vertente diz
respeito e de acordo com a tipificação feita pelas alíneas a), a f) do citado
diploma regulamentar. Refere o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima
identificado que “o programa de apoio ao rendimento desportivo tem como
finalidade apoiar as associações desportivas que participam em competições
de carácter nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública
Desportiva”. No âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do
preceituado no artigo 14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte
para competições e as despesas com estadia/alojamento e com a arbitragem,
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o policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das
alíneas a) a f) do aludido normativo regulamentar. Enquanto clube
desportivo que fomenta, promove, dirige e implementa, no plano local
concelhio, a prática desportiva do futebol clássico e de ar livre, de 7 e 11, em
todos os escalões de formação e sénior, o Clube Olímpico do Montijo
apresentou o programa de desenvolvimento desportivo que integra o anexo I
ao contrato-programa, fazendo parte integrante do aludido contrato-
programa, cuja aprovação constitui o objecto da presente proposta de
deliberação e cujo conteúdo se dá nesta sede por integralmente reproduzido
para os devidos e legais efeitos, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1,
do citado Decreto-lei n.º 273/2009. O referido programa de desenvolvimento
desportivo apresentado pelo Clube Olímpico do Montijo, em ordem à
atribuição de apoio financeiro destinado a comparticipar a respectiva
execução, consubstancia, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea
a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o
plano regular de acção aí indicado, com o conteúdo previsto e decorrente do
artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma legal. Salienta-se igualmente 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 objecto
de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições públicas,
particulares e cooperativas, que desenvolvam a sua actividade 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 mencionado diploma legal. Sublinhando-se
ademais que os actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de património
desportivo público às entidades privadas beneficiárias da celebração e
outorga de contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nomeada-
mente as que se acham inseridas no movimento associativo de escopo não
lucrativo, no caso os clubes desportivos, mostram-se condicionados à
assunção por parte das mencionadas entidades de contrapartidas de interesse
público, de acordo com o preceituado no artigo 17.º, n.º 1, do indicado
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. Sendo certo que as supra
aludidas contrapartidas de interesse público constam obrigatoriamente do
contrato-programa de desenvolvimento desportivo que prevê, titula e
disciplina a cedência gratuita do uso ou da gestão do património desportivo
público, conforme o que decorre do estipulado no n.º 2 do artigo 17.º do
citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. Refere-se igualmente, por
ter incidência e aplicabilidade no caso em apreço, o regime constante dos
artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 3 ambos do Regulamento Administrativo Municipal
de Tarifas em vigor, no que diz respeito à isenção do pagamento das tarifas
devidas por utilização do Campo de Futebol Municipal da Liberdade e
respectivo Campo anexo bem como do autocarro municipal por parte do
clube desportivo beneficiário do contrato-programa objecto da presente
deliberação, valendo a mesma como deliberação fundamentada nos termos e
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para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mencionado diploma
regulamentar. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de
direito supra expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere
aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar e a
outorgar entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem fins
lucrativos designada por Clube Olímpico do Montijo, anexo à presente
deliberação e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para
todos os devidos e legais efeitos, deliberando aprovar ademais a
comparticipação financeira de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos
previstos no citado contrato. A deliberação camarária em apreço é tomada
com esteio e fundamento nos preceitos e normas legais e regulamentares
acima referenciadas, sendo que o apoio ora concedido deverá constar da
relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o preceituado no
art.º 1, n.º 1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto. Código
Orçamental: 0601/04070199 (cabimento orçamental prévio efectuado em
2010/06/17) (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). --
Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------
3– PROPOSTA N.º 299/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR E OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO
E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR
CNMJ – CLUBE NATAÇÃO DO MONTIJO - O CNMJ – Clube Natação do
Montijo, agremiação desportiva sem fins lucrativos com sede social na
Freguesia e Concelho de Montijo, filiada na Associação de Natação de
Lisboa e na Federação Portuguesa de Natação, irá promover, organizar,
dinamizar e desenvolver um conjunto de actividades desportivas regulares no
decurso da próxima época desportiva de 2010/2011, no domínio da
modalidade de natação, oficial e federada e em regime de competição, ao
nível dos escalões de formação. Os escalões federados de formação do clube
integram e abrangem as seguintes categorias na prática oficial de natação:
cadetes B; cadetes A; infantis B; infantis A; juvenis B; juvenis A e júniores. O
clube irá participar nas competições oficiais de âmbito regional, organizadas
pela Associação Natação de Lisboa, noutras competições regionais
organizadas por outras associações nacionais de natação e bem assim em
provas e travessias de águas abertas, contando ainda atingir os resultados
desportivos que lhe permitam aceder ao ingresso nos campeonatos nacionais
bem como participar nos meetings internacionais do Estoril, Lisboa, Póvoa
do Varzim e Loulé. Para o efeito, solicita o clube à Câmara Municipal a
disponibilização de pistas e horários de utilização na Piscina Municipal
coberta onde possa desenvolver a sua actividade, em termos de plano de
água, ao nível da preparação e formação e dinamização dos treinos
preparatórios destinados à competição oficial federada. Nos termos do dis-
posto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o
Município de Montijo dispõe de atribuições no domínio dos tempos livres e

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


do Desporto, estatuindo a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma
legal que os órgãos municipais exercem competências no âmbito do apoio a
actividades desportivas e recreativas que revistam interesse público
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 Lei n.º 5-A/2002, 11/01, que a Câmara
Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, pode
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de
interesse municipal de natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da
Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro que “o Estado, as Regiões Autónomas e as
Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da actividade física e do
desporto em colaboração com as instituições de ensino, as associações
desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que actuam nestas
áreas”, estabelecendo ademais o n.º 1 do artigo 6.º da mencionada Lei que
“incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais, a
promoção e a generalização da actividade física, enquanto instrumento es-
sencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde
dos cidadãos”.Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da Actividade
Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as associações
desportivas (sem fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou
comparticipações financeiras objecto de aprovação e atribuição por parte
das Autarquias Locais. A concessão de apoios financeiros, materiais e
logísticos por parte das Autarquias Locais aos clubes desportivos,
independentemente do valor pecuniário e da expressão monetária, é
obrigatoriamente titulada, consta e efectiva-se através de contrato-programa
de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 46.º, n.º 3
e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e bem assim nos artigos 1.º, 2.º, 3.º,
n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o
qual define e disciplina o regime jurídico dos contratos-programa de
desenvolvimento desportivo. Os objectivos da atribuição de apoios aos clubes
desportivos mediante a celebração de contratos-programa de
desenvolvimento desportivo constam do artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º
273/2009, de 01/10, sendo que o ajuste e outorga dos aludidos pactos
contratuais pressupõe e postula a prévia apresentação e entrega à entidade
concedente dos apoios, por parte do clube desportivo candidato e
beneficiário do apoio, do respectivo programa de desenvolvimento
desportivo, nos termos do disposto nos artigos 47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º
5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de
01/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos do supra indicado preceito
legal e bem assim no artigo 15.º do aludido Decreto-Lei n.º 273/2009, de
01/10. O artigo 5.º do Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao
Desenvolvimento Desportivo Associativo aprovado pela Assembleia
Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004 estabele-
ce que “o programa de apoio à manutenção e desenvolvimento de actividades
desportivas regulares tem como finalidade apoiar as actividades regulares a
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realizar durante uma época desportiva”, enquadrando o respectivo artigo 6.º
os tipos de apoio a prestar no âmbito do programa em apreço, nos seguintes
termos: Enquadramento Técnico; Apetrechamento; Transporte para a
realização de provas desportivas; Cedência de instalações desportivas;
Divulgação e informação das actividades; e Formação de agentes
desportivos, no que ao caso vertente diz respeito e de acordo com a
tipificação feita pelas alíneas a) a f) do citado diploma regulamentar. Refere
o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima identificado que “o programa
de apoio ao rendimento desportivo tem como finalidade apoiar as
associações desportivas que participam em competições de carácter
nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública Desportiva”. No
âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do preceituado no artigo
14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte para competições, as
despesas de estadia e alojamento e as despesas com a arbitragem, o
policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das
alíneas a) a f) do aludido normativo regulamentar. Deverá igualmente
considerar-se, em sede de apoios materiais e logísticos, o regime constante
dos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de
Tarifas em vigor, no que tange à cedência da utilização das infra-estruturas
desportivas municipais, em conformidade com o que se acha estabelecido no
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10. Sublinha-se também o
disposto no artigo 67.º 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, segundo o
qual “as competências previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º (do
mesmo diploma legal) podem ser objecto de protocolo de colaboração, a
