
INTRODUÇÃO

O ano de 2020, totalmente dominado pela pandemia que resultou da situação epidemiológica

provocada pelo vírus SRAS – CoV 2 e pela doença COVID – 19, exigiu um enorme esforço

global, onde também se inclui o esforço de cada um dos municípios;

Acrescido a este desafio, adicionámos, no que aos municípios portugueses diz respeito e, em

concreto, no que se refere ao Município de Montijo, a efetiva aplicação do novo sistema

contabilístico previsto para as administrações públicas – SNC AP -, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que trouxe consigo um novo e desafiante conjunto de

exigências.

O Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL) em vigor até 31 de dezembro de 2019

colmatou, à época, lacunas existentes na contabilidade, obrigando os organismos da

administração local a implementar um sistema integrado de contabilidade orçamental,

patrimonial e analítica, em método digráfico.

Não obstante, com o passar dos anos este referencial contabilístico revelou-se fragmentado

e inconsistente resultado por um lado, do avanço do sistema de normalização contabilística,

no sentido da adoção de normas adaptadas das normas internacionais de contabilidade, e por

outro, da manutenção de um sistema contabilístico no setor público baseado em normas

nacionais, originou a reforma da contabilidade pública, iniciada com a Lei de Enquadramento

Orçamental e materializada no Sistema de Normalização Contabilística para as

Administrações Publicas (SNC-AP).

Este sistema visa dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro

mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível

internacional, mas também de um sistema que permita a existência de demonstrações

orçamentais e financeiras consolidadas, que possibilitem a análise da política orçamental, do

planeamento financeiro e a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada das finanças

públicas.

Para as entidades integradas no subsetor da administração local, a entrada em vigor deste

diploma foi prorrogada, tendo sido estabelecida a aplicação obrigatória em 1 de janeiro de

2020, nos termos previstos na Lei do Orçamento do Estado para 2019.

O SNC-AP passa a comtemplar os subsistemas de contabilidade orçamental, contabilidade

financeira e contabilidade de gestão.

O SNC-AP assenta, numa estrutura conceptual da informação financeira pública; em normas

de contabilidade publica convergentes com as normas internacionais de contabilidade, em

modelos de demonstrações financeiras, numa norma relativa à contabilidade orçamental, num

plano de contas multidimensional e numa norma de contabilidade de gestão.
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A contabilidade financeira permite registar as transações e outros eventos que afetam a

posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa.

A contabilidade orçamental permite um registo pormenorizado do processo orçamental.

A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que

contribuem para a realização das politicas publicas e o cumprimento dos objetivos em termos

e serviços a prestar aos munícipes.

A implementação deste novo modelo implicou um processo de transição, designadamente um 

conjunto de ajustamentos ao último balanço preparado de acordo com o anterior normativo 

contabilístico (POCAL). 

Na adoção deste novo referencial contabilístico foi necessário reconhecer todos os ativos e

passivos cujo reconhecimento é exigido pelas Normas de Contabilidade Pública; reconhecer

itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas normas de contabilidade

pública; reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o POCAL numa categoria,

mas de acordo com as normas de contabilidade pública pertencem a outra categoria e aplicar

as normas de contabilidade pública na mensuração de todos os ativos e passivos

reconhecidos.

O presente relatório analisa a execução orçamental do município do Montijo bem como a sua

situação económico-financeira apresentando em anexo as demonstrações financeiras.

As contas foram auditadas por um Revisor Oficial de Contas.

Montijo,24 de maio de 2020
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1.2 Estrutura Organizativa

CAPITULO I – Organização Municipal

1.1 Missão, Visão

Missão

O Município do Montijo, em face da atual conjuntura de retoma económica, tem como missão

direcionar as políticas e recursos de modo a que o concelho obtenha um elevado nível de

crescimento, prosseguindo o bem-estar das populações e utentes, numa lógica consentânea

com a sustentabilidade financeira da Autarquia e com a participação ativa dos cidadãos.

Visão

Prestação de um serviço público de qualidade, baseado no planeamento, na coordenação e na

gestão eficiente dos recursos municipais, bem como no princípio da participação ativa dos

munícipes; um serviço orientado para o desenvolvimento económico e social, para a coesão

social e territorial, para a cidadania ativa, para a melhoria do padrão dos serviços prestados e

para o desenvolvimento do capital humano.

RELATÓRIO DE GESTÃO
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1.3 Recursos Humanos

O Município do Montijo, contava em 31 de dezembro de 2020 com um total de 965 trabalhadores 

distribuídos da seguinte forma:
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CAPITULO II – Análise Financeira

2.1 Análise ao Processo Orçamental

A Câmara Municipal de Montijo iniciou o exercício económico do ano de 2020 com um

Orçamento no valor de 38 159 184,50€.

Durante o ano foram aprovadas catorze alterações orçamentais, das quais doze na forma

permutativa e duas na forma modificativa.

No final do ano, com os ajustes e a introdução do saldo da gerência anterior, o Orçamento da

receita assumiu o montante de 44 150 969,30€.
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RECEITA INICIAL RECEITA CORRIGIDA DESPESA INICIAL DESPESA CORRIGIDA

RECEITA DESPESA

INICIAL CORRIGIDO INICIAL CORRIGIDO

Correntes 35 366 064,01 € 34 187 468,07 € 30 934 493,39 € 34 692 489,05 €

De capital 2 791 844,29 € 1 545 713,40 € 7 224 691,11 € 9 457 204,05 €

Outras receitas 1 276,20 € 8 417 787,83 €

Total 38 159 184,50 € 44 150 969,30 € 38 159 184,50 € 44 149 693,10 €

RELATÓRIO DE GESTÃO
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2.1.1 Receita

Em 2020 receita total correspondeu a 42 958 534,77€, o que representou uma taxa de

realização de 97%.

A tendência da receita total arrecadada nos últimos três anos foi de crescimento

relativamente aos anos anteriores, em 2020 verificou-se um aumento de 2 226 102,04€

relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento percentual de 5%.
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ORÇADO REALIZADO

44 150 969,30 € 42 958 534,77 €

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Anos 2016 2017 2018 2019 2020

Receita Total 28 583 953,78 30 429 715,47 35 840 241,81 40 732 432,73 42 958 534,77 

n-(n-1) 1 845 761,69 5 410 526,34 4 892 190,92 2 226 102,04 

[n-(n-1)]/n-1 6% 18% 14% 5%
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RECEITA CORRENTE LIQUIDA RECEITA DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS

A receita total desagrega-se em receita corrente, receita de capital e outras receitas, 

a receita corrente é a que apresenta maior peso no total da receita, 77% da receita 

total corresponde a receita corrente.

Em 2020 a receita corrente correspondeu a 32 994 248,24€, o que representou uma
diminuição de 105 042,00€, relativamente ao ano anterior; a receita de capital correspondeu
a 1 546 274,90€, o que representou um aumento de 701 425,54€ relativamente ao ano
anterior, traduzindo-se num aumento percentual de 83% e as outras receitas
corresponderam a 8 418 011,63€, o que representou um aumento de 1 629 718,50
relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento percentual de 24%.
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2.1.1.1 Receita Corrente

Em 2020 a receta corrente arrecadada correspondeu a 32 994 248,24€ o que representou

uma taxa de realização de 97%.

A receita corrente desagrega-se em impostos diretos, impostos indiretos, taxas multas e

outras penalidades, rendimentos de propriedade, transferências correntes, venda de bens e

serviços e outras receitas correntes.

Os impostos diretos e as transferências correntes corresponderam a 26 079 432,84€ o que

representa 79% do total da receita corrente.
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Impostos Diretos

Em 2020 os impostos diretos corresponderam a 15 039 498,05, o que representou uma 

taxa de execução de 92%. 

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Municipal sobre Transmissões

Onerosas de bens (IMT) representaram respetivamente 53% e 30% do total dos impostos

diretos.

53%

9%

30%

8%

IMPOSTOS DIRETOS

IMI IUC IMT DERRAMA

PREVISÕES 
CORRIGIDAS

RECEITA LIQUIDA 
COBRADA

TAXA DE 
EXECUÇÃO

Impostos diretos 16 303 075,74 € 15 039 498,05 € 92%

Imposto municipal sobre imóveis 8 148 908,68 € 8 012 385,68 € 98%

Imposto único de circulação 1 426 450,49 € 1 392 909,24 € 98%

Imposto municipal sobre as 
transações onerosas de imóveis 5 510 447,08 € 4 416 941,64 € 80%

Derrama 1 217 261,49 € 1 217 261,49 € 100%

RELATÓRIO DE GESTÃO
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Em 2020 os impostos diretos corresponderam a 15 039 498,05€, o que representou uma

diminuição de 1 930 557,94€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se numa quebra

percentual de 11%.

Todos os impostos diretos diminuíram, com exceção da derrama que aumentou 113 978,78€

relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento percentual de 10%.
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IMPOSTOS 

DIRETOS
2016 2017 2017/2016 2018 2017/2018 2019 2018/2019 2020 2020/2019

IMI 8 208 140,50 € 7 496 563,04 € -711 577,46 € -9% 8 342 861,46 € 846 298,42 € 11,29% 8 256 732,14 € -86 129,32 € -1,03% 8 012 385,68 € -244 346,46 € -2,96%

IUC 1 110 261,48 € 1 227 331,82 € 117 070,34 € 11% 1 320 375,01 € 93 043,19 € 7,58% 1 397 916,53 € 77 541,52 € 5,87% 1 392 909,24 € -5 007,29 € -0,36%

IMT 2 005 546,90 € 2 265 464,07 € 259 917,17 € 13% 5 659 417,77 € 3 393 953,70 € 149,81% 6 209 719,61 € 550 301,84 € 9,72% 4 416 941,64 € -1 792 777,97 € -28,87%

DERRAMA 762 252,76 € 900 127,47 € 137 874,71 € 18% 1 052 360,07 € 152 232,60 € 16,91% 1 103 282,71 € 50 922,64 € 4,84% 1 217 261,49 € 113 978,78 € 10,33%
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O IMI correspondeu a 8 012 385,68€, o que representou uma diminuição de -244 346,46€

relativamente ao ano anterior, traduzindo-se numa diminuição percentual de -3%.

O IMT correspondeu a 4 416 941,64€, o que representou uma diminuição de -1 792 777,97€

relativamente ao ano anterior, traduzindo-se numa diminuição percentual de -29%.

A taxa de IMI aprovada pelos órgãos municipais aplicada aos prédios urbanos em 2020 foi de

0,38%, menos 0,02% que em 2019.

Taxas Multas e Outras Penalidades

Com a entrada em vigor do novo referencial contabilístico para as entidades do subsetor da

administração local a contabilização das taxas específicas da Administração Local, passou a

considerar exclusivamente a natureza do tributo (imposto indireto ou taxa) e não os seus

destinatários (pessoas coletivas ou particulares), assim, o registo das taxas,

independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, passou a ocorrer

no capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades, e não no capítulo 02 – Impostos indiretos.

O valor constante na tabela abaixo relativo a impostos indiretos respeita à receita cobrada no

inicio do ano de 2020, em período anterior à alteração orçamental que regularizou as dotações

nos termos da orientação da DGAL.

PREVISÕES 
CORRIGIDAS

RECEITA 
LIQUIDA 

COBRADA

TAXA DE 
EXECUÇÃO

Impostos indiretos 171 697,31 171 607,94 100%

Taxas, multas e outras penalidades 2 018 690,76 2 063 036,27 102%

Taxas específicas das autarquias locais 1 919 403,87 1 893 265,86 99%

Mercados e feiras 91 820,59 85 492,86 93%

Loteamentos e obras 1 066 051,86 1 053 229,79 99%

Ocupação da via pública 353 377,67 347 137,50 98%

Outras taxas específicas das autarquias locais 408 153,75 407 405,71 100%

Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) 4,00 - 0%

Taxa pela emissão do certificado de registo 2,00 - 0%

Taxa de Gestão de Resíduos - TGR 197 606,00 211 852,94 107%

Outras 210 541,75 195 552,77 93%

Multas e outras penalidades 99 286,89 169 770,41 171%

Juros de mora 61 565,12 129 581,63 210%

Juros compensatórios 15 023,92 18 854,58 125%

Multas e penalidades diversas 22 697,85 21 334,20 94%

RELATÓRIO DE GESTÃO
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Em 2020 as taxas multas e outras penalidades corresponderam a 2 063 036,27€, o que

representou uma taxa de execução de 100%.

A taxa mais significativa foi a relativa aos loteamentos e com um montante arrecadado

de 1 053 229,79€, logo seguida pela taxa de ocupação da via pública.
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Em 2020 as transferências correntes corresponderam a 11 039 934,79€, o que

representou uma taxa de realização de 101%.

Os valores registados nas transferências correntes com maior impacto na receita foram a

participação nos impostos do Estado e as transferências provenientes da delegação de

competências no âmbito da Lei nº50/2018.

Transferências Correntes

PREVISÕES 
CORRIGIDAS

RECEITA LIQUIDA 
COBRADA

TAXA DE 
EXECUÇÃO

Transferências correntes 10 887 049,88 11 039 934,79 101,40%

Fundo de Equilíbrio Financeiro 3 172 847,00 3 172 847,00 100,00%

Fundo Social Municipal 728 465,00 728 465,00 100,00%

Participação fixa no IRS 2 276 833,00 2 276 833,00 100,00%

Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 4 205 342,62 4 289 274,64 102,00%

Participação do IVA 256 114,00 256 114,29 100,00%

Outras 120 483,52 201 612,44 167,34%

Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 48 035,36 67 866,13 141,28%

Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à 
família e políticas activas de emprego e formação profissional 67 583,04 45 252,42 66,96%

Municípios 9 389,96 

Famílias 1 956,38 1 669,87 85,36%

Em 2020 as taxas multas e outras penalidades aumentaram 1 161 040,80,

traduzindo-se num aumento percentual de 129%. Este aumento resultou da alteração

do classificador que passou a não descriminar entre pessoas coletivas e particulares.

