
MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNÁO DE 2021t07t07

UNIDADE ORGÂNICA: ADMNISTRACÃO AUTÁRQUICA

PRoPosrA N." \l48lzozr

ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro à Delegação de Foz do Tejo da Cruz Vermelha
para testagem de colaboradores.

Considerando:

L. As orientações da Direção Geral de Saúde, sobre a necessidade de manter a realização

de um elevado número de testes para doentes com suspeita de COVID 19 e

assintomáticos que permita manter a elevada capacidade de identificação dos

portadores da doença, prevenindo novos contágios;

2. A determinação da autoridade de saúde, para a realização de testes a trabalhadores

que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação

jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores,

nomeadamente trabalhadores que desempenham funções em serviços públicos, cf.

disposto na alínea e) do Anexo da Resolução do Conselho de Ministros n.e 74-

A/ZOZLúe 09 de junho, Cap.e ll, Secção 1;

3. O desenvolvimento de um quadro de cooperação entre o Município do Montijo e a

Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha que regula o apoio prestado

da primeira na implementação e funcionamento de um Posto Fixo de Testagem

COV|DL9 - Teste Antigénio de Leitura Rápida (Proposta n.e LO6O/2020 de 23 de

dezembro);

4. A preocupação da Câmara Municipal do Montijo pela promoção da saúde pública e

pela adoção de medidas que permitam mitigar os efeitos nefastos da doença COVlDlg

Seeuimento
Gabinete de Apoio ao Presidente - para assinatura

Serviço Municipal de Protecção Civil- para conhecimento e implementação

DGFP - Divisão de gestáio Financeira e Patrimonial (para conhecimento e

pagamento)

Gabinete de Apoio à Vereadora - para conhecimento

Divisão de Gestão de Recursos Humanos - para conhecimento

O Presidente da Câmara

DAO - para publicitação da proposta e GCRP para publicitação no site do

Município Montijo, 05 de jutho de 2021
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na saúde da população e as demais consequências sociais e económicas, constando

das suas atribuições deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos

legalmente existentes nos termos do disposto na alínea g) do art.e 23.s do Anexo I da

Lei n.e 75l2OL3;

5. Ainda, no âmbito das suas competências materiais, conforme o disposto na alínea u),

n.e 1, art.e 33 do Anexo I da Lei n.e 75l2OL3 de 12 de setembro, compete à Câmara

Municipal apoiar atividades que contribuam para a promoção da saúde e prevenção

das doenças.

PROPONHO:

o Que a CÍimara Municipal do Montijo delibere a atribuição de um apoio financeiro no

valor de $O.O(X)€ (cinquenta mil eurosl relativo a testagem semestral, à Delegação de Foz

do Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa;

DEUBERAçÃO:

Aprovada por unanimidade com a seguinte
correção na epígrafe, onde se lê:

"(...) TESTAGEM DE CO|ÁBORADORES"

deve ler-se:

"(...1 TESTAGEM DE TRABATHADORES

MUNTCTPATS E DE TNSTTTU|çÕES DO

Sequimento

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57'o,
da Lei n.o 7512013, de í2 de setembro, conforme detiberação de 25
de outubro de 2017, titutada peta Proposta n.o 0212017 .

oa secRerÁnn DACA 'tAM

Gabinete de Apoio ao Presidente - para assinatura

Serviço Municipal de Protecção Civil- para conhecimento e implementação O Presidente da Câmara

DGFP - Divisão de gestÍio Financeira e Patrimonial (para conhecimento e

pagamento)

Gabinete de Apoio à Vereadora - para conhecimento

Divisão de Gestão de Recursos Humanos - para conhecimento

DAO - para publicitação da proposta e GCRP para publicitação no site do

Município
Montijo, 05 de jutho de 2021
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MrrNrCÍprO DO MONTTJO -
cÂttt ut l MTINTCIrAL E A DELEGAçÃo on Foz Do rEJo (MARGEM