celebrar com instituições públicas, particulares e cooperativas, que
desenvolvam a sua actividade 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”. Estabelece ademais o n.º 1 do artigo
17.º do Decreto-Lei n.º 273/2009 que os actos de cedência gratuita do uso ou
da gestão do património desportivo público às entidades privadas
beneficiárias de contratos-programa de desenvolvimento desportivo, estão
condicionados à assunção por parte das referidas entidades de
contrapartidas de interesse público, sendo certo que as aludidas
contrapartidas constam obrigatoriamente do contrato-programa que prevê e
titula a indicada cedência gratuita do uso ou da gestão do património
desportivo público. O normativo legal supra identificado é plenamente
aplicável no caso vertente tendo em conta que o objecto do contrato-
programa anexo a aprovar se reporta à prestação de apoios materiais e
logísticos, pelo primeiro ao segundo outorgante, consistentes na utilização
gratuita de infra-estruturas integrada no património desportivo público
municipal, conforme o disposto no artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º
273/2009, de 1 de Outubro. Enquanto clube desportivo que fomenta,
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promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática desportiva
de natação oficial federada, feminina e masculina, no domínio exclusivo dos
escalões de formação, o Clube Natação do Montijo apresentou o programa
de desenvolvimento desportivo que integra o anexo I ao contrato-programa,
fazendo parte integrante do aludido contrato-programa, cuja aprovação
constitui o objecto da presente proposta de deliberação e cujo conteúdo se dá
nesta sede por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. O
referido programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Clube
Natação do Montijo, em ordem à atribuição de apoio material e logístico
destinado a apoiar a respectiva execução, consubstancia, nos termos e para
os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
273/2009, de 1 de Outubro, o plano regular de acção aí indicado, com o
conteúdo previsto e decorrente do artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma
legal. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de direito supra
expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar o contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a celebrar e a outorgar entre o
Município de Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos
designada por Clube Natação do Montijo, anexo à presente deliberação e
cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para todos os
devidos e legais efeitos, deliberando aprovar ademais a atribuição dos apoios
materiais e logísticos descritos no aludido contrato consistentes no uso
gratuito do património desportivo público municipal, no caso a infra-
estrutura desportiva artificial denominada por Piscina Municipal coberta ou
interior, nas pistas e horas contempladas no contrato em apreço. A
deliberação camarária em apreço é tomada com esteio e fundamento nos
preceitos e normas legais e regulamentares acima referenciadas valendo
como deliberação devidamente fundamentada nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo de
Tarifas em vigor. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato
Gonçalves). -------------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
4– PROPOSTA N.º 300/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A CELEBRAR E OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO
E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR
GINÁSIO CLUBE DE MONTIJO. O Ginásio Clube de Montijo, associação
desportiva sem fins lucrativos dotada do estatuto de utilidade pública, de
natureza desportiva, com sede social na Freguesia e Concelho de Montijo,
promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades
desportivas regulares e eventos desportivos pontuais no decurso da época
desportiva de 2010/2011 e no domínio das modalidades de trampolins, hip
hop, natação, multiactividades, tiro com arco, voleibol, futsal, futebol,
ginástica fitness, ginástica, esgrima e atletismo. As modalidades de
trampolins, hip hop, tiro com arco e futebol são desenvolvidas em regime de
competição oficial federada, participando os seus atletas em provas enquadra
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das e organizadas por Associações e Federações da modalidade. A
esmagadora maioria da actividade desportiva do clube é dinamizada ao nível
dos escalões de formação masculinos e femininos, integrando crianças,
adolescentes e jovens. Porém, nalgumas modalidades a actividade desportiva
é igualmente desenvolvida ao nível do escalão sénior. Nos termos do disposto
na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município
de Montijo dispõe de atribuições no domínio dos tempos livres e do Desporto,
estatuindo a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do mesmo diploma legal que os
órgãos municipais exercem competências no âmbito do apoio a actividades
desportivas e recreativas que revistam interesse público 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 Lei n.º 5-A/2002, 11-01, que a Câmara Municipal, no âmbito do
apoio a actividades de interesse municipal, pode apoiar ou comparticipar,
pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal de
natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16
de Janeiro que “o Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais
promovem o desenvolvimento da actividade física e do desporto em
colaboração com as instituições de ensino, as associações desportivas e as
demais entidades públicas ou privadas, que actuam nestas áreas”, estabele-
cendo ademais o n.º 1 do artigo 6.º da mencionada Lei que “incumbe ao
Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais, a promoção e a
generalização da actividade física, enquanto instrumento essencial para a
melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”.
Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da Actividade Física e do
Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as associações desportivas
(sem fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou comparticipações
financeiras objecto de aprovação e atribuição por parte das Autarquias
Locais. A concessão de apoios financeiros, materiais e logísticos por parte
das Autarquias Locais aos clubes desportivos, independentemente do valor
pecuniário e da expressão monetária, é obrigatoriamente titulada, consta e
efectiva-se através de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos
termos do disposto nos artigos 46.º, n.º 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de
Janeiro e bem assim nos artigos 1.º, 2.º, 3.º, n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o qual define e disciplina o
regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo. Os
objectivos da atribuição de apoios aos clubes desportivos mediante a
celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo constam
do artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10, sendo que o ajuste
e outorga dos aludidos pactos contratuais pressupõe e postula a prévia
apresentação e entrega à entidade concedente dos apoios, por parte do clube
desportivo candidato e beneficiário do apoio, do respectivo programa de
desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos 47.º, n.º 1,
alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do Decreto-Lei
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n.º 273/2009, de 01/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos do supra
indicado preceito legal e bem assim no artigo 15.º do aludido Decreto-Lei n.º
273/2009, de 01/10. O artigo 5.º do Regulamento Administrativo Municipal
de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo aprovado pela
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de
2004 estabelece que “o programa de apoio à manutenção e desenvolvimento
de actividades desportivas regulares tem como finalidade apoiar as
actividades regulares a realizar durante uma época desportiva”,
enquadrando o respectivo artigo 6.º os tipos de apoio a prestar no âmbito do
programa em apreço, nos seguintes termos: Enquadramento Técnico;
Apetrechamento; Transporte para a realização de provas desportivas;
Cedência de instalações desportivas; Divulgação e informação das
actividades; e Formação de agentes desportivos, no que ao caso vertente diz
respeito e de acordo com a tipificação feita pelas alíneas a) a f) do citado
diploma regulamentar. Refere o artigo 13.º do Regulamento Municipal acima
identificado que “o programa de apoio ao rendimento desportivo tem como
finalidade apoiar as associações desportivas que participam em competições
de carácter nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública
Desportiva”. No âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do
preceituado no artigo 14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte
para competições, as despesas de estadia e alojamento, com a arbitragem, o
policiamento, o seguro desportivo e a inscrição dos atletas, nos termos das
alíneas a) a f) do aludido normativo regulamentar. Deverá igualmente
considerar-se, em sede de apoios materiais e logísticos, o regime constante
dos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo Municipal de
Tarifas em vigor, no que tange à cedência da utilização das infra-estruturas
desportivas municipais e dos meios de transporte municipais, em
conformidade com o que se acha estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
273/2009, de 01/10. Sublinha-se igualmente 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 objecto de protocolo de colaboração, a
celebrar com instituições públicas, particulares e cooperativas, que
desenvolvam a sua actividade 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
mencionado diploma legal. Sublinhando-se ademais que os actos de cedência
gratuita do uso ou da gestão de património desportivo público às entidades
privadas beneficiárias de celebração e outorga de contratos-programa de
desenvolvimento desportivo, nomeadamente as que se acham inseridas no
movimento associativo de escopo não lucrativo, no caso os clubes
desportivos, mostram-se condicionados à assunção por parte das
mencionadas entidades de contrapartidas de interesse público, de acordo
com o preceituado no artigo 17.º, n.º 1, do indicado Decreto-Lei n.º 273/2009
de 1 de Outubro. Sendo certo que as supra aludidas contrapartidas de interes
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se público constam obrigatoriamente do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo que prevê, titula e disciplina a cedência gratuita