RELATÓRIO DE GESTÃO
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*Financiamento do gabinete técnico florestal; Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens; 

Fundo social europeu; Serviços e fundos autónomos – subsistema de proteção à família e 

politicas ativas de emprego  e formação profissional e Famílias.
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Em 2020 as transferências correntes aumentaram 2 203 439,31€ relativamente ao ano

anterior, traduzindo-se num aumento percentual de 25%.

A participação nos impostos do Estado e as transferências relacionadas com a educação

representaram respetivamente 56% e 39% do total das transferências correntes.

Ao longo dos últimos anos as transferências correntes sofreram variações pouco

significativas, o aumento de 25% em 2020 resultou da remessa do valor correspondente à

transferência de competências no âmbito da Lei nº 50/2018.
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Em 2020, o fundo de equilíbrio financeiro, parte corrente, correspondeu a 3 172 847,00€,

o que representou um aumento de 154 917,00€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-

se num aumento percentual de 5%.

A participação fixa no IRS correspondeu a 2 276 833,00€, o que representou um

aumento de 271 007,00€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento

percentual de 14%.

Em 2020 Câmara prescindiu, a favor dos munícipes, de cerca de meio milhão de euros

da receita relativa à participação do IRS.

Ao analisar a dependência das receitas totais municipais em relação à participação nos

impostos do estado, nos últimos cinco anos, verificamos que em 2020 a dependência das

transferências dos impostos do Estado decresceu 1 p.p. relativamente ao ano anterior.
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Venda de Bens e Serviços Correntes

Em 2020 a  venda de bens e serviços correspondeu a 4 619 154,91€, o que representou uma 

taxa de execução de 97%.

A venda de bens teve pouca expressão, os serviços e as rendas representaram 100% do 

total da venda de bens e serviços correntes.

Rendas/outras – a receita com maior expressão é paga pela EDP distribuição, resultante do protocolo em vigor 

relativo à sua atividade exploradora.

7 853,97 €; 0%

2 550 220,08 €; 
55%

2 061 080,86 €; 
45%

VENDA DE BENS E SERVIÇOS

VENDA DE BENS VENDA DE SERVIÇOS RENDAS

PREVISÕES 
CORRIGIDAS

RECEITA 
LIQUIDA 

COBRADA

TAXA DE 
EXECUÇÃO

Venda de bens e serviços correntes 4 740 812,62 € 4 619 154,91 € 97,43%

Publicações e impressos 3 052,35 € 3 296,67 € 108,00%

Sucata 3 429,25 € 4 557,30 € 132,89%

Serviços culturais 7 150,00 € 6 984,27 € 97,68%

Serviços desportivos 23 505,00 € 22 015,96 € 93,67%

Resíduos sólidos 2 270 215,41 € 2 085 424,39 € 91,86%

Trabalhos por conta de particulares 5,00 €

Cemitérios 80 367,69 € 82 320,12 € 102,43%

Outros 311 074,26 € 353 475,34 € 113,63%

Habitações (rendas) 187 685,82 € 196 057,10 € 104,46%

Edifícios (rendas) 120 868,68 € 124 127,64 € 102,70%

Outras 8rendas) 1 733 459,16 € 1 740 896,12 € 100,43%

RELATÓRIO DE GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 2020

17



Em 2020 os resíduos sólidos corresponderam a 2 085 424,39€ o que representou 82% da

receita de venda de serviços.

Os resíduos sólidos e os “outros” (onde é classificada a receita relativa a prolongamento de

horário e refeições escolares) corresponderam a 2 438 899,73€, o que representou 96% do

total da venda de serviços.
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82%

3% 14%

VENDA DE SERVIÇOS 

SEVIÇOS CULTURAIS SERVIÇOS DESPORTIVOS

RESIDUOS SÓLIDOS CEMITÉRIOS

OUTROS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ANOS 2016 2017 2018 2019 2020

RECEITA 1 201 273,96 € 1 249 603,53 € 1 177 437,05 € 2 060 276,84 € 2 085 424,39 €

VARIAÇÃO (€) 48 329,57 € -72 166,48 € 882 839,79 € 25 147,55 €

VARIAÇÃO (%) 4% -6% 75% 1%
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196 057,10 €; 
10%

124 127,64 €; 
6%

1 740 896,12 €; 84%

HABITAÇÕES EDIFICIOS OUTRAS

Em 2020 as rendas cobradas relativas a casas de habitação que fazem parte do património

da autarquia, a edifícios pertencentes à autarquia alugados para fins não habitacionais e

“outras” (por exemplo, rendas da EDP, das antenas dos operadores de comunicações móveis

e da estação de serviço da Repsol) corresponderam a 2 061 080,86€. As rendas relativas ao

protocolo com a EDP corresponderam a 1 710 563,00€ o que representou 83% do total das

rendas arrecadadas.

Outras Receitas Correntes

1 710 563,30 €; 
98%

30 332,82 €; 2%
OUTRAS RENDAS

EDP Outras

RENDAS

Ao longo dos últimos cinco anos a receita relativa aos resíduos sólidos urbanos

correspondeu em média a um milhão e meio de euros por ano e representou 5% da média

da receita corrente no mesmo período.

PREVISÕES 
CORRIGIDAS

RECEITA LIQUIDA 
COBRADA

TAXA DE 
EXECUÇÃO

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8 417 787,83 € 8 418 011,63 € 100,00%

Reposições não abatidas nos pagamentos 1 276,20 € 1 500,00 € 117,54%

Saldo orçamental 8 416 511,63 € 8 416 511,63 € 100,00%
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2.1.1.2 Receita de Capital

Em 2020, a receita de capital arrecadada correspondeu a 1 546 274,90€, o que representou

uma taxa de execução de 100%.
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A receita de capital arrecadada decompõe-se em venda de bens de investimento e

transferências de capital.

6 513,74 €; 
0%

1 539 761,16 €; 
100%

RECEITA DE CAPITAL

VENDA DE BENS DE
INVESTIMENTO

A venda de bens de investimento correspondeu ao pagamento de rendas de propriedade

resolúvel de habitações sociais.

As transferências de capital corresponderam ao fundo de equilíbrio financeiro, ao artigo

35º da Lei 73/2013 e à comparticipação comunitária em projetos cofinanciados.

Em 2020 as transferências de capital corresponderam a 1 539 761,16€, o que

representou 100% da receita de capital.

Em 2020 a comparticipação comunitária dos projetos cofinanciados correspondeu a

964 917,16€, o que representou 63% das transferências de capital.

352 538,00 €; 23%

222 306,00 €; 
14%

964 917,16 €; 63%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO

ARTIGO 35º LEI 73/2013

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

PROJETOS COFINANCIADOS COMPARTICIPAÇÃO 

Casa da Música Jorge Peixinho 14 673,08 € 

Montijo Ciclável e a Reconversão da Linha de Caminho-de-Ferro 361 341,40 € 

Reabilitação da Ermida de Santo António da Quinta do Pátio D'Água 3 971,69 € 

Reabilitação da Escola EB nº3 Luís de Camões 2 749,66 € 
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PROJETOS COFINANCIADOS COMPARTICIPAÇÃO 

Recuperação do Edifício da EB n.º 2 Joaquim de Almeida e Ampliação do 
Refeitório

51 491,81 € 

Requalificação de Creche - "Infantário O Saltitão 31 760,00 € 

Sítio das Nascentes - Estrutura Verde Principal da Cidade de Montijo 461 530,04 € 

TOTAL 964 917,16 € 
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Nos últimos cinco anos não foi utilizado qualquer empréstimo bancário.

OUTRAS RECEITAS 

Nas “outras receitas” registaram-se as reposições não abatidas nos pagamentos e o saldo da 

gerência anterior.

No ano de 2020, o saldo orçamental da gerência anterior correspondeu a  11 795 264,77€, por 

opção da gestão, o valor utilizado foi de 8 416 511,63€.
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2.1.2 Despesa
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ORÇADO REALIZADO

44 149 693,10 €

34 955 041,15 €

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DESPESA TOTAL

27 906 099,22 €; 
80%

7 048 941,93 €; 20%

DESPESA

CORRENTE CAPITAL

A despesa corrente correspondeu a 27 906 099,22€, o que representou 80% da

despesa total e a despesa de capital correspondeu a 7 048 941,93€, o que representou

20% da despesa total.

Em 2020 a despesa total correspondeu a 34 955 041,15€ o que representou uma taxa de 

realização de 79%, relativamente aos 44 149 693,10€ orçados.
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2.1.2.1 Despesa Corrente
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34 692 489,05 €

27 906 099,22 €

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DESPESA CORRENTE

Em 2020 a despesa corrente correspondeu a 27 906 099,22€ o que representou uma

taxa de realização de 80%, relativamente aos 34 692 489,05€ orçados., o que

demonstra um bom desempenho financeiro.

As despesas com pessoal e a aquisição de serviços representaram respetivamente

57% e 22% do total das despesas correntes, em conjunto representaram 79% da

despesa corrente.

Em 2020, a despesa total  cresceu 1 955 863,20€,relativamente ao ano anterior, traduzindo-

se num aumento percentual de 6% .
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15 752 785,12 €; 
57%

1 697 904,55 €; 
6%

6 061 681,67 €; 
22%

24 154,50 €; 0%

3 979 748,97 €; 
14% 389 824,41 €; 1%

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JUROS E OUTROS ENCARGOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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Em 2020 a despesa corrente correspondeu a 27 906 099,22€, o que representou um

aumento de 1 540 900,37€ € relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento

percentual de 6%.
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11 961 513,84 €; 
76%

349 670,61 €; 2%

3 441 600,67 €; 22%

DESPESA COM PESSOAL

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS

SEGURANÇA SOCIAL

1%

64%
6%

2%
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13%
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REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

Titulares de orgão de soberania Pessoal dos quadros

Pessoal contratado a termo Pessoal em regime de tarefa ou avença

Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação

Representação Subsidio de refeição

Subsidio de férias e de natal Remun. doença maternidade/paternidade
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Em 2020 a despesa com pessoal correspondeu a 15 752 785,12€, o que representou

um aumento de 1 004 778,94€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num

aumento percentual de 6,81%.

Este acréscimo da despesa com pessoal em 2020 justifica-se, por um lado, com a

atualização da base remuneratória da Administração Pública, (nos termos do Decreto-

Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março) e respetivos encargos, em que o valor da

remuneração base na Administração Pública passou a ser 645,07€, o valor do montante

pecuniário do nível 5 da Tabela Remuneratória Única (TRU) foi atualizado para 693,13€

e o valor dos montantes pecuniários dos níveis remuneratórios acima do nível 5 da TRU

foram atualizados em 0,3%, o que corresponde a um acréscimo da despesa no total de

31 065,59€.

Também o processo de transferência de competências das Administração Central para a

Administração Local implicou um aumento da despesa no valor de 882 707,64€

Por outro lado, o aumento resultante de disposições legais ascendeu a 59 688,70€,

contribuindo igualmente para o aumento da despesa com pessoal no ano 2020.

Relativamente a outras situações, que incluem, designadamente, projetos no âmbito da

Divisão de Desenvolvimento, Solidariedade e Promoção da Saúde (Projeto IDADE+), o

aumento no valor da despesa correspondeu a 31 317,01€.

Nos termos da Portaria n.º 27/2020, de 31 de janeiro, o valor do Indexante de Apoios

Sociais também sofreu um aumento de 3,05€, passou de 435,76€ (em 2019) para

438,81€ em 2020, o que representou um aumento da despesa com os beneficiários

integrados nas medidas de apoio ao emprego (Contrato Emprego-Inserção e Contrato

Emprego-Inserção+).
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Em 2020 o peso das despesas com pessoal na despesa corrente e na despesa total

correspondeu respetivamente de 56% e 45%.

1 697 904,55 €; 
22%

6 061 681,67 €; 
78%

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Em 2020 a despesa com aquisição de bens e serviços correspondeu a 7 759 586,22€, o que

e representou 28% da despesa corrente e 22% da despesa total.

Foram classificados nesta rubrica todos os pagamentos relativos a bens e serviços inerentes

ao desenvolvimento da atividade da autarquia.

Os bens adquiridos, como por exemplo, matérias primas, combustíveis, produtos de limpeza,

fardamentos, equipamentos de proteção individual, designadamente para proteção da vírus

SRAS – CoV 2 e da doença COVID – 19; testes de despiste da doença COVID-19; rações para

animais, material de escritório, peças para as viaturas, materiais para as escolas, etc.

representaram 6% da despesa corrente e 5% da despesa total.

As prestações de serviços pagas em 2020, como por exemplo, encargos com a eletricidade;

locações; comunicações; contratos de assistência técnica; contrato relativo a serviços de

portaria; serviço de refeições das escolas; reparação dos equipamentos das escolas;

manutenção de espaços verdes; desinfestações; limpeza das fontes; lavagem de

contentores; recolha e colocação de contentores; reparação de viaturas, recolha e

tratamento de resíduos sólidos urbanos etc. representaram 22% da despesa corrente e 17%

da despesa total.
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SERVIÇOS

1 361,32 €

48 182,65 €

2 658 792,04 €

1 256 612,96 €

14 800,00 €

TRANSFERÊNCIA CORRENTES

SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO
FINANCEIRAS-PRIVADAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS

FAMILIAS

DESPESA COVID-19

AQUISIÇÃO DE BENS 787 681,17 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 67 301,71 € 

APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 130 918,92 € 

Em 2020, a aquisição de bens, correspondeu a 1 697 904,55 €, o que representou um

aumento de 690 435,67€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento

percentual de 69%.
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1 024 073,34 €; 
39%

447 591,00 €; 
17%

140 484,16 €; 
5%

1 043 379,00 €; 
39%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 FREGUESIAS

ESCOLAS

ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS

OUTRAS (AML)

Em 2020 as transferências correntes ascenderam a 3 979 748,97€ e representaram 14%

da despesa corrente e 11% da despesa total.

Para além das transferências para a administração local e para as instituições sem fins

lucrativos, transferiram-se 14 800,00€ para famílias; 48 182,65€ para a administração

central e 1 361,32€ para particulares..

Em 2020 transferiram-se: 45 633,00€ para a administração central/estado - centro

hospitalar Montijo/Barreiro para apoio à aquisição de testes para despiste da doença

COVID-19; 1 024 073,34€ para as juntas de freguesia; 447 591,00€ para as escolas para

fazer face às despesas de funcionamento (no âmbito da delegação de competências na

área da educação), 140 484,16€ para as associações de municípios designadamente

Associação de Municípios da Região de Setúbal e Associação Nacional de Municípios

Portugueses, e 1 043 379,00€ para a AML; dos quais 1 024 440,00€ relativos ao

programa de financiamento das autoridades de transportes para a implementação e

desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de transporte

público coletivo de passageiros, bem como para o aumento da oferta de serviço e a

expansão da rede.

384 248,70 €; 
31%

872 364,26 €; 
69%

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

BOMBEIROS OUTROS
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Em 2020, as transferências correntes corresponderam a 3 979 748,97€, o que representou um

aumento de 940 610,00€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento

percentual de 31%.

Este aumento da despesa resultou de um aumento das transferências para as freguesias em

44 498,54€, das transferências para as escolas em 408 218,10€ designadamente no âmbito

da delegação de competências, das transferências para a Área Metropolitana de Lisboa em

204 888,00€ (resultado do programa de financiamento das autoridades de transportes para a

implementação e desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de

transporte público coletivo de passageiros, bem como para o aumento da oferta de serviço e a

expansão da rede), das transferências para as associações de bombeiros voluntários em

115 753,71€ bem como das transferências para o movimento associativo em 120 232,66€

designadamente para fazer face às despesas no âmbito do combate à doença COVID-19.
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Em 2020, as outras despesas correntes corresponderam a 389 824,41€, em que 87%

representaram impostos e taxas designadamente taxa de gestão de resíduos sólidos.

340 718,31 €; 
87%

49 106,10 €; 
13%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
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OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Em 2020, as outras despesas correntes diminuíram 426 070,20€, traduzindo-se numa quebra

percentual de 52%.

Esta quebra resultou do facto do registo contabilístico da devolução de impostos e taxas ter

alterado, passou a ser efetuado por nota de crédito à receita.
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9 457 204,05 €

7 048 941,93 €

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DESPESA DE CAPITAL

Em 2020 a despesa de capital correspondeu a 7 048 941,93€, em que a aquisição de

bens de capital e os passivos financeiros corresponderam respetivamente 80% e 13%

do total das despesas de capital.

2.1.2.2  Despesa de Capital

5 616 853,39 €; 
80%

463 192,85 €; 
7%

40 047,50 €; 
0%

928 848,19 €; 
13%

DESPESAS DE CAPITAL

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

ATIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS
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5 429 841,22 €; 
97%

124 716,80 €; 
2%

62 295,37 €; 
1%

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

INVESTIMENTO
LOCAÇÃO FINANCEIRA
BENS DO DOMINIO PUBLICO

71 000,00 €

97 014,17 €

1 221 371,95 €

3 234 945,32 €

278 889,84 €

216 180,16 €

19 540,48 €

37 032,88 €

209 935,02 €

10 311,70 €

33 619,70 €

TERRENOS

HABITAÇÕES

EDIFICIOS

CONSTRUÇÕES DIVERSAS

MATERIAL DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

SOFTWARE INFORMÁTICO

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMENTO BÁSICO

INVESTIMENTOS INCORPÓREOS
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INVESTIMENTO

Em 2020 o investimento correspondeu a 5 429 841,22€, o que representou uma taxa de

execução de 72%.

As construções diversas corresponderam a 3 234 945,32€, o que representou 60% do total dos

investimentos.

Os edifícios corresponderam a 1 221 371,95€, o que representou a 22% do total dos

investimentos.
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Dos investimentos realizados em 2020 destacam-se: Acessibilidades em edifícios municipais,;

instalações sanitárias e pavimentos dos claustros do edifício dos Paços do Concelho;

recuperação do edifício da escola básica nº2 Joaquim de Almeida; execução de telheiros em

edifícios escolares; adaptação das instalações do JI da Atalaia para espaço trilhos da ciência;

intervenção na escola D. Pedro Varela designadamente no refeitório e na cozinha;

pavimentações de passeios na Praça da Paz em Montijo; calcetamentos na Freguesia de

Canha; empreitada de trabalhos diversos no Concelho; arranjos exteriores na urbanização do

Moinho; remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na Av. Capitão

Salgueiro Maia; repavimentação da Av. Pedro Nunes; pavimentação na Av. da Liberdade nas

Faias; reparações de calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade Braga; pavimentações

diversas em diversos arruamentos em Pegões; Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho na

Quinta das Nascentes; Montijo ciclável e reconversão da linha de caminho de ferro; Iluminação

pública da ciclovia entre a antiga estação da CP e o Elclerc; modificação e beneficiação do IP

entre a Av. Dos Bombeiros e rotunda do Isidoro; aquisição de uma retroescavadora e de um

trator agrícola.
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Em 2020 as transferências de capital ascenderam a 463 192,85€, o que representou um

aumento de 226 780,23€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se num aumento

percentual de 96%. Estas transferências destinaram-se a apoiar instituições sem fins

lucrativos e Juntas de freguesia

O apoios às instituições sem fins lucrativos foram atribuídos à Associação dos Bombeiros

Voluntários de Canha para a aquisição de um veiculo de combate a incêndios rurais; à

Santa Casa da Misericórdia de Canha para a execução de obras de beneficiação

resultantes de exigências do Instituto de Segurança Social;

à Casa do Povo de Canha para aquisição de uma viatura destinada à distribuição de

refeições aos utentes do centro de dia e aos utentes do serviço de apoio domiciliário; à

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Montijo para aquisição de um

veiculo de combate a incêndios florestais; à Associação do Lar de Idosos de Pegões –ALIP

para aquisição de uma viatura destinada ao centro de dia e ao serviço de apoio

domiciliário.

Quanto às Juntas de freguesia foram atribuídos apoios financeiros à Junta de Freguesia de

Canha para a aquisição de um veículo destinado a transportes escolares e para construção

de um armazém para apoio ao pessoal (assistentes operacionais, bem como para guardar

todo o equipamento da maquinaria pertencente à freguesia) e à Junta de Freguesia de

Sarilhos Grandes para aquisição de viatura de caixa aberta.

Ativos Financeiros

No ano de 2020 procedeu-se ao pagamento da parte final da subscrição do fundo de apoio 

municipal no valor de 40 047,50€.

Passivos Financeiros

No ano de 2020 procedeu-se  à amortização dos empréstimos de médio e longo prazo (nos 

termos do estabelecido nos vários contratos) no valor de 928 848,19€.

2.1.3 Saldo Orçamental

Em 2020, a receita de capital correspondeu a 1 546 274,90€ e a despesa de capital

correspondeu a 7 048 941,93 o que representou o financiamento da despesa de capital

em 5 088 149,02€ pela receita corrente e 413 018,01€ pelo saldo da gerência anterior.
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RECEITA TOTAL COBRADA 26 697 870,69 € 27 578 366,08 € 31 599 276,50 € 34 449 596,45 € 34 542 023,14 €

DESPESA TOTAL PAGA 25 366 550,72 € 26 447 237,14 € 26 360 504,76 € 32 999 177,95 € 34 955 041,15 €

SALDO PARA A GERÊNCIA

SEGUINTE
1 331 319,97 € 1 131 128,94 € 5 238 771,74 € 1 450 418,50 € -413 018,01 €
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2016 2017 2018 2019 2020

SALDO DA GERENCIA 

ANTERIOR
2 643 625,62 € 3 974 945,59 € 5 106 074,53 € 10 344 846,27 € 11 795 264,77 €

SALDO DA GERENCIA 1 331 319,97 € 1 131 128,94 € 5 238 771,74 € 1 450 418,50 € -413 018,01 €

SALDO PARA A GERENCIA 

SEGUINTE
3 974 945,59 € 5 106 074,53 € 10 344 846,27 € 11 795 264,77 € 11 382 246,76 €

Em 2020, a receita total arrecadada correspondeu a 34 542 023,14€, o que representou uma

aumento de 92 426,69€ relativamente a 2019, traduzindo-se num aumento percentual de

0,03%, por outro lado, a despesa paga correspondeu a 34 955 041,15€, o que representou

um aumento de 1 955 863,20€, traduzindo-se num aumento percentual de 6%, situação que

conduziu a que pela primeira vez em cinco anos fosse gerado um saldo negativo na gerência.

Não obstante, considerando o saldo da gerência anterior, o município transita com um saldo

de 11 382 246,76€ para a gerência seguinte conforme demonstrado na tabela e gráfico

seguinte.
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2.1.4 Equilíbrio Orçamental

34 187 468,07 € 34 692 489,05 €
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RECEITA/DESPESA
PREVISÃO

Nos termos do artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os orçamentos das

autarquias locais preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e o

equilíbrio verifica-se quando a receita corrente bruta cobrada é pelo menos igual à despesa

corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

Nos termos do mesmo artigo , no momento da revisão orçamental para integração do saldo

da gerência anterior, este último releva na proporção da despesa corrente que visa financiar

ou da receita que visa substituir.

O montante das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo foi apurado

nos termos do artigo 83º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e ascende a

988 527,13€.

No exercício de 2020, o equilíbrio verificou-se tanto na previsão como na execução.
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988 527,13 €

0,00 €

10 000 000,00 €

20 000 000,00 €

30 000 000,00 €

40 000 000,00 €

RECEITA CORRENTE BRUTA DESPESA CORRENTE +
AMORTIZAÇÕES MÉDIAS EMP

M/L PRAZO

RECEITA/DESPESA
EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 2020

41



Em 2020 não se verificaram pagamentos em atraso nos termos da Lei 8/2012, de 21 de

fevereiro. A divida a fornecedores relativa a faturas em receção e conferência, reporta-se a

serviços prestados cuja conferência da fatura não foi operacionalmente possível durante o

exercício.

Em 2019 o aumento na locação financeira ficou a dever-se à aquisição de um autocarro e de

um trator limpa bermas com recurso à locação financeira, em 2020 o aumento na locação

financeira ficou a dever-se à aquisição de duas viaturas de recolha resíduos sólidos urbanos.
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Indicadores Orçamentais 2020

Receita

Impostos Diretos/Receita Corrente 45,58%

Taxas Multas e Outras Penalidades/Receita Corrente 6,25%

Transferencias Correntes/Receitas Correntes 33,46%

Transferencias de Capital/Receita de Capital 4,67%

Passivos Financeiros/Receitas de Capital 0%

Receitas Correntes/ Receita Total 76,80%

Receitas de Capital/Receita Total 3,60%

Despesa

Pessoal/Despesa Corrente 56,45%

Aquisição de Bens e Serviços/Despesas Correntes 27,81%

Transferencias Correntes/Despesas Correntes 14,26%

Aquisição de Bens de Investimento/Despesas de Capital 77,03%

Transferencias de Capital/Despesas de Capital 6,57%

Passivos Financeiros/Despesas de Capital 13,18%

Despesas Correntes/Despesas Totais 79,83%

Despesas de Capital/Despesas Totais 20,17%

Capacidade Financeira

Cobertura das Despesas pelas Receitas 81,37%

Despesa efetiva 33 986 145,36 €

Despesa não Efetiva (ativos financeiros+passivos financeiros) 968 895,69 €

2.1.6 Indicadores Orçamentais 
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Demonstração do cálculo do limite da dívida 
total

2018 2019 2020

(1)

Receita corrente líquida cobrada pela 
Câmara nos três exercícios anteriores

75 901 152 € 82 596 439 € 90 401 923 € 

(2)

Receita corrente líquida cobrada pelos 
SMAS nos três exercícios anteriores

16 990 315 € 17 462 980 € 18 154 660 € 

(3)
Subtotal (1)+(2) 92 891 467 € 100 059 420 € 108 556 583 € 

(4)
Média dos  três exercícios anteriores (3)/3 30 963 822 € 33 353 140 € 36 185 52€ 

(5)

1,5 vezes a Média dos  três exercícios 
anteriores (4)x1,5

46 445 733 € 50 029 710 € 54 278 291 € 

(6) Límite da dívida total 46 445 733 € 50 029 710 € 54 278 291 € 

Situação face ao limite da dívida total 
2020

01/01/2020 31/12/2020

(1) Total da dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais 5 939 552 € 5 476 485 € 

(2) Contribuição dos SM, AM e Entidade participada 3 687 960 € 3 147 025 € 

(3) Dívida Total (1)+(2) 9 627 513 € 8 623 510 € 

(4) Dívidas não orçamentais Lei 73/2013 422 772 € 
510 514 € 

(5) Conta 26816 - FAM 40 048 € 
- € 

(6) Dívida total de operações orçamentais (3)-(4+5) 9 164 692 € 8 112 996 € 

Verificação do cumprimento do limite
2020

01/01/2020 31/12/2020

(7) Limite Dívida Total 54 278 291

(8) Margem Absoluta(7)-(6) 45 113 599 € 46 165 295 € 

(9) Margem utilizável (8)*20% 9 022 720 € 9 233 059 € 

2.1.7 Endividamento
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2.2 Análise económico – financeira

2.2.1. Análise ao Balanço

Evolução da Estrutura e Apreciação das contas Principais

Em 2020 preparam-se as primeiras demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP.

Depois de uma análise custo-benefício, a Comissão de Normalização Contabilística (CNC)

concluiu que a apresentação do ano de 2020 de acordo com os requisitos das Normas

Contabilísticas Públicas (NCP) relativas ao subsistema da contabilidade financeira imporia

custos superiores aos benefícios a obter. Nos termos da NCP 1, as entidades devem

efetuar um conjunto de divulgações específicas no primeiro período de relato em que

aplicam o SNC-AP, em concreto a forma como a transição do POCAL afetou a posição

financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados, através da

reconciliação do balanço a 31/12/2019 preparado em POCAL, convertido para as rubricas

definidas em SNC-AP, com o balanço de abertura a 01/01/2020 de acordo com o SNC-AP.

