MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N. º 20/2020
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO.
TORNA PÚBLICO, ao abrigo do n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I à Lei n. 0 75/2013 de 12 de setembro, as
deliberações tomadas em Reunião do Executivo Municipal de 19 de fevereiro do corrente ano:

1-ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

1- PROPOSTA N. º 767/2020 - Concessão do acordo prévio do Município de Montijo, ao exercício pelos
órgãos da Área Metropolitana de Lisboa das competências previstas no Decreto-Lei n. º 58/2019, de 30
de abril, no domínio do transporte em vias navegáveis interiores nos termos em que se encontra
definido neste diploma legal - RETIRADA.

11 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
1- PROPOSTA N. º 768/2020 - Aprovação de alteração das datas de pagamento das transferências
mensais, para os Agrupamentos de Escolas e Escola não agrupada do município de Montijo, dos
montantes financeiros destinados a assegurar os encargos com serviços externos essenciais ao
funcionamento das escolas de 2. º e 3. º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, relativas aos
meses de março e abril de 2020 - APROVADA.
2- PROPOSTA N. º 769/2020 - Atribuição de subsidio aos Agrupamentos de Escolas do Concelho para
apoio à aquisição de materiais (didático e de desgaste) no ano letivo 2019/2020 - APROVADA.
3- PROPOSTA N. º 770/2020 - Atribuição aos Agrupamentos de Escolas de subsidio anual para material
escolar para os alunos do 1. º ciclo básico economicamente carenciados (escalões de capacitação A e
B) no ano letivo 2019/2020 - APROVADA.
4- PROPOSTA N. 0 771/2020 - Atribuição aos Agrupamentos de Escolas de subsidio anual para
atividades de complemento curricular (visitas de estudo programadas no âmbito das atividades
curriculares) para os alunos da educação pré-escolar e do 1. º ciclo básico economicamente
carenciados (escalões de capacitação A e B) no ano letivo 2019/2020 - APROVADA.

Ili - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE
1- PROPOSTA N. º 772/2020 - Protocolo de Cooperação entre o Município do Montijo e a Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género - APROVADA.
IV- DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

1- PROPOSTA N. º 773/2020 - Isenção de pagamento do valor de locação do Pavilhão Municipal N. º 2
para a realização do li Torneio Distrital de Futsal, a favor da Federação de Bombeiros do Distrito de
Setúbal - APROVADA.
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2- PROPOSTA N. 0 774/2020 - Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar e a outorgar entre o
Município do Montijo e a associação cultural sem fins lucrativos designada por Rancho Folclórico
Juventude Atalaiense, referente ao ano de 2020 - APROVADA.
3- PROPOSTA N. 0 775/2020 - Aprovação de Protocolo de Colaboração, no âmbito da realização da
prova "V Trail Running de Canha 2020" - APROVADA.
4- PROPOSTA N. º 776/2020 - Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
outorgado em 23 de agosto de 2019 entre o Município de Montijo e a Associação sem fins lucrativos
designada por Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda - APROVADA.
5- PROPOSTA N. º 782/2020 - Atribuição de apoio financeiro a favor do Juventude Futebol Clube
Sarilhense, no âmbito da Candidatura ao "Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID
2020)" do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) - APROVADA.

V - DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO
1- PROPOSTA N. 0 777/2020 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio rústico, sito na Herdade do Escatelar - Freguesia da
Canha, ao abrigo do disposto do n. º 1 do artigo 54. º, da Lei n. º 91 /95, de 02 de setembro, na redação
dada pela Lei n. º 10/2008, de 20 de fevereiro --Proc. N. º Certidão - 41 /20 - APROVADA.
2- PROPOSTA N. º 778/2020 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio misto, sito na Craveira do Norte - Rua da
Estremadura - Pegões, ao abrigo do disposto do n. º 1 do artigo 54. º, da Lei n. º 91 /95, de 02 de
setembro, na redação dada pela Lei n. 0 10/2008, de 20 de fevereiro - Proc. N. º Certidão - 78/20 APROVADA.
3- PROPOSTA N. 0 779/2020 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio misto, sito em Vasa Borracha ou Vale Porrim - Alto
Estanqueiro, ao abrigo do disposto do n. º 1 do artigo 54. º, da Lei n. º 91 /95, de 02 de setembro, na
redação dada pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro - Proc. N.º Certidão - 1100/19 - APROVADA.
VI - DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
1- PROPOSTA N. º 780/2020 - Celebração do Protocolo de Colaboração relativo à realização de
Exposição Automóvel - APROVADA.

2- PROPOSTA N. º 781/2020 - Celebração do Protocolo de Colaboração relativo à realização da XXVII
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