MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N.º 51/2021
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.º 75/2013 de 12 de setembro,
as deliberações tomadas em Reunião do Executivo Municipal de 28 de abril do corrente ano:

1-ADMINISTRACÃO AUTÁRQUICA
1- PROPOSTA N. 0 1132/2021 - Isenção e redução extraordinária e temporária das rendas dos
contratos de concessão municipais com fundamento na alteração das circunstâncias decorrentes da
pandemia - APROVADA.

li - DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1- PROPOSTA N. º 1133/2021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de
Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - APROVADA.
2- PROPOSTA N. º 1134/2021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de
Assistente Técnico (Serviço de Administração Escolar) - APROVADA.

Ili - DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO
1- PROPOSTA N. º 1135/2021 - Fixação do preço dos bilhetes para o espetáculo de "A Garota Não"
no Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida em 2021 - APROVADA.
2- PROPOSTA N. º 1136/2021 - Fixação do preço dos bilhetes para o espetáculo "Jovens Solistas da
Metropolitana" no Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida em 2021 - APROVADA.

IV - DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO
1- PROPOSTA N. º 113 7/2021 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio rústico, sito em Sesmaria Nova - Nucho de
Pegões Velhos (Casal 30), da União da Freguesia de 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.º 10/2008, de 20 de
fevereiro - Proc. n. º Certidão - 46/21 - APROVADA.
2- PROPOSTA N. º 1138/2021 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos dos prédios rústicos, sito em Cova da Onça - Canha - da
Freguesia de Canha, ao abrigo do disposto do n. 0 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 - 128/21APROVADA.
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3- PROPOSTA N. º 1139/2021 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio misto, sito na Rua das Alpenduradas, Foros do
Pontal - Pegões, da União da Freguesia de 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. º 10/2008, de 20 de fevereiro - Proc.
n.º Certidão - 188/21 - APROVADA.
4- PROPOSTA N. º 1140/2021 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento do número de
compartes, para transmissão entre vivos do prédio misto, sito na Lagoa do Barro ou Corte do Alto
das Vinhas da Guarda - Montijo, da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, 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 - 199/21 - APROVADA.

5- PROPOSTA N. º 1141/2021 - Pedido de isenção de taxas referentes ao presente processo, ao
abrigo do disposto no artigo 5.º do Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas em vigor. Proc. n.º
A-117/20 - APROVADA.
6- PROPOSTA N. 0 1142/2021 - Pedido de isenção de taxas referentes ao presente processo, ao
abrigo do disposto no artigo 5. º do Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas em vigor. Proc. n. º
A -1 /21 - APROVADA.

V- DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
1- PROPOSTA N. º 1143/2021 - Decisão de contratar procedimento para a Gestão de Eficiência
Energética na Iluminação Pública; decisão de escolha do procedimento; aprovação das peças do
procedimento; designação do júri do procedimento; designação do gestor do contrato. LOCAL:
Concelho do Montijo. OBRA: "Gestão de Eficiência Energética da Iluminação Pública no Concelho do
Montijo" - RETIRADA.

Paços do Município de Montijo, 29 de abril de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal

)~~
Nuno Ribeiro Canta