Assim, esta informação é apresentada através da mera conversão dos saldos para as

contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP, da seguinte

forma:
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Descrição
31-dez-20 1-jan-20 31-dez-19

Valor % Valor % Valor %

Ativo

Ativo não corrente 232 026 396,87 90,68% 230 183 972,45 90,40% 87 047 258,96 78,08%

Ativos fixos tangiveis 207 048 445,30 80,91% 205 064 966,54 80,54% 84 820 658,06 76,08%

Ativos Intangiveis 44 507,26 0,02% 74 381,58 0,03% 74 381,58 0,07%

Participações financeiras 24 842 294,23 9,71% 24 978 595,01 9,81% 2 086 190,00 1,87%

Clientes, contribuintes e utentes 33 410,37 0,01% 0,00%

Diferimentos 0,00% 0,00% 0,00%

Outras contas a receber 57 739,71 0,02% 66 029,32 0,03% 66 029,32 0,06%

Ativo corrente 23 861 229,08 9,32% 24 440 321,22 9,60% 24 440 321,22 21,92%

Inventários 0,00% 196 456,09 0,08% 196 456,09 0,18%

Clientes, contribuintes e utentes 429 652,10 0,17% 240 211,56 0,09% 240 211,56 0,22%

Outras contas a receber 11 183 593,30 4,37% 11 544 423,10 4,53% 11 544 423,10 10,35%

Diferimentos 355 220,23 0,14% 88 382,13 0,03% 88 382,13 0,08%

Caixa e depósitos 11 892 763,45 4,65% 12 370 848,34 4,86% 12 370 848,34 11,10%

Total do Ativo 255 887 625,95 100,00% 254 624 293,67 100,00% 111 487 580,18 100,00%
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Ativo

Ativo não Corrente

Ativos Fixos Tangíveis

No processo de transição para o SNC-AP, as maiores variações ocorreram nas

rubricas de Ativos Fixos Tangíveis e de Património Líquido (Ajustamentos de

transição).

No que respeita a reconhecimento de determinados ativos fixos tangíveis, na fase de

transição, o SNC-AP prevê que possam ser mensurados a Justo Valor (Valor

Razoável), quando não exista informação fiável sobre o custo de aquisição ou sobre o

custo depreciado.

Ao longo dos anos, na Certificação Legal das contas do Município, foi aposta uma

reserva versando a questão do património e, mais especialmente, da avaliação dos

bens imóveis do domínio público municipal.

De modo a dar resposta à questão suscitada nessa reserva, o Município procedeu à

contratação de uma empresa externa que realizou uma avaliação patrimonial, do valor

razoável e vidas úteis remanescentes dos bens imóveis dos domínios publico e

privado do Município.
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Descrição
31-dez-20 1-jan-20 31-dez-19

Valor % Valor % Valor %

Patrimonio Liquido

Património/capital 66 939 524,14 27,01% 66 939 524,14 27,18% 66 939 524,14 64,92%

Reservas 1 900 674,94 0,77% 1 653 565,04 0,67% 1 653 565,04 1,60%

Resultados transitados 145 011 023,02 58,52% 140 048 302,89 56,87% 19 804 631,16 19,21%

Ajustamentos em ativos financeiros 22 637 305,79 9,13% 22 892 405,01 9,30% 0,00%

Outras variações no património liquido 10 965 022,50 4,42% 9 772 760,06 3,97% 9 772 123,31 9,48%

Resultado liquido do periodo 364 614,05 0,15% 4 942 198,09 2,01% 4 942 198,09 4,79%

Total do Património Liquido 247 818 164,44 100,00% 246 248 755,23 100,00% 103 112 041,74 100,00%

Passivo

Passivo não corrente 4 101 605,62 50,83% 4 330 370,34 51,70% 4 330 370,34 51,70%

Provisões 321 228,41 3,98% 50 815,89 0,61% 50 815,89 0,61%

Financiamentos obtidos 3 284 340,92 40,70% 3 871 855,06 46,23% 3 871 855,06 46,23%

Outras contas a pagar 496 036,29 6,15% 407 699,39 4,87% 407 699,39 4,87%

Passivo corrente 3 967 855,89 49,17% 4 045 168,10 48,30% 4 045 168,10 48,30%

Fornecedores 338 167,13 4,19% 258 320,01 3,08% 258 320,01 3,08%

Estado e outros entes públicos 356 400,13 4,42% 333 565,03 3,98% 333 565,03 3,98%

Financiamentos obtidos 985 553,28 12,21% 1 011 280,40 12,07% 1 011 280,40 12,07%

Outras contas a pagar 2 273 062,27 28,17% 2 398 561,60 28,64% 2 398 561,60 28,64%

Diferimentos 14 673,08 0,18% 43 441,06 0,52% 43 441,06 0,52%

Total do Passivo 8 069 461,51 100,00% 8 375 538,44 100,00% 8 375 538,44 100,00%

Total do Património Liquido e Passivo 255 887 625,95 254 624 293,67 111 487 580,18 
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Relativamente aos prédios rústicos e urbanos, na transição para o SNC-AP, quando não existir

informação atualizável e fiável sobre o custo ou sobre o custo depreciado, os ativos podem ser

mensurados pelo seu valor patrimonial tributário (VPT), devendo-se apurar a vida útil estimada

remanescente, no caso de prédios depreciáveis.

De acordo com o manual de implementação do SNC-AP, o VPT constitui um modelo de

avaliação dos prédios que cumpre as definições e requisitos previstos na estrutura conceptual do

SNC-AP;

No estudo da empresa para os prédios do domínio privado do Município foi considerado o VPT,

que consta nos respetivos artigos matriciais inscritos na matriz predial urbana, junto da

Autoridade Tributária e determinada a vida útil estimada remanescente de cada bem e as

respetivas amortizações;

Os artigos matriciais com património edificado foram desdobrados em dois registos, em que um

ficou com 75% do valor do VPT, e sujeito a depreciação por se referir à componente edificada.

Enquanto ao outro registo, foi atribuído 25% do valor do VPT, considerando-se como a parte

referente ao terreno, não sendo sujeito a qualquer depreciação;

Relativamente aos bens imóveis do domínio publico o estudo da empresa determinou o Valor

Razoável e estimativa das Vidas Úteis Remanescentes de um conjunto de ativos, para utilização

no âmbito do SNC-AP.

Foram objeto de estudo os ativos imóveis correspondentes às infraestruturas da rede viária,

designadamente estradas, passeios, estacionamentos, espaços verdes e ciclovias;

No estudo desenvolvido pela empresa foi realizada a avaliação dos ativos identificados, usando

como base de valor, o Valor Razoável, conforme se define nas Normas Contabilísticas de Relato

Financeiro;

Foi determinada a vida útil remanescente de cada bem, que representa o número de anos que o

técnico avaliador estimou que resta de vida útil, desde a data da avaliação até ao momento em

que o ativo deixa de ter potencial de serviço;

Foi tido em consideração o estado de conservação, o tipo de piso e determinada a vida útil

esperada de cada bem, bem como as respetivas amortizações;

O valor da avaliação foi reconhecido no mapa da reconciliação para balanço de abertura do SNC

– AP com referência à data de 1 de janeiro de 2020, tendo – se também procedido ao

desreconhecimento de um conjunto de bens, bem como a algumas reclassificações, por forma a

que o Balanço de abertura ficasse em conformidade com as Normas de Contabilidade Pública.
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Para além , as outras grandes alterações verificadas na transição, foram as seguintes: Os

proveitos diferidos, anteriormente registados em POCAL na conta 2745 – subsídios ao

investimento, transitaram para a conta 593 - “Outras variações no património líquido/

transferências e subsídios de capital”, sempre que os financiamentos já se encontravam a

ser transferidos para resultados, proporcionalmente às depreciações e amortizações

praticadas, deixando de estarem evidenciados no passivo.

Também com o SNC-AP, as transferências do Orçamento do Estado, a título de FEF

capital e Artigo 35º, nº 3, da Lei nº 73/2013, passaram a ser alocadas ao “Património.

Participações Financeiras

Os ajustamentos em ativos financeiros resultaram dos ajustamentos efetuados bem como

do resultado liquido do exercício das entidade em que o município participa,

designadamente serviços municipalizados de água e saneamento; associação para a

formação profissional e desenvolvimento do Montijo e S energia.

O método contabilístico utilizado foi o da equivalência patrimonial conforme previsto na

NCP 23.

Clientes, Contribuintes e Utentes

Em SNC-AP foi reconhecido o valor da divida de clientes, contribuintes e utentes em médio 

e longo prazo no montante de 33 410,37€

Outras Contas a Receber

Em SNC-AP foi reconhecido o valor  de 57 739,71€

Ativo Corrente

Inventários

Os inventários englobam bens comprados e detidos para revenda, englobam igualmente

produtos acabados ou trabalhos em curso que estejam a ser produzidos pela entidade,

bem como, incluem materiais e consumíveis aguardando o seu uso no processo de

produção e bens comprados ou produzidos por uma entidade, para distribuir a terceiros

gratuitamente ou por um valor simbólico. Em 31 de dezembro de 2020 o município não

detinha este tipo de bens.
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Clientes, Contribuintes e Utentes

O valor da divida de clientes, contribuintes e utentes em 31 de dezembro de 2020 foi de

1 180 069,76€ dos quais 906 301,32€ são de cobrança duvidosa para os quais existe imparidade

no valor de 717 007,29€.

Outras Contas a Receber

O valor constante na rubrica “outras contas a receber” é corresponde a valores a receber em

2021 que dizem respeito a 2020.

Constituíram-se vários acréscimos, designadamente, imposto municipal sobre imóveis, derrama,

subsidio de férias e Natal a receber do Ministério da educação e receitas arrecadadas em

janeiro de 2021 relativas ao exercício de 2020.

Diferimentos

Gastos a reconhecer em períodos futuros relativos a seguros e a materiais de consumo (por

exemplo materiais de economato).

Caixa e Depósitos

As contas 11 (dinheiro em caixa) e 12 (depósitos bancários) apresentaram em 31/12/2020 um 

saldo de 11 892 763,45€.

Património Liquido

Património/Capital

O património em 31 de dezembro de 2020 correspondeu a 66 939 524,14€

Reservas

As reservas em 31 de dezembro de 2020 corresponderam a 1 900 674,94€, o que representou

uma aumento de 247 109,90€ relativamente ao ano anterior, resultado da aplicação de

resultados do ano de 2019.

Resultados Transitados

Os resultados transitados em 31 de dezembro de 2020 corresponderam a 145 011 023,02€, o

que representou um aumento de 125 206 391,86€, relativamente ao ano anterior, resultado da

reavaliação dos ativos e aplicação do resultado liquido do ano de 2019.

RELATÓRIO DE GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 2020

49



Ajustamentos em Ativos Financeiros

O ajustamento em ativos financeiros em 31 de dezembro de 2020 correspondeu a

22 637 305,79€, resultado da aplicação da NCP23.

Outras variações no Património Liquido

As outras variações no património liquido em 31 de dezembro de 2020 corresponderam

a 10 965 022,50€ e engloba as transferências e subsídios de capital designadamente as

comparticipações financeiras de projetos cofinanciados, o fudo de equilíbrio financeiro,

parte capital e o valor transferido ao abrigo do Artigo 35º, nº 3, da Lei nº 73/2013.

Resultado Liquido do Período

O resultado liquido do período em 31 de dezembro de 2020 correspondeu a

364 614,05€, resultado da diferença entre os rendimentos e os gastos.

Passivo

Passivo não Corrente

Provisões

Em 31 de dezembro de 2020 as provisões corresponderam a 321 228,41€, resultado da

aplicação da NCP15, designadamente o registo de passivos contingentes e benefícios de

trabalhadores decorrentes de acidentes em serviço.

Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2020 os financiamentos obtidos corresponderam a 3 284 340,92€, 

resultados da divida relativa a empréstimos bancários (2 786 301,36€) e locações financeiras 

(498 039,56€) de médio e longo prazo.

Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2020 as outras contas a pagar corresponderam a 496 036,29€, resultado 

do registo de cauções recebidas de terceiros.
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Passivo Corrente

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 os fornecedores corresponderam a 338 167,13€, resultado do

registo das faturas de fornecedores conta corrente ( 706,02€) e de fornecedores-faturas em

receção e conferencia (337 461,11€) relativas serviços prestados no ano de 2020 cuja

conferência não foi operacionalmente possível nesse ano.

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2020 o estado e outros entes públicos correspondeu a 356 400,13€ ,

neste agregado registou-se a segurança social, o IRS, a caixa geral de aposentações, e o IVA,

são valores que se entregou ao Estado em Janeiro de 2021.

Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2020 os financiamentos obtidos corresponderam a 985 553,28€,

resultados da divida relativa a empréstimos bancários (819 442,56€) e locações financeiras

(166 110,72€) de médio e longo prazo exigíveis no curto prazo.

Outras contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2020 as outras contas a pagar corresponderam a 2 273 062,27€,

resultado do registo, designadamente, do acréscimo do gasto com as férias, subsídio de férias e

respetivos encargos com os trabalhadores bem como dos encargos de cobrança de impostos

que apesar de serem processados em 2021, são contabilisticamente refletidos no exercício

económico de 2020.

Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 os diferimentos corresponderam a 14 673,08€, resultado do registo

do valor da comparticipação financeira de projeto cofinanciado não encerrado em 31 de

dezembro de 2020,
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2.2.2. Analise à Demonstração de Resultados

Considerando a informação da Demonstração de Resultados dos anos de 2019 e 2020,

apresenta-se no mapa abaixo a estrutura dos gastos e rendimentos, os resultados obtidos e a

sua evolução naquele período.
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Rendimentos e Gastos
31-dez-20 31-dez-19

Valor Valor

Impostos, Contribuições e Taxas 16 576 034,45 € 18 820 051,04 €

Vendas 4 557,30 € 2 837,50 €

Prestações de Serviços e Concessões 4 855 259,06 € 5 090 148,64 €

Transferencias e Subsidios Correntes Obtidos 11 072 341,44 € 9 390 614,91 €

Rendimentos/Gastos imputados de Entidades 
Controladas Associadas e Empreendimentos 
Conjuntos

118 798,44 €

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias 
Consumidas

-369 296,61 €

Fornecimento e Serviços Externos -7 969 842,59 € -7 386 474,44 €

Gastos com  Pessoal -15 796 139,70 € -14 820 646,18 €

Transferencias e Subsidios Concedidos -4 442 330,42 € -3 275 513,52 €

Imparidades de Inventarios e Ativos Biologicos 
(perdas/reversões)

-2 691,74 €

Imparidades de dividas a receber (perdas/reversões) 4 452,33 € 33 489,36 €

Provisões (aumentos/reduções) -270 412,52 € -106 763,27 €

Outros Rendimentos 2 246 812,99 € 1 428 164,66 €

Outros Gastos -1 138 509,83 € -905 110,68 €

Resultados  antes de Depreciações e Gastos de 
Financiamento

5 261 020,95 € 7 898 809,67 €

Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização -4 887 955,50 € -2 921 825,81 €

Resultado Operacional (antes de resultados 
financeiros)

373 065,45 € 4 976 983,86 €

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 22 987,61 € 5 167,84 €

Juros e Gastos Similares Suportados -31 439,01 € -39 953,61 €

Resultado antes de Impostos 364 614,05 € 4 942 198,09 €

Resultado Liquido do Periodo 364 614,05 € 4 942 198,09 €
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Em 31 de dezembro de 2020 o resultado antes de depreciação e gastos de financiamento

correspondeu a 5 261 020,95€, o que representou uma diminuição de 2 637 788,72€

relativamente ao ano anterior, traduzindo-se numa diminuição percentual de 33,39%. Contribuiu

para esta quebra a diminuição dos impostos , contribuições e taxas arrecadados.

Em 31 de dezembro de 2020 o resultado operacional correspondeu a 373 065,45€, o que

representou uma diminuição de 4 603 918,41€ relativamente ao ano anterior, traduzindo-se

numa diminuição percentual de 92,50%. Esta quebra ficou a dever-se ao aumento das

depreciações resultado da reavaliação patrimonial efetuada.

Assim, o resultado liquido do período correspondeu a 364 614,05€.

2.2.3 Indicadores Económico-financeiros
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(antes de resultados
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Periodo

RESULTADOS

2020 2019

Indicadores Financeiros Rácio 2020 2019

Autonomia Financeira Patrimonio Liquido/Ativo 97% 92%

Solvabilidade Patrimonio Liquido/Passivo 3071% 1231%

Liquidez Geral Ativo Corrente/Passivo Corrente 601% 604%

Liquidez Imediata Disponibilidades/Passivo Corrente 300% 306%

Rendimento do Património Liquido Resultado Liquido/Patrimonio Liquido 0% 5%
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2.3 Análise dos Custos

A contabilidade de custos do município assentou numa classificação funcional dos custos.

Podemos destacar, conforme mapa seguinte onde os custos se encontram agregados por

funções, que as funções gerais corresponderam a 25 700 794,99€, o que representou 74% do

total dos custos. As funções sociais corresponderam a

4 874 876,61€, o que representou 14% do total dos custos. As funções económicas

corresponderam a 2 525 682,43€, o que representou 7% do total dos custos e as outras funções,

designadamente as transferências para as Juntas de Freguesia corresponderam a

1 622 487,97€, o que representou 5% do total dos custos.
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Designação Custo Total

Funções Gerais 25 700 794,99 €

Assembleia Municipal 69 680,78 €

Câmara Municipal 5 552 097,17 €

Operações Financeiras 15 032,46 €

Divisão de Organização Municipal 1 804 267,46 €

Divisão de Gestão de Recursos Humanos 912 566,95 €

Divisão de Gestão Fianceira e Patrimonial 2 071 113,03 €

Divisão de Educação 5 675 031,13 €

Divisão de Cultura Biblioteca Juventude e desporto 2 236 185,40 €

Divisão de desenvolvimento Social e Promoção da Saúde 1 415 347,95 €

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo 914 682,32 €

Divisão de Obras e Serviços Urbanos e Ambiente 4 789 182,59 €

Edificios Municipais 245 607,75 €

Funções Sociais 4 874 876,61 €

Ensino não Superior 1 247 334,80 €

Serviços Auxiliares de Ensino 89 388,47 €

Associações de Pais e Encarregados de Educação 1 233,50 €

Outras entidades 2 930,80 €

Educação - Outros 29 492,14 €

CRIA - 2º AVISO 25 069,38 €

Serviços individuais de saúde 264 081,98 €

Outros 10 430,28 €

Ação Social 447 570,46 €

Habitação 32 599,65 €

Residuos Sólidos 1 439 974,96 €

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 577 421,65 €

Gastos Comuns 7 114,59 €

Cultura 476 955,62 €

Desporto 223 278,33 € 54



2.4 Proposta de Aplicação de Resultados

O Resultado Liquido do Período (RLP) correspondeu a 364 614,05€.

Propõe-se:

A transição do montante de 364 614,05€ para a conta 56.1 – Resultados Transitados de 

Períodos Anteriores.

2.5 Outras Informações Relevantes

Foi declarado o Estado de Emergência em 18 de março de 2020, em consequência do

surto do Covid-19, classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11

de março de 2020.

Trata-se de um acontecimento grave que poderá ter implicações orçamentais na receita e

despesa, contudo apesar da incerteza, não está colocada em causa a continuidade do

exercício normal da atividade municipal.

RELATÓRIO DE GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 2020

Designação Custo Total

Funções Económicas 2 525 682,43 €

Caminhos Agrícolas 3 096,54 €

Parques Empresariais/Industriais 106 814,75 €

Iluminação Pública 844 900,14 €

Eficiência Energética 11 455,04 €

Transportes Rodoviários 1 437 074,83 €

Mercados e Feiras 116 572,05 €

Turismo 5 769,08 €

Outras Funções 1 622 487,97 €

Juntas de Freguesia 1 140 041,39 €

Parque de Máquinas e Viaturas 40 887,85 €

Viaturas 441 558,73 €
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CAPITULO III – Atividades

É do conhecimento de todos que o ano de 2020 foi modelado pela situação de emergência de

saúde pública resultante da pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2 e pela doença

COVID-19.

A nível internacional, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a

existência de uma pandemia,.

Em Portugal, a 13 de março de 2020, foi declarada a situação de alerta em todo o território

nacional e em 18 de março de 2020 foi, pela 1.ª vez na história da democracia portuguesa,

declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de

calamidade pública – Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.

Os tremendos impactos sociais e económicos que a ainda vigente crise sanitária

provocaram, tiveram a virtualidade de demonstrar a eficácia que a ação das autarquias

locais, que detêm um conhecimento do terreno como nenhuma outra entidade, pode

ter no combate a tão grandes desafios.

A consciência do papel importantíssimo do poder local no combate à pandemia e aos

seus efeitos tornou, mais do que nunca, clara a importância da existência de uma

cooperação multinível entre o poder central e o poder local.

A necessidade de adaptar o funcionamento da democracia local às contingências da

crise sanitária, bem como a necessidade de assegurar a agilização da resposta local à

mesma crise e aos seus impactos sociais e económicos, garantindo o reforço da

transparência no funcionamento da organização, constituíram o maior desafio com o

qual a Câmara Municipal de Montijo e os seus colaboradores se depararam, no

decurso do ano de 2020.
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Serviço Municipal de Proteção Civil

Os trabalhadores do SMPC, estiveram a trabalhar diária e continuamente, nas suas instalações,

com dois funcionários requisitados e um elemento em regime de voluntariado total (de acordo

com o Estado de Emergência/Calamidade e Ativação do Plano Municipal de Emergência);

A 09 de março, o SMPC integrou o Grupo de Trabalho, para a elaboração do Plano de

Contingência da Câmara Municipal de Montijo, para a COVID 19;

A 20 de março foi criado o Gabinete de Crise da Câmara Municipal, para gestão da resposta à

doença COVID-19, no qual se incluiu o Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil;

Foram efetuadas várias visitas técnicas a lares do concelho; realizados diversos serviços

operacionais na cidade e prestado apoio no combate a incêndios industriais e urbanos;

No primeiro trimestre de 2020 o Serviço Municipal de Proteção Civil, colaborou no processo de

aquisição de equipamentos de proteção individual, de líquido desinfetante para a limpeza da via

pública, na distribuição dos EPI´S e de líquido desinfetante pelos trabalhadores camarários, PSP

de Montijo, GNR de Montijo, instituições de solidariedade social, lares, Corpos de Bombeiros,

escolas do concelho.
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Procedeu-se à montagem de posto de comando (tenda) no Parque de Exposições do Montijo,

para apoio à situação pandémica COVID 19;

Procedeu-se à ativação do centro de alojamento temporário, para rececionar os elementos

pertencentes ao grupo dos profissionais de saúde, Policia de Segurança Publica, Guarda

Nacional Republicana, Proteção Civil, Bombeiros e Cruz Vermelha, que necessitassem de estar

em confinamento. O Centro de Acolhimento Temporário foi instalado na Casa Europa, na Rua

Beatriz Cassus nº124, com a disponibilidade de 8 quartos duplos e 12 camaratas com dois

beliches;

Foi criado no Pavilhão Municipal nº2 do Esteval um Centro de Acolhimento para Casos

Suspeitos COVID-19, com 25 camas instaladas e com mais 25 preparadas para instalação;

Foi efetuado o acompanhamento e apoio às equipas médicas, para efetuar testes aos

funcionários nos lares e transporte dos respetivos testes para laboratório;
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Foram entregues rádios SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de

Portugal);

Recolha de informação e validação de locais e números de funcionários, dos lares existentes

no concelho, com o objetivo de se efetuarem testes de despiste à COVID-19;

Realizaram-se Briefings operacionais semanais, por videoconferência com o CDOS (Comando

Distrital de Operações de Socorro);

Procedeu-se a várias avaliações durante os meses julho e agosto, devido a pedidos de auxilio

de munícipes, pelo aparecimento de ninhos de vespas, em habitações.

Foi prestada resposta às solicitações de líquido desinfetante e EPI´S com a entrega dos

mesmos, aos diversos serviços da autarquia, escolas, entidades externas, forças de socorro e

segurança;

Recolha de líquido desinfetante e EPI´S adquiridos;

Análise e emissão de parecer, de vários planos de contingência de atividades culturais e

serviços camarários;

Em colaboração com a Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa,

a Câmara Municipal do Montijo assinou um protocolo para a instalação de um centro de

testagem rápida à Covid-19, localizado no pavilhão do Clube Desportivo Cultural e Recreativo

“Os Unidos”, Montijo. Neste novo posto fixo realizam-se testes antigénio de resposta rápida.

Na estreita colaboração com os demais agentes de proteção civil do concelho, destaca-se

ainda o reforço no apoio às duas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, de

Canha e do Montijo, com a aquisição de novos veículos para combate a incêndios florestais e

ainda com a atribuição de novas ambulâncias, no cumprimento do protocolo celebrado com a

REPSOL.
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Gabinete Técnico Florestal

Foi efetuada a verificação de terrenos nos dois municípios (Montijo e Alcochete) que

necessitavam de realizar a limpeza de faixas de gestão combustível (FGC) em colaboração com

o coordenador da fiscalização municipal e com o SEPNA dos destacamentos da GNR do

Montijo e de Palmela.

Elaboraram-se os Planos Operacionais Municipais de Montijo e Alcochete, para o ano de 2020;

Foi assumida a coordenação da Equipa Técnica da Câmara Municipal do Montijo da revisão do

Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montijo e Alcochete;

Foi assumida a conceção e promoção de ações estratégicas conducentes a uma gestão

florestal garantindo, em articulação com outras entidades, a gestão do sistema de monitorização

da qualidade ambiental, agrícola e florestal do município;

Conceção e promoção de medidas de proteção florestal contra incêndios e de sensibilização

relativamente á proteção fitossanitária e incêndios florestais, através da cooperação com as

entidades que intervêm nos concelhos do Montijo e Alcochete;

Submeteram-se candidaturas ao fundo florestal permanente dos GTF(s) dos Municípios de

Montijo e Alcochete;

O gabinete técnico florestal em colaboração com a fiscalização municipal verificou os 49

terrenos particulares que foram motivo de notificação para limpeza de FGC, de acordo com a

Lei n.º 124/2006, de 28 junho, na sua atual redação;

O GTF acompanhou os trabalhos de limpeza de FGC realizados pela EDP, no sítio do Penas,

entre outros realizados por todo o concelho.
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Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida

Foi dado apoio em todas as frentes de combate à proliferação da doença SARS CoV2

(COVID-19) por parte da Setor de Higiene Urbana, com desinfeções diárias do espaço

público, contentores de lixo, paragens de autocarros, estabelecimento prisional, todas as

zonas criticas como lares, cresces e jardins de infância, farmácias, entre outras.

Limpeza do espaço público diário, com especial enfoco para a recolha do lixo, tendo os

serviços sido reforçados com 2 viaturas de recolha de lixo grosso e uma viatura de recolha

de resíduos urbanos, desta forma foi possível dar mais segurança aos nossos munícipes

numa altura tão difícil como a que atravessamos.

Manutenção regular dos espaços verdes: apesar do país se encontrar em pleno estado de

emergência, os trabalhadores municipais estiveram sempre na primeira linha, a cuidarem

dos espaços verdes e do espaço público, por forma a manter a cidade sempre limpa.

Foi realizada a beneficiação da Iluminação pública no concelho, mais concretamente na

iluminação de troço da Ciclovia do Caminho de Ferro, iluminação exterior do Tribunal,

beneficiação da Avenida de Olivença, na envolvente ao Campo Municipal do Afonsoeiro,

entre outros.

