
MUNICtPtO DO MONTT|O
cÂMAR,c MUNTcTPAL

REUNIÃO ORDINÁRh DE DEZOITO DE AGOSTO DO ANO DE DoIs I,TIL E VINTE E UM

Exmo(a) Senhor(a) Vereador(a):

Em cumprimento do disposto no artigo 53.o do Anexo I à Lei n.'75/2013, de 12 de
setembro, junto envio a V. Exa. a Ordem do Dia respeitante à reunião ordinária
desta Câmara Municipal referenciada em epígrafe e cujo teor a seguir se transcreve:

I - ADMINI AUTÁROUICA

í- PROPOSTA N.o 122412021 - Aquisição onerosa de direito de superfície que foi
constituído a favor do Centro Social de 5ão Pedro do Afonsoeiro, por escritura
celebrada em 05 de novembro de 1996 e consequente extinção do mesmo.

2- PROPOSTA N.o 122512021 - Aquisição de parcela de terreno para construção sita
na Rua Machado Santos, em Sarithos Grandes, destinada à construção do futuro
edifício sede da Junta de Freguesia de Sarithos Grandes.

3- PROPOSTA N.o 122612021 - Redução extraordinária das rendas do contrato de
concessão municipat, com fundamento na atteração das circunstâncias decorrentes
da situação epidemiotógica atuat.

II . DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUfiTANOS

1- PROPOSTA N.o 122712021 - Recrutamento a termo resotutivo certo para a

carreira/categoria de Assistente Operacional (Pessoal Não Docente).

2- PROPOSTA N.o 122812021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a

carreira/categoria de Assistente Técnico (SeMço de Administração Escotar).

3- PROPOSTA N.o 122912021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a

carreira/categoria de Assistente Técnico (Animador Socioculturat).

II - DIVISÃO DE ED

1- PROPOSTA N." 123012021 - Pagamento da 4u prestação de apoio financeiro à

Associação para a Formação e Desenvotvimento Desportivo, no âmbito do Acordo de
Colaboração cetebrado peta Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo lsidro, para implementação da
Componente de Apoio à Famítia para atunos/as do 1o ciclo do ensino básico, no ano

letivo 2020/21.
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2- PROPOSTA N.o 123112021 - Pagamento da 5" prestação de apoio financeiro à

Associação para a Formação e Desenvotvimento Desportivo, no âmbito do Protocolo

de Cotaboração celebrado peta Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o

Agrupamento de Escotas de Pegões, Canha e Santo lsidro, para implementação das

Atividades de Enriquecimento Curricular no ano tetivo 2020121.

3- PROPOSTA N.o 123212021 - Pagamento da 5" prestação de apoio financeiro ao

Ateneu Popular de Montijo, no âmbito do Protocoto de Cotaboração celebrado pela

Câmara Municipal de Montijo com o mesmo e com o Agrupamento de Escotas de

Montijo, para imptementação das Atividades de Enriquecimento Curricutar no ano

letivo 2020/21.

4- PROPOSTA N.o 123312021 - Pagamento da 5" prestação de apoio financeiro à

Banda Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocoto de Colaboração celebrado

peta Câmara Municipat de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escotas de

Montijo, para implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano

letivo 2020121.

5- PROPOSTA N.o 123412021 - Pagamento de acerto à 5" prestação de apoio

financeiro à Banda Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocolo de Cotaboração

cetebrado peta Câmara Municipat de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de

Escolas Poeta Joaquim Serra, para implementação das Atividades de Enriquecimento

Curricular no ano letivo 2020121.

6- PROPOSTA N.o 123512021 - Atribuição de benefício à Banda Democrática 2 de

janeiro, no âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre esta entidade, a

Câmara Municipal de Montijo e o Agrupamento de Escolas (AE) de Montijo, no âmbito

da implementação das Atiüdades de Enriquecimento Curricutar (AEC) no ano letivo
2020t21.

