
MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N. º 116/2021 

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 18 de agosto do corrente ano: 

1 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
1- PROPOSTA N.º 1224/2021 - Aquisição onerosa de direito de superfície que foi constituído a 

favor do Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, por escritura celebrada em 05 de novembro de 

1996 e consequente extinção do mesmo - APROVADA. 

2- PROPOSTA N. º 1225/2021 - Aquisição de parcela de terreno para construção sita na Rua 

Machado Santos, em Sarilhos Grandes, destinada à construção do futuro edifício sede da Junta de 

Freguesia de Sarilhos Grandes - APROVADA. 

3- PROPOSTA N. º 1226/2021 - Redução extraordinária das rendas do contrato de concessão 

municipal, com fundamento na alteração das circunstâncias decorrentes da situação epidemiológica 
atual - APROVADA. 

11 - DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

1- PROPOSTA N.0 1227/2021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de 

Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - APROVADA. 

2- PROPOSTA N. º 1228/2021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/ categoria de 

Assistente Técnico (Serviço de Administração Escolar) - APROVADA. 

3- PROPOSTA N. º 1229/2021 - Recrutamento a termo resolutivo certo para a carreira/categoria de 

Assistente Técnico (Animador Sociocultural) - APROVADA. 

Ili - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

1- PROPOSTA N.º 1230/2021 - Pagamento da 4ª prestação de apoio financeiro à Associação para a 

Formação e Desenvolvimento Desportivo, no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado pela 

Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 

Santo Isidro, para implementação da Componente de Apoio à Família para alunos/as do 1º ciclo do 

ensino básico, no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

2- PROPOSTA N. º 1231 /2021 - Pagamento da 5ª prestação de apoio financeiro à Associação para a 

Formação e Desenvolvimento Desportivo, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado pela 

Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e 

Santo Isidro, para implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 
2020/21 - APROVADA. 
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3- PROPOSTA N.º 1232/2021 - Pagamento da 5ª prestação de apoio financeiro ao Ateneu Popular 

de Montijo, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado pela Câmara Municipal de Montijo 
com o mesmo e com o Agrupamento de Escolas de Montijo, para implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

4- PROPOSTA N. º 1233/2021 - Pagamento da 5ª prestação de apoio financeiro à Banda 

Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado pela Câmara Municipal 

de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas de Montijo, para implementação das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

5- PROPOSTA N.º 1234/2021 - Pagamento de acerto à 5ª prestação de apoio financeiro à Banda 

Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado pela Câmara Municipal 

de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, para 

implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

6- PROPOSTA N. 0 1235/2021 - Atribuição de beneficio 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 Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC) no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

7- PROPOSTA N.º 1236/2021 - Atribuição de beneficio à Banda Democrática 2 de janeiro, no 
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Montijo e o Agrupamento de Escolas (AE) Poeta Joaquim Serra, no âmbito da implementação das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

8- PROPOSTA N. º 1237/2021 - Atribuição de beneficio ao Ateneu Popular de Montijo, 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 Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) no ano letivo 2020/21 - APROVADA. 

9- PROPOSTA N.º 1238/2021 - Atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 

Serra para aquisição do serviço de fornecimento e montagem de placas de sinalética alusivas ao 

Programa "aler +", no âmbito do Plano Nacional de Leitura - APROVADA. 

10- PROPOSTA N.º 1239/2021 - Atribuição de apoios financeiros aos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho para aquisição de materiais (didáticos e de desgaste) no ano letivo 2021 /2022 -

APROVADA. 

11- PROPOSTA N.º 1240/2021 - Pagamento, aos Agrupamentos de Escolas do Município, dos 

montantes necessários para a atribuição de subsidio anual para material escolar a todos/as os/as 

alunos/as do 1º ciclo do ensino básico, no ano letivo 2021 /2022 - APROVADA. 

12- PROPOSTA N. º 1241 /2021 - Fixação do custo máximo mensal das Atividades de Animação e 
Apoio à Familia a praticar nos jardins-de-infância da rede pública do município de Montijo, durante 

o ano letivo 2021 /2022 - APROVADA. 
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13- PROPOSTA N. º 1242/2021 - Aprovação da transferência, para o Agrupamento de Escolas (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 individualizado para alunos daquele AE abrangidos por medidas 

especializadas de apoio à aprendizagem e à inclusão, no ano letivo 2021 /22 (duodécimos relativos 
ao periodo compreendido entre setembro de 2021 e agosto 2022) - APROVADA. 

14- PROPOSTA N.º 1243/2021 - Aprovação da transferência, para o Agrupamento de Escolas (AE) 

Poeta Joaquim Serra, 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 individualizado para alunos daquele AE abrangidos por medidas 

especializadas de apoio à aprendizagem e à inclusão, no ano letivo 2021 /22 (duodécimos relativos 
ao periodo compreendido entre setembro de 2021 e abril 2022) - APROVADA. 

IV - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

1- PROPOSTA N.0 1244/2021 - Normas de Funcionamento dos Projetos de Envelhecimento Ativo -
APROVADA. 

2- PROPOSTA N. 0 1245/2021 - Protocolo de Parceira com o Centro Qualifica do Agrupamento de 
Escolas Poeta Joaquim Serra - APROVADA. 

3- PROPOSTA N.º 1246/2021 - Atribuição de 01 fogo de habitação social em regime de 
arrendamento apoiado no Bairro Almansor - Canha - Aprovação das listas definitivas - APROVADA. 

4- PROPOSTA N. º 124 7 /2021 - Atribuição de 09 fogos de habitação social em regime de 
arrendamento apoiado nos Bairros da Caneira, Esteval, Esteval Novo e Lançada - Homologação dos 

despachos relativos às reclamações e aprovação das listas definitivas - APROVADA. 

V - DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO 

1- PROPOSTA N.º 1248/2021 - Isenção de pagamento do valor de locação da sala do Cinema

Teatro Joaquim d'Almeida para a realização do espetáculo de comemoração do "Dia da Freguesia" 

organizado pela União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro - APROVADA. 

Paços do Município de Montijo, 19 de agosto de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Ribeiro Canta 
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