do uso ou da gestão do património desportivo público, conforme o que
decorre do estipulado no n.º 2 do artigo 17.º do citado Decreto-Lei n.º
273/2009, de 1 de Outubro. Enquanto clube desportivo que fomenta,
promove, dirige e implementa, no plano local concelhio, a prática desportiva
das modalidades acima referenciadas, integrando atletas de ambos os
géneros, com especial incidência e prevalência dos escalões de formação, o
Ginásio Clube de Montijo apresentou o programa de desenvolvimento
desportivo que integra o anexo I ao contrato-programa, fazendo parte
integrante do aludido contrato-programa, cuja aprovação constitui o objecto
da presente proposta de deliberação e cujo conteúdo se dá nesta sede por
integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. O referido
programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Ginásio Clube de
Montijo, em ordem à atribuição de apoio financeiro, material e logístico des-
tinado a apoiar e a comparticipar a respectiva execução, consubstancia, nos
termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o plano regular de acção aí
indicado, com o conteúdo previsto e decorrente do artigo 12.º, n.º 1, do
mencionado diploma legal. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 15.º
do citado Decreto-Lei n.º 273/2009 “a comparticipação financeira não deve
ficar dependente de elementos ou factores não determinados no próprio
contrato --- “. Neste sentido, e atendendo à fundamentação de facto e de
direito supra expendida, proponho que a Câmara Municipal delibere
aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar e a
outorgar entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem fins
lucrativos designada por Ginásio Clube de Montijo, anexo à presente
deliberação e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para
todos os devidos e legais efeitos, deliberando aprovar ademais a atribuição
de comparticipação financeira, nos termos previstos no aludido contrato. A
deliberação camarária em apreço é tomada com esteio e fundamento nos
preceitos e normas legais e regulamentares acima referenciadas, valendo
igualmente como deliberação devidamente fundamentada nos termos e para
os efeitos do disposto nos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do Regulamento
Administrativo Municipal de Tarifas em vigor e bem assim como deliberação
que aprova protocolo de colaboração, com esteio e fundamento no artigo
67.º, da Lei n.º169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,de 11/01.
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Renato Gonçalves). ------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
V– DIVISÃO DE HABITAÇÃO
1 – PROPOSTA N.º 301/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E
NOTIFICAÇÃO À FIRMA PROPRIETÁRIA – PROCESSO PO-18/10 - Na sequência
do meu despacho de 18/06/10 a Comissão de Vistorias nomeada por
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deliberação camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua
José Mundet, gaveto com a Rua Amadeu Moura Stoffel, em Montijo de que é
proprietária a Comissão Executiva – SGI – Gestão Imobiliária –Grupo CGD,
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido.
Tendo sido notificada a firma proprietária, 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 redacção conferida pelo Dec-Lei nº 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 à firma proprietária. (Proposta
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 302/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E
NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PROCESSO PR-14/10 - Na sequência do
meu despacho de 07/06/10 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua das
Camélias, lote 12, r/c Dto. e 1º Esq., em Montijo de que são proprietários
respectivamente a firma A.J.M. Sociedade de Construção Civil, Lda. e o
Senhor Nuno Ricardo Quintino Lopes, conforme auto que se anexa e que aqui
se dá por integralmente reproduzido. Tendo sido notificado o proprietário do
1º Esq., nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento
Administrativo, para audiência prévia, apresentou alegações tendo-se
verificado que estas não acrescentam factos e/ou fundamentos passíveis de
alterar o projecto de decisão. - Considerando que compete à Câmara
Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do D.L. n.º. 555/99 de
16/12, com a redacção dada pela lei n.º 60/07 de 04/09, ordenar, precedendo
vistoria, a reparação e beneficiação de construções que ameacem ruína ou
constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas e bens.