Recuperação e reabilitação vários edifícios municipais, como por exemplo, o Edifício do

Polo Cultural do Afonsoeiro, Edifício Multiusos (Sede de Junta, Auditório e Espaço Internet)

– Pegões; Edifício dos Paços do Concelho; Edifícios Escolares, Edifício da Quinta do Páteo

de Água, entre outros.
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Procedeu-se à execução de várias pavimentações nas principais artérias de acesso ao

Montijo e em arruamentos centrais, garantido com estas intervenções na segurança

rodoviária e conforto aos seus utilizadores, como exemplo ficam as repavimentações da Av.

Pedro Nunes, Av. Corregedor Rodrigues Dias e parte da Rua Joaquim de Almeida em

Montijo, Recuperação do Caminho Municipal 1124 no Alto Estanqueiro, Execução de

Estacionamentos na Avenida Capitão Salgueiro Maia, uma obra muito desejada pelos

moradores da Urbanização do Moinho, Avenida da Liberdade nas Faias, entre outros.

Apostou-se no melhoramento da segurança rodoviária com intervenção na sinalização

horizontal de estradas e passadeiras de peões.

Realizaram-se arranjos exteriores diversos, com maior relevância para a criação de novos

espaços verdes junto ao Campo Municipal da Bairro da Liberdade, na reabilitação das

caldeiras das arvores na Urbanização do Moinho e na Bela Vista, requalificação dos

caminhos de acesso ao Moinho de Vento;
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No Parque Escolar a aposta foi efetivamente forte, com a reabilitação das cozinhas e refeitórios

das escolas D. Pedro Varela e Poeta Joaquim Serra, foi ampliado o refeitório da EB Joaquim de

Almeida, assim como foi renovado todo o espaço exterior da escola, o Edifício Centenário desta

escola foi todo ele intervencionado ao nível de pavimentos, vãos de janela, proporcionando um

maior conforto térmico aos alunos e professores.

Procedeu-se à pintura dos muros da Escola Básica 2/3 de Pegões, iniciou-se a Reabilitação da

Escola Básica de Canha, foram instaladas coberturas (telheiros) de ligação entre edifícios

escolares do mesmo estabelecimento e realizou-se a substituição de coberturas em 2 escolas

básicas das chapas de fibrocimento.
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Na habitação, investiu-se na recuperação de fogos devolutos, e na pintura

exterior dos edifícios de habitação social do Bairro da Caneira.

Ao nível do equipamento desportivo, foram realizados diversos trabalhos no

campo municipal do Bairro da Liberdade, foi efetuada a vedação do campo de

futebol municipal do Afonsoeiro e a substituição da vedação no polidesportivo do

Alto das Vinhas Grandes.

Como obras mais emblemáticas destacamos o Jardim da Casa da Música Jorge

Peixinho na Quinta das Nascentes e a Reconversão da Linha do Caminho de

Ferro.
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Divisão de Educação

No dia 1 de janeiro de 2020, efetivou-se a transferência para a Câmara Municipal das seguintes

novas competências na área de educação, concretizadas pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30

de janeiro, na sua atual versão, ao abrigo do Artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto:

- Gestão do pessoal não docente das Escolas Secundárias com 3º ciclo Jorge Peixinho e Poeta

Joaquim Serra, num total de 73 trabalhadores (54 assistentes operacionais e 19 assistentes

técnicos).

- Distribuição gratuita de leite escolar aos alunos que frequentam a educação pré-escolar e o 1.º

ciclo do ensino básico.

- Encargos das instalações e da conservação e manutenção das escolas com 2.º e 3.º ciclos do

ensino básico e ensino e secundário.

- Gestão da utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares, fora do

período das atividades escolares.

Posteriormente, no dia 1 de setembro de 2020, efetivou-se a transferência adicional, para a

Câmara Municipal, da seguinte nova competência, igualmente concretizada pelo supra

mencionado diploma legal:

- Gestão dos refeitórios das escolas com 2º e 3 ciclos do ensino básico e ensino secundário,

nomeadamente dos refeitórios da EB D. Pedro Varela, da ES Jorge Peixinho, da EB Esteval, da

ES Poeta Joaquim Serra e da EB de Pegões, Canha e Santo Isidro.

Apesar da requalificação da EB D. Pedro Varela e da ES Poeta Joaquim Serra continuar a

constituir uma competência do Ministério da Educação, a Câmara Municipal realizou obras

profundas nas infraestruturas e instalações dos refeitórios destas duas escolas (substituição das

redes de água, esgotos, eletricidade e gás, substituição de revestimentos de pavimentos e

paredes, pinturas e substituição de bancadas), considerando que as mesmas se encontravam

anteriormente numa situação deplorável. Na sequência da realização destas obras, os referidos

refeitórios reiniciaram o seu funcionamento cumprindo exigentes critérios de higiene e

segurança alimentar.

Com a assunção desta nova competência, a Câmara Municipal passou a gerir 25 refeitórios

escolares, dispersos por uma extensa área territorial, nos quais são servidos diariamente, em

média, 2.940 almoços e 960 lanches e nos quais estão colocados 86 trabalhadores municipais

(cozinheiras e ajudantes de cozinha).

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) – Projeto CRIA, apresentada

pela Autarquia no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo de Gestão em

17/10/2019, foram implementadas as cinco Atividades candidatadas.

Assim, no que concerne à Atividade 1: ‘Instalação e dinamização de um espaço para o ensino

experimental das ciências, designado ‘Trilhos da Ciência’ foram desenvolvidos procedimentos

internos conducentes à reabilitação e adaptação do espaço devoluto onde anteriormente

funcionava o JI Atalaia.
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Relativamente à Atividade 2: ‘Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento’,

no mês de fevereiro, foi celebrado o contrato referente à aquisição do serviço de

alteração/transformação da carrinha IVECO onde funcionava o Bibliobus, de modo a dotá-la

com a funcionalidade de Espaço Maker.

Ao longo do ano, a equipa técnica da Divisão de Educação afeta ao Espaço Maker realizou

trabalho de pesquisa e elaborou de protocolos de atividades para serem dinamizadas com os

alunos dos vários níveis de ensino.

Com este novo espaço, instalado numa viatura municipal adaptada, nasceu um novo

paradigma educacional para o Montijo, em que os alunos são desafiados a organizarem-se

para desenvolver atividades em grupo, de forma autónoma, com o intuito de criar uma solução

ou um objeto. Com base numa filosofia pedagógica construtivista, através do recurso ao

método tinkering, os alunos irão realizar atividades exploratórias e contactar com conceitos

ligados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês) e terão à

sua disposição um conjunto de equipamentos, materiais e ferramentas para desenvolverem os

seus próprios projetos (explorar circuitos elétricos, construir peças de roupa com componentes

eletrónicos, imprimir objetos com impressoras 3D, fabricar pequenos gadgets, …).
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Relativamente à Atividade 3: ‘Avaliação e acompanhamento, por técnicas de serviço social, das

condições sociofamiliares e económicas de alunos/as, sempre que houver referenciação de que

as mesmas estão a interferir no seu percurso escolar e/ou de vida’, foram realizados, ao longo

do ano, 140 atendimentos sociais presenciais a famílias de alunos previamente referenciados

pelas escolas que frequentam.

Relativamente à Atividade 4: ‘Capacitação de docentes para o envolvimento de alunos/as em

projetos de empreendedorismo social mediante a adoção da metodologia desenvolvida pela

Associação Coração Delta – Centro Educativo Alice Nabeiro, no âmbito do seu projeto ‘Ter

ideias para mudar o mundo’, no mês de janeiro, foram realizadas 52 sessões do Projeto nas 16

turmas de 1º ciclo envolvidas, as quais foram dinamizadas pelos respetivos docentes, com o

apoio das técnicas da Divisão de Educação.

Tendo em conta a suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas

escolas a partir do dia 16 de março, devido à situação pandémica, a Divisão de Educação

procedeu à definição de novas estratégias para viabilizar a continuidade da implementação

desta Atividade apesar das medidas de confinamento decretadas. Estas estratégias foram

definidas em articulação com o Centro Educativo Alice Nabeiro e com o CENFORMA.
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Relativamente à Atividade 5: Apoio às escolas no desenvolvimento e implementação da

estratégia nacional de educação para a cidadania no 1º ciclo do ensino básico, nos meses de

janeiro e fevereiro, foram implementadas 76 sessões do módulo da Interculturalidade do

programa ‘Cidadania é o meu Superpoder’ nas 18 turmas envolvidas.

Transportes Escolares

Em média, nos meses de janeiro, fevereiro e março, foram mensalmente entregues, a alunos

dos ensinos básico e secundário, 429 requisições para carregamentos de cartões de

transporte escolar.

A Câmara Municipal comparticipou na íntegra o transporte escolar dos referidos alunos do

ensino básico e também do ensino secundário.

Ação Social Escolar

A Divisão de Educação realizou, entre 25 de junho e 31 de julho, o estudo socioeconómico

da população pré-escolar e do 1º CEB para o ano letivo 2020/21.

No dia 1 de setembro, foi iniciada a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-

escolar e do 1º CEB para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar

pela Câmara Municipal.

Serviços de Apoio à Família

Conjugando o disposto no Artigo 15.º do Decreto-lei nº10-A/2020 de 13 de março com o

disposto no Regulamento e Tabela de Tarifas e no Regulamento de Cobrança e Tabela de

Taxas, a Câmara Municipal deliberou, no dia 18 de março, que não haveria lugar ao

pagamento de taxas, preços ou tarifas associados à prestação de bens ou serviços, em

virtude dos despachos já proferidos ou a emitir pelo Presidente da Câmara de idêntica

natureza, no contexto de pandemia da Covid-19, quando os bens ou serviços não tivessem

sido prestados aos munícipes.

Assim, neste contexto, no mês de abril, a Divisão de Educação não emitiu faturas para

cobrança das comparticipações das famílias nos serviços de apoio à família - alimentação

em refeitório escolar e atividades de animação e apoio à família – apesar destes terem sido

parcialmente prestados no mês de março. Este procedimento manteve-se durante os meses

em que as escolas estiverem fechadas, apesar da Câmara Municipal continuar a assumir as

despesas inerentes, nomeadamente despesas com pessoal.

Esta medida pretendeu contribuir para o atenuar dos constrangimentos financeiros sentidos

por algumas famílias, devido ao impacto da pandemia da COVID-19.

Para além disso, considerando que o atendimento presencial ao público nas instalações da

Câmara Municipal foi suspenso a partir de dia 20 de março inclusive, foi igualmente

deliberada a suspensão da cobrança de juros de mora sobre faturas já vencidas e não

liquidadas, desde aquela data e até à declaração de reabertura das instalações pela

autoridade pública.
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Leite Escolar

No dia 1 de janeiro, a Câmara Municipal assumiu a competência da gestão do programa de

distribuição diária e gratuita de 20cl de leite escolar às crianças que frequentam a educação

pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, ao longo de todo o ano letivo.

Considerando que, devido à situação pandémica, as atividades letivas e não letivas presenciais

nas escolas de todos os níveis de ensino foram suspensas a partir do dia 16 de março e que,

nos estabelecimentos de ensino, permaneceram stocks elevados de leite escolar, a Câmara

Municipal procedeu à doação de elevadas quantidades deste produto alimentar para várias

instituições particulares de solidariedade social e para a linha de apoio social da Autarquia, as

quais viram assim reforçada a sua capacidade de resposta às necessidades das famílias em

situação de vulnerabilidade.

Refeitórios Escolares

Desde o dia 2 de janeiro até ao dia 13 de março (data a partir da qual todas as atividades

letivas e não letivas presenciais nas escolas foram suspensas devido à situação de contágio da

covid-19), foram servidos os seguintes números de refeições: 29.935 almoços e 11.155

merendas a crianças da educação pré-escolar e 79.565 almoços e 34.476 merendas a alunos

do 1º ciclo do ensino básico. Durante as interrupções letiva do mesmo período, foram ainda

servidos 263 almoços e 60 merendas a alunos do 1º ciclo participantes em atividades de apoio

à família promovidas pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação.

Entre 16 de março e 31 de julho, nos refeitórios da EB Joaquim d’Almeida, da EB Liberdade e

da EB Caneira, foram servidos 193 almoços e 132 merendas a alunos socioeconomicamente

carenciados cujos encarregados de educação solicitaram o serviço e a filhos de profissionais

de saúde que recorreram pontualmente à escola de acolhimento do AE Montijo.

No dia 30 de março, em resposta às circunstâncias excecionais decorrentes da propagação da

covid-19, e em coadjuvação à linha de apoio social da divisão de desenvolvimento social e

promoção da saúde, a Divisão de Educação iniciou o serviço de confeção e fornecimento (em

regime de take away) de refeições para idosos e outras pessoas com vulnerabilidades. Neste

âmbito, entre 30 de março e 31 de julho, foram servidos os seguintes números de refeições:

1.614 almoços e 2.560 refeições suplementares (pequenos-almoços, lanches e suplementos

noite) a crianças e 3.419 almoços e 7.217 refeições suplementares (pequenos-almoços,

lanches e suplementos noite) a adultos. Este serviço abrangeu todos os dias da semana, de 2ª

feira a domingo.

Desde o dia 1 de junho (data em que as atividades letivas presenciais foram retomadas na

educação pré-escolar) até 31 de dezembro, foram servidos os seguintes números de refeições:

43.340 almoços e 13.262 merendas a crianças da educação pré-escolar e 102.109 almoços e

30.535 merendas a alunos do 1º ciclo do ensino básico. Foram ainda servidos 1.872 almoços e

546 merendas a alunos participantes em atividades promovidas por Associações de Pais e

Encarregados de Educação, no âmbito da Componente de Apoio à Família para alunos de 1º

ciclo.
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No dia 1 de setembro, a Câmara Municipal assumiu a gestão dos cinco refeitórios das

escolas com 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário. Três deles iniciaram

funcionamento em simultâneo com o início do ano letivo 2020/21, mas os refeitórios da EB

D. Pedro Varela e da ES Poeta Joaquim Serra iniciaram funcionamento respetivamente

nos dias 21 de setembro e 19 de outubro, por motivo de realização de obras profundas de

requalificação.

