
MUNTCTPTO DO MONTTIO
cÂvnnn MUNtctPAL

REUNÉo oRDrNÁRlA DE eurNzE DE SETEMBRo Do ANo DE Dots MtL E vtNTE E uM

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

Em cumprimento do disposto no artigo 53.o do Anexo I à Lei n.'7512013, 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 . ADMINISTRACÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.o 126712021 - Protocolo a celebrar entre o Município do ÀÂontijo,

a Docapesca e a Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense (SCUPA)

para implementação e operacionalidade do posto de transferência de pescado do

Montijo.

II - DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUÀ{ANOS

1- PROPOSTA N.o í26812021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a

carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiros de Limpeza)

2- PROPOSTA N.o 126912021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a

carreira/categoria de Assistente Operacional (Pessoal Não Docente)

ilr - DtvtsÃo DE EDUcAcÃo

1- PROPOSTA N.o 127012021- Aprovação da transferência, para os agrupamentos

de escolas e escola não agrupada do Município de Montijo, de um duodécimo dos

montantes financeiros destinados a assegurar os encargos com serviços externos

essenciais ao funcionamento das escolas de 2o e 3o ciclos do ensino básico e do

ensino secundário.

2- PROPOSTA N. o 12711202í - Aprovação do acordo de colaboração, relativo à

implementação da rede de transportes escolares, entre a Câmara Municipal de

Montijo e a Câmara Municipal de Coruche, para o ano letivo 202112022.

3- PROPOSTA N.o 127212021 - Aprovação do protocolo de colaboração relativo ao

programa de atividades de enriquecimento curricular no ío ciclo de ensino

básico, no ano letivo 202112022, entre a Câmara Municipal de Montijo, o
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agrupamento de escolas do Montijo e a Banda Democrática 2 de Janeiro, e

aprovação da atribuição do inerente apoio financeiro.

4- PROPOSTA N.o 127312021 - Aprovação do protocolo de colaboração relativo ao

programa de atividades de enriquecimento curricular no ío ciclo de ensino

básico, no ano letivo 202112022, entre a Câmara Municipal de Montijo, o

agrupamento de escolas Poeta Joaquim Serra e a Banda Democrática 2 de

Janeiro, e aprovação da atribuição do inerente apoio financeiro.

5- PROPOSTA N.o 127412021- Aprovação do protocolo de colaboração relativo ao

programa de atividades de enriquecimento curricular no

1o ciclo de ensino básico, no ano letivo 202112022, entre a Câmara Municipal de

Montijo, o agrupamento de escolas de Pegões, Canha e Santo lsidro e a

Associação para a Formação e DesenvoMmento Desportivo, e aprovação da

atribuição do inerente apoio financeiro.

6- PROPOSTA N. "127512021 - Aprovação do acordo de colaboração, no âmbito da

componente de apoio à família para os alunos do 1o ciclo do ensino básico, entre

a Câmara Municipal de Montijo, o agrupamento de escolas de Pegões, Canha e

Santo lsidro e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo, para

o ano letivo 2021122.

IV. DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

1- PROPOSTA N.o 127612021 - Aprovação do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo

e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por Clube de Ténis do

Montijo, referente à Época Desportiva 202112022.

2- PROPOSTA N.o 127712021 - Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar

e a outorgar entre o Município do Montijo e a entidade associativa sem fins

lucrativos designada por Sociedade Filarmónica ío de Dezembro, referente à

temporada 202112022.

3- PROPOSTA N.o 127812021 - Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar

e a outorgar entre o Município do Montijo e a entidade associativa sem fins
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lucrativos designada por Sinfonias & Eventos - Associação, referente à temporada

2021t2022.

4- PROPOSTA N.o 127912021 - Aprovação do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo

e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por Clube Desportivo

Cultural e Recreativo "Os Unidos", referente à atividade desportiva regular e

beneficiação das infraestruturas, época desportiva 2021 12022.

5- PROPOSTA N.o 128012021 - Aprovação do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo

e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por Academia Desportiva

lnfantil e Juvenil Bairro lúiranda, referente à atividade desportiva regular, época

desportiva 202112022.

ó- PROPOSTA N.o 128112021 - Aprovação do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o lrtunicípio do Montijo

e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por Ateneu Popular de

Montijo, referente à atividade desportiva regular, época desportiva 202112022.

7- PROPOSTA N.o 128212021 - Aprovação do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo a celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo

e a associação desportiva sem fins lucrativos designada por AIúODIN - Associação

Desportiva Nacional, referente à atividade desportiva regular, época desportiva

2021t2022.

8- PROPOSTA N.o 128312021 - Atribuição de apoio financeiro, ao Clube de
Natação do Montijo, para aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares

V. DIVISÃO DE PLANEAAAENTO DO TERRITORIO E URBANISMO

í- PROPOSTA N.o 1284 l2O2í - Pedido de parecer camarário, referente ao

aumento do número de compartes para partilha conjunta de metade do prédio

misto, sito em Malpique ou Corte das Pereiras, na Freguesia de Sarilhos Grandes,

ao abrigo do disposto no n.o I do artigo 54.o, da lei n.o 91195, de 2 de setembro,

na redação dada pela lei n.o í012008, de 20 de fevereiro. Processo n. o Certidão -

558t21.
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vt - DtvrsÃo DE SERVICOS URBANOS. ÂMBIENTE E UALIDADE DE VIDA

1- PROPOSTA N. "128512021 - Decisão de contratar e decisão de autorização da

despesa, aprovação do preço base, decisão de escolha do procedimento, decisão

de não contratação por lotes, aprovação das peças do procedimento, designação

do júri do procedimento e designação do gestor do contrato.

LOCAL: Concelho do Montijo - OBRA: Reabilitação das Piscinas Municipais do

Montijo - PROCESSO: F-í2012021

Paços do Município de Montijo, í 3 de setemb ro de 2021 .

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta
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