7- PROPOSTA N.o 123612021 - Atribuição de benefício à Banda Democrática 2 de

janeiro, no âmbito do protocoto de cotaboração estabelecido entre esta entidade, a

Câmara Municipal de Montijo e o Agrupamento de Escolas (AE) Poeta Joaquim Serra,

no âmbito da implementação das Atividades de Enriquecimento Curricutar (AEC) no

ano letivo 2020121.

8- PROPOSTA N." 123712021 - Atribuição de benefício ao Ateneu Popular de

Montijo, no âmbito do protocoto de colaboração estabelecido entre esta entidade, a

Câmara Municipat de Montijo e o Agrupamento de Escotas (AE) de Montijo, no âmbito

da imptementação das Atividades de Enriquecimento Curricutar (AEC) no ano letivo

2020t21.
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9- PROPOSTA N.o 123812021 - Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas

Poeta Joaquim Serra para aquisição do serviço de fornecimento e montagem de

placas de sinatética alusivas ao Programa "aler +", no âmbito do Ptano Nacional de

Leitura.

10- PROPOSTA N.' 123912021 - Atribuição de apoios financeiros aos Agrupamentos

de Escotas do Concelho para aquisição de materiais (didáticos e de desgaste) no ano

letivo 2021/2022.

11- PROPOSTA N." 124012021 - Pagamento, aos Agrupamentos de Escolas do

Município, dos montantes necessários para a atribuição de subsídio anual para

material escolar a todos/as os/as alunos/as do 1o cicto do ensino básico, no ano

letivo 202112022.

12- PROPOSTA N.o 124112021 - Fixação do custo máximo mensal das Atividades de

Animação e Apoio à Famítia a praticar nos jardins-de-infância da rede púbtica do

município de Montijo, durante o ano letivo 202112022.

í 3- PROPOSTA N.o 124212021 - Aprovação da transferência, para o Agrupamento de

Escotas (AE) de Montijo, do montante recebido pela Autarquia, através do Orçamento

de Estado / Fundo de Financiamento da Descentralização (OE/FFD), para a

contratação de circuitos especiais de transporte ou de transporte indiüdualizado
para alunos daquele AE abrangidos por medidas especializadas de apoio à

aprendizagem e à inclusão, no ano letivo 2021122 (duodécimos relativos ao período

compreendido entre setembro de 2021 e agosto 2022).

14- PROPOSTA N.' 124312021- Aprovação da transferência, para o Agrupamento de

Escolas (AE) Poeta Joaquim Serra, do montante recebido peta Autarquia, através do

Orçamento de Estado / Fundo de Financiamento da Descentratização (OE/FFD), para

a contratação de circuitos especiais de transporte ou de transporte individualizado
para atunos daquele AE abrangidos por medidas especializadas de apoio à
aprendizagem e à inctusão, no ano letivo 2021122 (duodécimos relativos ao período

compreendido entre setembro de 2021 e abrit 20221.

IV. DIVISÃO DE DESENVOLVII,TENTO SOCIAL E PROMOçÃO DA SAÚDE

1- PROPOSTA N.o 124412021 - Normas de Funcionamento dos Projetos de

Envethecimento Ativo.

2- PROPOSTA N.o 124512021 - Protocoto de Parceira com o Centro Qualifica do

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra.

3- PROPOSTA N," 124612021 - Atribuição de 01 fogo de habitação social em regime

de arrendamento apoiado no Bairro Atmansor - Canha - Aprovação das listas

definitivas.
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4- PROPOSTA N.o 124712021- Atribuição de 09 fogos de habitação social em regime

de arrendamento apoiado nos Bairros da Caneira, Esteval, Esteval Novo e Lançada -

Homotogação dos despachos retativos às reclamações e aprovação das listas

definitivas.

V - DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

1- PROPOSTA N.o 124812021 - lsenção de pagamento do valor de locação da sata do

Cinema-Teatro Joaquim d'Atmeida para a realização do espetácuto de comemoração

do "Dia da Freguesia" organizado peta União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.

Paços do Município de Montijo, 16 de agosto de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta
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