Entre 1 de setembro e 31 de dezembro, foram servidas, nos cinco referidos refeitórios,

11.015 refeições a alunos dos 2º e 3º ciclos e 1.418 refeições a alunos do ensino

secundário.

Considerando as normas e procedimentos para a utilização dos refeitórios escolares

definidos pelo Ministério da Educação e pela Direção Geral de Saúde, face à situação de

pandemia de covid-19, no ano letivo 2020/21, a Câmara Municipal assegurou, nos

refeitórios das escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, a

possibilidade de fornecimento de algumas refeições na modalidade de takeaway. Desta

forma, evitaram-se grandes concentrações de alunos nos refeitórios e possibilitou-se o

distanciamento entre os mesmos nestes espaços.

A Autarquia assegurou ainda as condições para o fornecimento excecional de refeições

nas salas de aula aos alunos da EB Pegões Velhos e da EB Foros da Craveira Norte

(escolas sem refeitório e sem copa), para obviar à necessidade de deslocação dos

mesmos para os refeitórios de outras escolas, como acontecia em anos anteriores.
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Ao longo do ano, a nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação realizaram

visitas de inspeção a todos os refeitórios escolares, para prestar apoio às equipas que neles

exercem funções e para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de

qualidade, higiene e segurança alimentar.

Ao longo do ano, na sequência da adjudicação do serviço de controlo de pragas à empresa

TNOLEN, esta empresa realizou visitas trimestrais de controlo de pragas em todos os

refeitórios escolares.

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da ficha de sinalização de

alergias e/ou intolerâncias alimentares ou da ficha de sinalização de vegetarianos, a

nutricionista da autarquia elaborou 112 planos de ementas personalizados e realizou sessões

de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/algumas encarregados/as de

educação de alunos/as com necessidades nutricionais específicas.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

Devido à situação de propagação da covid-19, as AEC, tal como as atividades letivas, foram

suspensas a partir do dia 16 de março e até ao final do ano letivo 2020/21.

Perante esta situação, a Câmara Municipal do Montijo, em parceria com a Banda Democrática

2 de Janeiro, criou uma nova iniciativa digital - canal no youtube designado “Estudo em Casa”

- com o objetivo de continuar a proporcionar as AEC aos alunos, através de conteúdos

produzidos diretamente pelos professores contratados por aquela coletividade ou das suas

sugestões de vídeos educativos. 74



Neste canal, foram disponibilizados 37 vídeos das áreas da Atividade Física e Desportiva e

das Expressões.

No mês de agosto, foram realizadas reuniões e estabelecidos contactos com as Direções

dos Agrupamentos de Escolas, a Banda Democrática 2 de janeiro, o Ateneu Popular de

Montijo e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo, no sentido de

analisar e debater os termos das parcerias a constituir para a concretização das AEC, no ano

letivo 2020/21, conforme previsto no Artigo 14.º da Portaria nº 644 - A/2015 de 24 de agosto.

Conforme previsto no Artigo 14.º da Portaria nº 644 - A/2015 de 24 de agosto, estas

parcerias foram formalizadas através da celebração dos seguintes protocolos de

colaboração:

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Montijo e

a Banda Democrática 2 de janeiro;

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Montijo e

Ateneu Popular de Montijo;

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE Poeta

Joaquim Serra e a Banda Democrática 2 de janeiro;

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Pegões,

Canha e Santo Isidro e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo.

Por Agrupamento de Escolas, no ano 2020/21, são promovidas as seguintes AEC:

AE Montijo:

Atividade Física e Desportiva (AFD) ; xadrez; expressões.

AE Poeta Joaquim Serra:

Atividade Física e Desportiva (AFD); expressões.

AE Pegões, Canha e Santo Isidro:

Atividade Física e Desportiva (AFD) ; expressões.

No ano 2020/21, as AEC estão a ser frequentadas por 1.062 alunos, o que equivale a

51,74% da população escolar do 1º ciclo.
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Componente de apoio à família no 1º CEB (CAF/1ºCEB)

A CAF/1ºCEB refere-se, por definição, ao conjunto de atividades que visam assegurar o

acompanhamento dos/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico antes da componente curricular

e/ou depois das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de

interrupção letiva, contribuir para a socialização dos/as mesmos/as, promovendo o seu

desenvolvimento cognitivo, social e emocional, e apoiar os/as respetivos/as encarregados/as de

educação na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar.

Para o ano letivo 2020/21, foi celebrado um Acordo de Colaboração relativo à implementação

da CAF/1º CEB na EB Pegões Velhos, na EB Pegões Cruzamento e na EB Foros da Craveira

Norte, entre a CMM, o agrupamento de escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro e a

associação para a formação e desenvolvimento desportivo (AFDD).

Continuam a vigorar, no ano letivo 2020/21, os seguintes acordos prorrogáveis celebrados em

anos anteriores:

- Acordo de colaboração relativo à CAF/1º CEB entre a CMM, o agrupamento de escolas poeta

Joaquim Serra e a APEE Giz e Caderno de Linhas.

-Acordo de colaboração relativo à CAF/2º CEB entre a CMM, o agrupamento de escolas poeta

Joaquim Serra e a APEE Giz e Caderno de Linhas.

Bolsas de estudo “CIDADE DE MONTIJO”

Considerando o impacto socioeconómico da pandemia covid-19 em muitas famílias, a Câmara

Municipal deliberou aumentar o valor unitário das Bolsas para o ensino secundário de 350€

para 450€ e do valor das Bolsas para o ensino superior de 550€ para 750€, o que se traduz

num investimento total de 9.000€.

Laboratório de aprendizagem de Montijo (LAM)

Entre 1 de janeiro e 13 de março (data em que as atividades letivas e não letivas foram

suspensas devido à pandemia), deslocaram-se ao LAM, para dinamizarem aulas para os seus

alunos, com o apoio de pessoal técnico da divisão de educação, 28 docentes da educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico. Estiveram envolvidos nestas aulas 651 alunos.

No mesmo período, os técnicos da divisão de educação efetuaram ainda 28 reuniões com

docentes para os apoiar na preparação das aulas no LAM tendo em conta os recursos

disponíveis neste espaço.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Laboratório de Aprendizagem de Montijo (LAM) foi palco das

provas concelhias do Concurso Nacional de Leitura, organizadas pelo grupo de trabalho da

Rede de Bibliotecas Escolares do Montijo.

A pandemia veio introduzir novas metodologias de trabalho em diversas áreas, incluindo na

educação, onde o ensino à distância através, sobretudo, das novas tecnologias foi a solução

encontrada para que as crianças e jovens pudessem completar o ano letivo 2019/2020.
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Uma das soluções encontradas foi a criação de um canal no youtube, designado ‘LAM em

Casa’, no qual foram apresentação 16 vídeos divulgativos deste espaço e das suas principais

potencialidades. Desta forma, foi possível apoiar os docentes no ensino à distância e desafiar

os alunos e as suas famílias a realizarem, em casa, atividades sobre diversos conteúdos

curriculares.
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Comemoração do dia internacional das cidades educadoras

Como membro integrante da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras (RTCE), o

Município de Montijo associou-se à celebração da 5ª edição do Dia Internacional da Cidade

Educadora, a qual decorreu sob o lema "(Cidades Educadoras:) 30 anos a transformar cidades

e pessoas, para um mundo melhor”, uma vez que, em 2020, se celebrou o 30º Aniversário da

Proclamação da Carta das Cidades Educadoras, o roteiro das cidades que compõem a

Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE).

Para assinalar a data, a Câmara Municipal distribuiu a Carta das Cidades Educadoras

atualizada, em formato digital e/ou em papel (edição e bolso) a todas as entidades que intervêm

na área da educação no município de Montijo.

A Câmara Municipal assinalou as comemorações com a entrada em funcionamento do Espaço

Maker em Movimento (EMM) no dia 2 de dezembro, em dois locais: Praça da República,

durante a manhã, e EB Pegões, Canha e Santo Isidro, durante a tarde

Projeto KID’S GUERNICA - 7ª edição

No âmbito da organização da 7ª edição do Projeto Kid’s Guernica, uma técnica da Divisão de

Educação participou em reuniões do grupo de trabalho intermunicipal constituído para o efeito

que se realizaram no dia 14 de janeiro (na Quinta de S. Paulo, em Setúbal) e no dia 18 de maio

(em formato de videoconferência na plataforma zoom).

Resposta à COVID-19

Medidas para a retoma das atividades letivas presenciais na educação pré-escolar no dia 1 de

junho:

Com o objetivo de garantir as necessárias condições de segurança na retoma das atividades

letivas presenciais na educação pré-escolar no dia 1 de junho, a Câmara Municipal realizou, por

intermédio de uma empresa da especialidade, a desinfeção de todos os espaços escolares que

iriam ser utilizados pelas crianças da educação pré-escolar e pelo pessoal docente e não

docente, procedeu à distribuição de equipamentos de proteção individual – EPI’s (máscaras,

luvas e batas descartáveis) para utilização pelo pessoal não docente e à distribuição de

sinalética da DGS, alusiva a um conjunto de procedimentos e boas práticas no âmbito do

combate à pandemia da covid-19, devidamente plastificada, para afixação nos jardins de

infância.

A Autarquia preparou ainda todos os refeitórios escolares que reiniciaram o fornecimento de

refeições para a educação pré-escolar para no dia 1 de junho e distribuiu, junto do pessoal não

docente que neles exerce funções, EPI’s e um conjunto de boletins de boas práticas e de

instruções de trabalho no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.
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A Câmara Municipal providenciou também, através de uma empresa da especialidade, a

realização de testes serológicos a todo o pessoal não docente que retomou as atividades nas

escolas no dia 1 de junho e aos trabalhadores que já vinham a exercer funções nas mesmas.

Medidas para a abertura do ano letivo 2020/21

No final de agosto, a Câmara Municipal procedeu à distribuição de equipamentos de proteção

individual – EPI’s (máscaras e batas descartáveis) para utilização pelo pessoal não docente e à

distribuição de sinalética da DGS, alusiva a um conjunto de procedimentos e boas práticas no

âmbito do combate à pandemia da covid-19, devidamente plastificada, para afixação nos

estabelecimentos de ensino da rede pública.

A Autarquia adquiriu ainda, para colocação nas principais entradas dos referidos estabelecimentos

de ensino, tapetes para desinfeção do calçado.

Adquiriu também, para as escolas de 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário,

equipamentos de pulverização de produtos de atividade bactericida, fungicida e viricida que, de

uma forma rápida e eficaz, permitem a desinfeção de todas as superfícies e equipamentos entre

troca de turmas de alunos num mesmo espaço.

A Câmara Municipal providenciou também, através de uma empresa da especialidade, a

realização de testes de diagnóstico à covid-19 a todo o pessoal não docente e aos trabalhadores

da Divisão de Educação que se deslocam regularmente às escolas e/ou efetuam atendimento

presencial a alunos e encarregados de educação.
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Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde

Relativamente às atividades desenvolvidas pela DDSPS no ano de 2020, dadas a

especificidade e as limitações resultantes do contexto epidemiológico, destacamos o reforço

das medidas de proteção e solidariedade, bem como a criação de novas respostas com vista a

minorar o flagelo social e económico, consequência do confinamento e da crise sanitária.:

ÁREA SOCIAL

Medidas do Programa Municipal de Solidariedade (aprovado em RC em maio de 2020):

Centro de Acolhimento Autárquico de Emergência Social – CAAES para realojamento imediato

e urgente de pessoas em situação de vulnerabilidade social;

Linha de Apoio Social;

Linha de Apoio Psicológico;

Apoio Alimentar:

Atribuição de apoio financeiro à rede de apoio alimentar para aquisição de produtos

alimentares;

Atribuição de apoio financeiro ao Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal;

Entrega de refeições ao domicílio a doentes e/ou agregados familiares em isolamento sem rede

familiar de suporte;

Apoio com bens de primeira necessidade;

Reforço da Loja Social;

Programa de Máscaras Comunitárias;

Apoio às IPSS e outras associações no setor social;

Linha de Apoio aos Imigrantes;

Manter a aplicação do IMI Familiar.
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Outras Medidas:

Linha de Apoio a vítimas de violência doméstica;

Isenção de rendas das casas de habitação social municipal por 3 meses (abril, maio e junho);

Recuperação e entrega de 18 habitações sociais a famílias suplentes no âmbito do concurso

para atribuição de habitações sociais de 2018;

Protocolo com a Associação Dignitude, Rede Solidária do Medicamento.
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Durante o ano de 2020 foram formalizadas as seguintes candidaturas:

Projeto (C)asas para a inclusão ativa e capacitação de grupos vulneráveis, nomeadamente de

pessoas em situação de sem abrigo – financiamento PORLisboa 2020, Eixo 6 – “Promover a

inclusão social e combater a pobreza e a discriminação”, 9.i – “Inclusão ativa, inclusivamente

com vista a promover oportunidades iguais e a participação ativa e melhorar a

empregabilidade”, Tipologia “Inserção de pessoas em situação de sem-abrigo”.

Projeto Kont´Arte 8.ª geração do Programa Escolhas 2021-2022: promovido pela Presidência do

Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), cuja

missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos

vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

Plano de Ação Local para Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação – PALPIC:

financiamento PORLISboa, Balcãp 2020, Tipologia – Apoio técnico à elaboração e

monitorização e avaliação dos planos para a Igualdade.
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Plano Municipal para a Integração de Migrantes – PMIM: cofinanciamento do FAMI – Fundo

Asilo, Migração e Integração, Objetivo Específico 2 – Integração e Migração Legal, Objetivo

Nacional 2 – Integração e tem em vista a consolidação da política local em matéria de

acolhimento e integração de NPT – Nacionais de Países Terceiros.

Academia Sénior de Sarilhos Grandes - projeto cofinanciado pelo PORLisboa 2020, Tipologia

“Idade Mais”.

ENVELHECIMENTO ATIVO

Criação dos Voluntários à Janela.

Criação do Atelier Solidário

Criação do Jornal JUNTO DE SI

Aulas online

Criação da Atividade Intergeracional Leituras Partilhadas.