SUL) DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

A Câmara Municipal do Montijo sublinha os objetivos humanitários que fundamentam a
existência daCrv Vermelha Portuguesa e o seu papel insubstituível, dispondo-se a renovar com
esta mecanismos de colaboração que se esp€ram vantajosos para as populações da iárea do
Município do Montijo.
ACruz Vermelha Portuguesa é uma Instituição Humanitária Sem Fins Lucrativos, cuja missão é
preservar a dignidade humana protegendo os mais vulneráveis, desenvolvendo atividades nas
areas da saúde, emergência e proteção ciúI, ação social, formação, através da sua estrutura
nacional e nomeadamente das suas Delegações Locais.
A Câmara Municipal do Montijo, procurando ir ao encontro duma cada vez mais eftcaz ação de
socolro e segurança das populações, e a Crvz Vermelha Portuguesa, pela Delegação de Foz do
Tejo (Margem Sul), no âmbito das suas funções estatutárias, humanitárias e de utilidade pública,
assumem o presente protocolo para melhor corresponder à evolução do funcionamento dos
serviços que esta Entidade presta e tambérn aos objetivos definidos no prograÍna de ação da
Cãmara Municipal, tendo ern ústa a permanente construção do desenvolvimento sustentável e o
bsÍn estar dos munícipes.
Assim, dentro deste espírito, acordam celebrar o presente protocolo, nos terrnos das cláusulas
que se seguem:

Entre:
1o Outorgante, Município do Montijo, neste ato outorgando o seu órgão executivo, a Cãmara
Municipal do Montijo, com o NIPC 502834846 e sede na Rua Manuel Neves Nunes de
Almeida, Edifício dos Paços do Concelho,2870-352 Montijo, represeirtada pelo seu Presidente
Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta, com domicílio escolhido na aludida morada;
e

2o Outorgante, Delegaçõo de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa,
com o NIPC 500745749, com sede do Montijo sita na Rua Manuel Giraldes da Silva 230,2870-
326 Montijo, representada pela sua Presidente da Comissão Administrativa, Lúcia Isabel da
Silva Costa, portadora do Cartão do Cidadão 12326106, com domicílio escolhido na aludida
morada, com poderes para o ato.

CLíusula 1'
(Objeto)

1. O presente protocolo visa definir o quadro de cooperação entre aCãmara Municipal do
Montijo e a Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa, no
que se refere ao apoio prestado pela segunda na realaação de Testes Antigenio de

Leitura Rápida COVID-19, a ocorrer no Posto Fixo de testagem sito no paúlhão do
Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos", BafuTo Barreiras A, 2870-106
Montijo, instalações cedidas pela autarquia do Montijo para funcionamento do mesmo.

a) Comparticipação financeira por parte do Município do Montijo à Delegação de Foz
do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Poúuguesa pelos testes nápidos antigénio
realizados, no valor semestral de 50 000€ (cinquenta mil euros), correspondente a

um total de 2600 testes.
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b) Compete ao Município do Montijo a identificação dos beneficiários a testar pela

Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito

do presente protocolo.

Ckíusula 2"
(Obrigações da Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa)

1. Garantir o funcionamento de acordo com os objetivos estatutários e humanitários,

atuando paÍa o bem-estar das populações e assegurando a testagern rápida Antigenio
COVIDl9, dos beneficiários identificados pelo Município do Montdo.

Cláusula 3"
(Obrigações da Cômara Municipal do Montijo)

1. A Câmara Municipal do Montijo, reconhecendo a atividade da Delegação de Foz do

Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa no que conceme ao Posto de Testage,m Rápida

COVID-l9 disponibiliza-se a apoiar quando devidamente fundamentada pela segunda,

as necessidades apresentadas para a prossecução e desenvolvimento do presente

protocolo.

Clíusula 4"

@ntrada em vigor)
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.

Clóusula 5'
(Vigência)

O prese,nte protocolo vigora pelo período de seis meses.

O presente protocolo foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos

outorgantes e será assinado pelos representantes de ambas as partes.

Câmara Municipal do Montijo,0T de julho de202L

O Presidente da Cômara Municipal
do Montijo

A Presidente da Comissão Administrativa
da Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul)

da Cruz Vermelha Portuguesa

Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta Lúcia Isabel da Silva Costa