PROPONHO: 1.Que a Câmara Municipal delibere homologar o auto de
vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados,
determinando por consequência a execução das obras que se reputam
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada ao proprietário do 1º Esq.
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva) -----------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
VI– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1– PROPOSTA N.º 303/10 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO
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– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA. - CONSIDERANDO QUE:
1) De acordo com o Decreto número 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece
as medidas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo
aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios
abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a título oneroso entre
particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas
constantes daquele mesmo decreto, relativamente a transmissões na área da
zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o disposto nos nºs. 1 e 3 do
artigo 10º do citado Decreto número 19/08. 2) Tendo presente a salvaguarda
do interesse público em geral e do interesse municipal em particular, foram
apreciados os pedidos dos particulares, tendo presente que só em casos muito
pontuais será de ponderar o efectivo exercício de tal direito de preferência
pelo Município. 3) Face à necessidade de acautelar o cumprimento pelos
particulares desta nova exigência legal em todas as transmissões onerosas de
imóveis situados na área supra identificada e face ainda à necessidade de as-
segurar que tal direito não constitua uma forma de paralisar a actividade
económica do Concelho neste domínio de actividade, entendeu-se privilegiar
o objectivo de responder, de forma célere e em tempo útil a todos os pedidos
formulados, emitindo declaração de renúncia que permitisse aos particulares
concretizar, de forma também célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no
entanto, agora necessário submeter a ratificação da Câmara Municipal, as
declarações de renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora
Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período compreendido entre 24
de Julho de 2010 e 20 de Agosto de 2010, tudo de acordo com o disposto n.º 3
do art. 10.º do decreto 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 e pelo Senhor Vice-
Presidente, nos seguintes processos, constituído por força do disposto no
artigo 10º do Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido
entre 24 de Julho de 2010 e 20 de Agosto de 2010 conforme lista que se
anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. (Proposta subscrita
pelo Senhor Vice-Presidente). ---------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
VII– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
1 – PROPOSTA N.º 304/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA DA OBRA “REMODELAÇÃO E REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO
CINE-TEATRO JOAQUIM DE ALMEIDA. PROCESSO F-14/2002 - Considerando
que: A vistoria efectuada no dia 18 de Agosto de 2010 considerou estarem os
trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A
ratificação do auto de Recepção Definitiva da obra " Remodelação e
Reabilitação do Interior do Cine-Teatro Joaquim de Almeida” (Proposta
subscrita pelo Senhor Vice-Presidente). ---------------------------------------------
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Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 305/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA DA OBRA “SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS NA ESCOLA E.B. Nº.
5 (TIPO P3) BAIRRO DO AREIAS – MONTIJO”. PROCESSO F-37/200 -
Considerando que: A vistoria efectuada no dia 08 de Julho de 2010
considerou estarem os trabalhos em condições de serem recebidos
definitivamente. Proponho: A ratificação do auto de Recepção Definitiva da
obra "Remodelação de Pavimentos na Rua Cidade da Praia - Afonsoeiro”.
(Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente). --------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
3 – PROPOSTA Nº. 306/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA DA OBRA “REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS NA RUA CIDADE
DA PRAIA – AFONSOEIRO”. PROCESSO F-09/2004 - Considerando que: A
vistoria efectuada no dia 16 de Julho de 2010 considerou estarem os
trabalhos em condições de serem recebidos definitivamente. Proponho: A
ratificação do auto de Recepção Definitiva da obra "Substituição de
Coberturas na Escola E.B. n.º 5 (Tipo P3) B.º do Areias - Montijo”.(Proposta
subscrita pelo Senhor Vice-Presidente). ---------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade. -----------------------------------------
4 – PROPOSTA Nº. 307/10 – TRABALHOS ADICIONAIS REFERENTES À
EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA EÇA DE QUEIROZ – SANTO
ISIDRO DE PEGÕES”. PROCESSO F-35/2007 - Considerando que: A empreitada
referente à "Pavimentação da Rua Eça de Queiroz – St.º Isidro de Pegões”,
foi adjudicada à firma INTEVIAL – Gestão Integral Rodoviária, S.A., por
deliberação de Câmara de 29-10-2008, pelo valor de Euros: 148.752,83
(cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e por um prazo de
execução de 180 dias; A adjudicação foi efectuada no âmbito do D.L. n.º
59/99, de 02 de Março; A consignação dos trabalhos foi assinada em 08-01-
2009; Após o inicio dos trabalhos verificou-se a necessidade de alargar a
plataforma rodoviária de 5,00m para 5,50m, tendo em conta que se trata de
uma zona rural, em que uma grande parte dos veículos que aí circulam são
máquinas agrícolas e camiões. Com esse aumento da largura da via, melhora
significativamente a segurança da circulação no cruzamento de viaturas bem
como a vida útil do pavimento, pois as bermas são menos solicitadas pelos
veículos. Este trabalho de alargamento do pavimento não previsto mas
essencial, leva à existência de alguns trabalhos adicionais, nomeadamente a
uma maior quantidade de tout-venant e betuminoso aplicado. Detectou-se
ainda em obra que algumas medições apresentavam erros e omissões, sendo
necessário o seu ajustamento às medições efectuadas em obra; Os trabalhos
adicionais a executar na empreitada atingem o montante de 19,62% do valor
do contrato inicial, não excedendo por isso o limite de 25%, estabelecido no
n.º 1 do art.º 45º do Decretos-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; O n.º 2 do art.º
45.º do mesmo diploma, estabelece também que sempre que o valor acumula-

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Liv. 19
Fls . 145

do dos trabalhos adicionais exceda 15% do valor do contrato inicial da
empreitada ou sempre que tal valor seja igual ou superior a 4.987.978,97 €, a
entidade com competência para autorizar a despesa só poderá fazer
“mediante proposta do dono da obra devidamente fundamentada e instruída
com estudo realizado por entidade externa e independente”; Este estudo
poderá, no entanto, ser dispensado, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo,
pela entidade com competência para autorizar a despesa resultante do
contrato inicial, caso esta seja de montante igual ou inferior a 2.493.989,49€;
Que a obra se enquadra nas acções do Plano Plurianual de Investimentos dos
anos 2010-2013 sob o código da classificação económica 0501/07010401 e o
código/ano/proj.acção 06 2002 179. Nestes termos proponho que V. Ex.as
aprovem: A dispensa de estudo estabelecida no art.º 45º, n.º 3 do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 02 de Março; Todos os trabalhos adicionais constantes desta
proposta, com a firma INTEVIAL – Gestão Integral Rodoviária, S.A., por um
montante de Euros: 29.192,53 (vinte e nove mil, cento e noventa e dois euros
e cinquenta e três cêntimos), + IVA à taxa legal em vigor. A celebração de
contrato escrito com a mesmo a firma de acordo com a legislação em vigor.
(Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente). --------------------------------
Deliberação: Aprovada por maioria com 5 votos a favor (4 do PS e 1 da
CDU) e 1 voto contra do PSD. ------------------------------------------------------
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27.º do Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------
Finda a Ordem de Trabalhos pelas dezoito horas e cinquenta minutos foi
dado início à intervenção do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro. Não havendo munícipes para intervir, e não havendo mais
nada a tratar foi pelo Senhor Vice-Presidente encerrada a reunião eram
dezoito horas e cinquenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente acta
que vai ser assinada.--------------------------------------------------------------------
E eu, Assistente Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.----------------

O Vice-Presidente da Câmara

Nuno Ribeiro Canta
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