Criação do grupo de poesia Projeto Sénior Nós Continuamos com a Poesia no Facebook.

Criação do vaivém- viaturas para transporte de alunos, que se encontrem em isolamento por

não terem meios de deslocação, para atividades dos projetos de envelhecimento ativo

Atendimento Psicológico.

Conferências Digitais

Arca dos Sonhos entrega de brinquedos, roupas e calçado a crianças das institucionalizadas.
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Divisão de Cultura Bibliotecas Juventude e Desporto

A Câmara Municipal do Montijo desenvolveu um conjunto de medidas de contingência que

condicionaram a frequência e a circulação nos serviços públicos, assim como nos

equipamentos culturais e desportivos.

Verificou-se uma redução significativa das atividades de forma geral, com grande impacto ao

nível das áreas do desporto e da cultura.

Não obstante, a Câmara Municipal do Montijo implementou novas formas de prestação da

oferta cultural e desportiva que permitiu continuar a disponibilizar aos munícipes programação

regular.

Manteve igualmente o apoio ao movimento associativo concelhio, reforçando as verbas

financeiras, com a criação de uma linha de apoio excecional.

No que respeita à atividade cultural regular, durante o ano de 2020, promoveu-se de forma

mais significativa a programação online, nomeadamente no que diz respeito às visitas

orientadas às exposições culturais, às oficinas criativas temáticas, bem como às iniciativas

referentes à divulgação do nosso património cultural.

O Museu Municipal Casa Mora desenvolveu um projeto educativo para o público em geral,

intitulado “A Cultura entra em sua Casa”, que consistiu numa série de vídeos semanais, mais

concretamente visitas e roteiros virtuais, onde se deu a conhecer parte do património do

Concelho do Montijo, nas redes sociais da Autarquia. Este projeto arrancou em abril de 2020

e terminou no mês de julho, tendo ao longo do percurso abordado alguns assuntos, locais,

obras de arte e edifícios de maior significância para a história local, para a memória coletiva e

para o património cultural do Montijo.

O objetivo deste projeto consistiu em levar o nosso património às pessoas e aos diferentes

tipos de públicos, acreditando ser importante fazer com que a cultura não estagnasse,

havendo partilhas de situações que potenciaram um maior conhecimento sobre a história local

e a preservação da nossa identidade e do nosso legado.

Ao longo de 4 meses de projeto “A Cultura entra em sua Casa”, foram lançados cerca de 15

episódios, com um total aproximado de 78 mil visualizações, no Facebook.
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Também durante o ano de 2020, o Museu Municipal Casa Mora planeou, organizou e

inaugurou 3 exposições, sendo elas:

“Cartadas de Cães e Gatos”, de Susana Resende, patente na Casa Mora, entre 18 de

maio e 11 de setembro de 2020. Esta exposição surgiu na sequência de um convite da editora

Apenas Livros feito à ilustradora montijense Susana Resende, para que esta criasse um par

de baralhos de cartas ilustrados, “Gatos Baralhados” e “Baralhos de Cães”, para a coleção de

autor da editora de 2018 e 2019, respetivamente. Estes baralhos lusófonos apresentam 54

ilustrações diferentes cada um, a cores, criadas propositadamente para cada carta,

interpretando-as em divertidas e amorosas cartas numeradas e de figuras, com 4 naipes

dedicados a uma raça diferente de cães e gatos. Foi esta a forma da autora homenagear

estes companheiros que tanto contribuem para a nossa felicidade.

“Santo António – artesanato de Barcelos”, patente na Ermida de Santo António da

Quinta do Páteo d’ Água, entre os dias 13 e 30 de junho de 2020. Esta exposição foi ao

encontro das comemorações do dia de Santo António, 13 de junho, homenageando este

santo popular tão querido em todo o mundo, mas também com o objetivo de destacar a

Ermida de Santo António como um marco patrimonial para a história local e para a memória

do povo. Esta exposição foi resultado de uma parceria com a Câmara Municipal de Barcelos e

contou com 15 peças de grande formato realizadas por 15 artesãos barcelenses.
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“Galo de Barcelos – a recriação de um símbolo”, patente na Casa Mora, entre 02 de

outubro e 20 de novembro de 2020. Esta exposição foi ao encontro do Galo de Barcelos

enquanto ícone nacional, conhecido aqui e além-fronteiras. Esta figura do galo faz parte do

património identitário português e resulta das lendas associadas ao Caminho de Santiago,

acabando por evoluir no formato e nas cores, assumindo as tendências e os gostos da

sociedade. Esta exposição tratou-se de um convite para apreciar a beleza e autenticidade

deste ícone que faz parte do imaginário identitário de todos os portugueses e em particular do

Figurado de Barcelos. Esta exposição foi resultado de uma parceria com a Câmara Municipal

de Barcelos e contou com cerca de 70 peças realizadas por diversos artesãos barcelenses.
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No campo das atividades temáticas, o Museu Municipal Casa Mora organizou a visita

virtual à exposição “Cartadas de Cães e Gatos” conduzida pela própria artista Susana

Resende, promoveu também a visita à exposição “Santo António” através de um

episódio do programa “A Cultura entra em sua Casa”, onde o tema desenvolvido foi a

Quinta do Páteo d’ Água e Ermida de Santo António, e realizou a visita virtual à

exposição “Galo de Barcelos – a recriação de um símbolo”. Desta última exposição,

resultou um pequeno atelier criativo online, lançado durante o decorrer da mesma, cujo

objetivo passou por cativar os mais novos para o tema do Galo de Barcelos, levando

as famílias a desenvolverem trabalhos manuais a partir de materiais de desgaste,

proporcionando-lhes momentos lúdicos e criativos. Estas iniciativas contaram com

cerca de 5 vídeos lançados nas redes sociais da autarquia, e contaram com cerca de

16 mil visualizações, no Facebook.

Ainda sobre as atividades temáticas, o Serviço Educativo do Museu Municipal Casa

Mora participou na programação da iniciativa “Natal com Arte 2020”, através de uma

oficina criativa online, intitulada “Decorar o Natal”, onde foi feita uma coroa de Natal ou

centro de mesa natalício, com recurso ao que a natureza nos proporciona, contando

com cerca de 400 visualizações.

A Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva, pela primeira vez em quase 28 anos

de prestação de serviço de leitura e informação, esteve condicionada ao normal

funcionamento do serviço e foi determinado o encerramento das instalações durante o

período correspondente a 19 de março e 10 de maio.

A atividade foi retomada em 11 de maio com o empréstimo domiciliário em regime

atendimento presencial (num 1º momento com marcação prévia e posteriormente com

porta aberta).

Foram promovidas as seguintes atividades de Extensão Cultural:

Exposição de pintura “Impressões” por António Videira de Sá: 156 visitantes (até 19 de

março);

Hora do Conto presencial: 128 assistentes (até 19 de março);

Hora do conto online: 27 vídeos publicados e 18 057 visualizações (desde 28 de março

até 19 de dezembro);

Concurso Nacional da Leitura 14ª edição (ano letivo 2019-20).

No âmbito das atividades de Extensão Bibliotecária, foram desenvolvidos os seguintes

trabalhos:

Instalação e tratamento técnico documental da Biblioteca Escolar da EB Joaquim d’

Almeida (Agrupamento de Escolas do Montijo);
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Estudo e planeamento (layout de mobiliário e funções) da Biblioteca Escolar da EB Novos

Trilhos (Atalaia) /Agrupamento de Escolas do Poeta Joaquim Serra [integrado na candidatura

RBE e, também, na requalificação do edifício do plano centenário da Escola Primária da

Atalaia];

No que concerne à atividade do serviço do Museu Agrícola da Atalaia, regista-se o

envolvimento no âmbito da Candidatura da Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia,

Finalista Regional, às 7 Maravilhas da Cultura Popular.

Visita guiada on-line (teve 1800 visualizações) ao Museu Agrícola da Atalaia no âmbito da

celebração do Dia Internacional dos Museus – 18 de maio 2020;

Reformulação da Exposição de longa duração do Museu Agrícola intitulada “Atividades

Agrícolas na Quinta Nova da Atalaia” onde foram colocados outros objetos para a enriquecer;

No âmbito do Cinema Teatro Joaquim de Almeida tiveram lugar diversas iniciativas em regime

mistro, presencial e online, destacando-se o espetáculo de abertura da temporada realizado

na Praça da República, designado por O2, a cargo da companhia PIA – Projetos de

Intervenção Artística.
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Na Galeria Municipal do Montijo, tiveram lugar 4 exposições durante o ano de 2020,

“Memórias…Sensações…pintura e escultura”, de Gil Maia, Pedro Figueiredo e Pedro Moreno

Ramos , com um total de 510 visitantes; “Com o Batôn nos Dentes, desenho e pintura, de

Paula Sousa Cardoso e Isabel Sabina, com um total de 371 visitantes, “Através da Pele” ,

pintura e escultura, de Tony Cassanelli, com um total de 585 visitantes e “Subconsciente”,

escultura, joalharia contemporânea e moda, de Valentim Quaresma, com um total de 621

visitantes. Foram dinamizadas diversas atividades online.
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Foi igualmente desenvolvido o trabalho no âmbito da Artemrede.

Foram realizadas mostras expositivas no mercado municipal n.º 1, a saber: exposição do

artesão montijense Artur Rosa; “São Pedro Tradição e Memória”; “Made Ká – Arte e Design” e

realização da exposição da artesã montijense Néri Crespo “Apaixonadas por Feltros”.

No ano de 2020 o funcionamento e utilização da piscina obrigou a que os responsáveis pela

gestão do espaço implementassem procedimentos de prevenção e controlo da infeção,

assegurando o cumprimento de regras de ocupação, permanência, higienização dos espaços

e distanciamento físico entre utentes, de acordo com as regras definidas pelo Governo no

contexto epidemiológico atual, pelo exposto, verificou-se a necessidade de alterar o modelo

de gestão utilizado em anos anteriores, com o objetivo de assegurar uma resposta mais eficaz

aos desafios diários no funcionamento da instalação desportiva Municipal.

Foi disponibilizava a oferta desportiva online designada por “MEXA-SE! Pela sua saúde”, com

início a 24 de março de 2020 e términos a 30 de junho de 2020, num total de 40 aulas, que

contabilizou 61,657 visualizações, média de 1,541 visualizações por sessão.

Além das atividades anteriormente assinaladas, durante o ano de 2020, a edição do Carnaval

saiu à rua, entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Tal como nas edições anteriores, o Carnaval do

Montijo 2020 desenvolveu-se em torno de três fatores fundamentais: autenticidade,

diversidade e gratuitidade, em que participaram 1350 figurantes de 36 associações,

coletividades e tertúlias de todas as freguesias do concelho, com a presença de cerca de

cerca de 80 mil pessoas. Teve igualmente lugar o Carnaval das Escolas, que reuniu cerca de

2000 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do território da União das

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.
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No âmbito das comemorações do 25 de Abril tiveram lugar diversas atividades em formato on-

line, com reposição de espetáculos de anos anteriores e bem assim com a apresentação de

espetáculo musical a cargo da Sinfonias e Eventos, no dia 25 Abril, intitulado por “Emoções

de Abril - do longe se faz perto”.

Foram igualmente dinamizadas diversas atividades para dinamização do comércio local,

como seja o concurso das Montras em Festa, dedicado à temática dos Santos Populares, em

que participaram 47 lojistas.

Ao longo do ano foram dinamizadas diversas campanhas de promoção e dinamização do

comercio local em todo o concelho tendo sido igualmente realizada campanha de

sensibilização face à necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual em

todo o Concelho, com distribuição de Kits aos lojistas.

Foi promovida uma sessão de esclarecimento sobre o programa Quality em parceria com a

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal bem como uma sessão de

esclarecimento em parceria com o Turismo de Portugal sobre o programa “Selo Clean &

Safe”.

No âmbito das Comemorações do Dia da Cidade, 35.º Aniversário, teve lugar a inauguração

da exposição de pintura e escultura intitulada “Através da pele” de Tony Cassanelli, na Galeria

Municipal com a apresentação de um momento musical no exterior, a cargo do Fadista Tiago

Correia.
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No decurso do ano de 2020, a Câmara Municipal do Montijo, através dos serviços da Cultura,

apresentou uma candidatura ao Concurso Nacional intitulado por 7 Maravilhas da Cultura

Popular, na categoria Procissões e Romarias, candidatando a Romaria da Nossa Senhora da

Atalaia à edição de 2020.

Na sequência da candidatura apresentada pela Câmara Municipal do Montijo e do seu

apuramento para a eliminatória regional, o Município do Montijo foi anfitrião do programa

transmitido em direto pela RTP 1 e RTP Internacional, no dia 10 de agosto, em que foi

apurado o finalista Regional, tendo sido o Património Festa em Honra de Nossa Senhora da

Atalaia o património regional vencedor.
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Foi promovida a atividade municipal Natal com Arte, que contou com diversas atividades

culturais em formato misto, presencial e on-line, mantendo-se a tradicional instalação da

iluminação de Natal e instalação do presépio no centro histórico da cidade,

No âmbito do desenvolvimento do projeto de investigação designado por “SAND – Sarilhos

Grandes Entre Dois Munidos, estudo histórico, arqueológico e bio antropológico de uma

população ribeirinha”, resultante de uma parceria entre o Município do Montijo e Universidade

de Coimbra através da Faculdade de Ciências e Tecnologia, com o apoio da Diocese de

Setúbal e da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, durante o ano de 2020 foram sendo

desenvolvidas diversas etapa do projeto, tendo decorrido o campo escola entre os meses de

julho e outubro.

Foram igualmente realizadas diversas atividades, como seja o caso de aulas abertas, visitas

guiadas e diversas comunicações transmitidas ao longo do ano em formato online.
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Gabinete da Juventude

Durante o ano de 2020 nesta área da atividade municipal destacaram-se os seguintes

projetos:

III Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude 2020 “A Tua Ideia A Nossa Imagem”

Semana da Juventude 2020
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Drive In Montijo, III Mostra de Bandas (Live Streaming), Young DJ Contest (Live Streaming)
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