
MUN|CíPIO DO MONTUO
CÂMARA MUNIcIPAL

EDITAL N.o 139t2021

NUNO A{IGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA À{UNICIPAL DE IAONTIJO.

TORNA PÚBLICO, ao abrigo do n.o í do artigo 56.o do Anexo I à Lei n.o 75t2013 de 12 de setembro,
as deliberações tomadas em Reunião do Executivo Municipal de 15 de setembro do corrente ano:

I . ADMINISTRACÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N.o 126712021 - Protocoto a celebrar entre o Município do Montijo, a Docapesca e a
Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense (SCUPA) para imptementação e
operacionatidade do posto de transferência de pescado do Montijo - APROVADA.

II . DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HU,ìAANOS

1- PROPOSTA N.o 126812021- Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de
Assistente Operacional (Cantoneiros de Limpeza) - APROVADA.

2- PROPOSTA N.o 126912021- Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de
Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - APROVADA.

ilr - ptusÃo pE EpucAcÃo
1- PROPOSTA N.o 127012021 - Aprovação da transferência, para os agrupamentos de escotas e
escota 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 - APROVADA.

2- PROPOSTA N.o 127112021- Aprovação do acordo de colaboração, relativo à imptementação da
rede de transportes escotares, entre a Câmara Municipal de Montijo e a Câmara Municipal de
Coruche, para o ano letivo 202112022 - APROVADA.

3- PROPOSTA N.o 127212021 - Aprovação do protocolo de colaboração retativo ao programa de
atiüdades de enriquecimento curricular no 1o cicto de ensino básico, no ano letivo 202112022,
entre a Câmara Municipal de Montijo, o agrupamento de escotas do Montijo e a Banda Democrática
2 de Janeiro, e aprovação da atribuição do inerente apoio financeiro - APROVADA.

4- PROPOSTA N.o 127312021 - Aprovação do protocolo de colaboração retativo ao programa de
atividades de enriquecimento curricular no 1o cicto de ensino básico, no ano letivo 2021t2022,
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 - APROVADA.

5- PROPOSTA N.o 127412021 - Aprovação do protocoto de colaboração relativo ao programa de
atividades de enriquecimento curricutar no 1o cicto 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 Desenvolvimento Desportivo, e aprovação da atribuição do inerente
apoio financeiro - APROVADA.
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6- PROPOSTA N.o 127512021- Aprovação do acordo de colaboração, no âmbito da componente de

apoio à famítia para os atunos do 1o cicto 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

Desenvolümento Desportivo, para o ano letivo 2021122 - APROVADA.

IV - DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

í- PROPOSTA N.o 127612021- Aprovação do Contrato-Programa de Desenvotvimento Desportivo a

celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por Ctube de Ténis do Montijo, referente à Época Desportiva 2OZ1lZ027 - APROVADA.

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

Fitarmónica 1.o de Dezembro, referente à temporadaà0?l12022 - APROVADA.

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 lucrativos designada por Sinfonias &

Eventos - Associação, referente à temporada20?l12022 - APROVADA.

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

cetebrar e a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por Ctube Desportivo Cutturat e Recreativo "Os Unidos", referente à atiüdade desportiva

regular e beneficiação das infraestruturas, época desportiva 202112022 - APROVADA.

5- PROPOSTA N.o í280/2021 - Aprovação do Contrato-Programa de Desenvotümento Desportivo a

celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por Academia Desportiva lnfantit e Juvenil Bairro Miranda, referente à atividade

desportiva regutar, época desportiva 202112022 - APROVADA.

6- PROPOSTA N.o 128112021 - Aprovação do Contrato-Programa de Desenvotümento Desportivo a

celebrar e a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins tucrativos

designada por Ateneu Popular de Montijo, referente à atividade desportiva regular, época

desportiva 202112022 - APROVADA.

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

cetebrar e a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por AIÂODIN - Associação Desportiva Nacional, referente à atividade desportiva regutar,

época desportiva 202112022 - APROVADA.

8- PROPOSTA N.o 128312021 - Atribuição de apoio financeiro, ao Clube de Natação do Montijo,

para aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares - APROVADA.

9- PROPOSTA N.o 128612021 - Fixação do preço dos bithetes para o concerto de tançamento do

disco de Tiago Correia no Cinema-Teatro Joaquim d'Atmeida em 2021 - APROVADA.
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V. DIUSÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITORIO E URBANISMO

1- PROPOSTA N.o 1284 I2O2í - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes para partitha conjunta de metade do prédio misto, sito em Matpique ou Corte das

Pereiras, na Freguesia de Sarithos Grandes, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 54.o, da tei n.o

91195, de 2 de setembro, na redação dada pela lei n.o 1012008, de 20 de fevereiro. Processo n. o

Certidão - 558121- APROVADA.

VI . DIVISÃO DE OBRAS. SERVIçOS URBANOS. AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

1- PROPOSTA N.o 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: Concetho do Montijo - OBM: Reabititação das Piscinas Municipais do
Montijo - PROCESSO: F-1201202í - APROVADA.

Paços do Município de Montijo, 16 de setembro de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta




