
CÃMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 

Entidades Participadas pelo Município do Montijo Participação 

Denominação N.I.P.C % Valor 

Amarsul - S.A 503876321 3,01 233 045,00 

Associação Nacional de Municipios Portugueses 501627413 0,395 5 895,12 

Associação de Muncipios da Regiao de Setubal 501380574 6,2 86 841,00 

Area Metropolitana de Lisboa 502826126 3,2 18939,00 

Associação de Municípios Rede Portuguesa das Cidades saudaveis 504941569 1,68 572,83 

S.Energia 508100720 21,45 43731,57 

Adrepes -Associação para o desenvolvimento rural da Península de Setúbal 505812630 7,41 600,00 

Associação de Municípios Portugueses do vinho 508038430 1,4 1300,00 

APOREP - Associação Portuguesa Estudos Protocolo 513017895 - 250,00 

FOPPSU - Forum Português para a prevenção e segurança urbana 38025374000043 - 2 570,00 

Rede Dinâmica XXI 507493168 - 5 000,00 

Artemrede 513798773 8,48 14000,00 ._, i:::::: 

"""'--~ 

Associação da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal 505543745 5 1167,24 
7 ---

Associação de Musica - Educação e Cultura 502741481 6,00 15 350,00 

\\ 
Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo 504514547 100 -

Associação Portuguesa dos Municipios com Centro Histórico 502131047 1,1 1191,05 

Rutis 509481990 - 60,00 

Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento do Montijo 680047930 100 4 273 093,45 
~ 

SIMARSUL- SANEAMENTO DA PENINSULA DE SETÚBAL S.A 514385901 4,51 1127 290,00 __. 
FAM - Fundo Apoio Municipal 513319182 0,17 1121328,83) . 
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RFPDm 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO AFPDM I 2019 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Conselho de Administração da AFPDM elaborou a proposta de Orçamento 
para 2019 apresentando um conjunto de ações a desenvolver de forma 
sistemática ao longo do ano. Contém os principais eixos e medidas a 
implementar, bem como os recursos a afetar aos vários projetos. 

Dado que não existe ao nível das atividades da associação uma 
diferenciação significativa em relação aos anos anteriores, este Orçamento 
representam uma continuidade dos projetos desenvolvidos pelo AFPDM tendo 
em conta os constrangimentos financeiros sentidos por todas as instituições. 

O Orçamento de 2019 foi elaborado com a classificação das Receita e das 
Despesas Públicas. 

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

A AFPDM planeou o sua intervenção para triénio 2017-2019, procedendo à 
análise da situação atual, procurando identificar os principais pontos fortes, 
oportunidades, constrangimentos e soluções para os ultrapassar. 

A proposta de orçamento para 2019, reflete as várias intervenções que 
seguidamente se apresentam. 

A AFPDM atua em três grandes áreas de intervenção, nomeadamente: 

1. Educação I Formação 
2. Apoio ao tecido empresarial e integração no vida ativa 
3. Intervenção Social e Comunitária 

1 - EDUCAÇÃO I FORMAÇÃO 

No que respeita à área de intervenção Educação ! Formação, a AFPDM 
desenvolve um conjunto de atividades, nomeadamente: 
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1.1 - FORMACÃO INICIAL OE JOVENS 

• ENSINO PROFISSIONAL 

• CURSOS DE E0UCACÃO {CEF} 

• PROGRAMA ERASMUS+ 1 MOBILIDADE DE JOVENS NO ESPAÇO EUROPEU 

Nestas intervenções participam cerca de 400 jovens que aqui concluem o 9º 
ano ou o 12º ano e ainda um grande grupo de jovens estrangeiros que aqui 
faz a sua experiencia de estágio em empresas e instituições da nossa região, 
que se prevê ultrapasse, em 2019, os 700 alunos. 

1.2 - EDUCACÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

• GABINETE DE FORMAÇÃO I FORMAÇÃO CONTÍNUA 

• CENTRO QUALIFICA 

A formação de Adultos e o Reconhecimento de Competências 
adquiridas ao longo da vida são outra das áreas de intervenção da 
Associação. Prevê-se que em 2019 o Centro Qualifica continue a 
responder aos adultos inscritos e que aguardam que os seus processos 
de encaminhamento ou certificação se concluam. 

1.3 - CONSERVATÓRIO REGIONAL DE ARTES DO MONTIJO j CRAM 

O CRAM é uma escola de ensino especializado de música e dança que se 
propõe a formar músicos e bailarinos. É uma Escola que oferece formação 
nos cursos de iniciação 11 º ciclo), 2ºciclo e 3ºciclo !básico), nos regimes 
articulado e supletivo e, também, cursos livres. É detentora de paralelismo 
pedagógico e dotada de um corpo docente qualificado. Pela pela 
primeira vez, no ano letivo de 2018 j 2019 iremos ter financiamento público 
para o regime articulado como também para as iniciações musicais. É 
conveniente lembrar que o CRAM tem funcionado em regime de auto 
financiamento não tendo obtido até hoje qualquer linha de financiamento 
pública. 
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2 • APOIO AO TECIDO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO NA VIDA ATIVA 

No que respeita à área de intervenção Apolo ao tecido empresarial e integração na 
vida ativa, a AFPDM desenvolve um conjunto de atividades, nomeadamente: 

• GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL I GIP 

• GABINETE DE APOIO ÀS EMPRESAS I GAE 

• GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO, EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO 

A relação com as empresas é estratégica não só para podermos perceber aquilo que 
são as necessidades de mão-de-obra qualificadas mas também para enquadrar os 
nossos jovens formandos nas várias atividades para as quais se prepararam. A parceria 
com as empresas traduz-se muitas vezes em protocolos de estágio, em projetos de 
formação continua para os seus trabalhadores, constituindo-se como um pilar 
fundamental na ligação dos formandos com a vida ativa. 

3 • INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA 

Em relação aos projetos de Intervenção Social e Comunitário , a AFPDM 
desenvolve o seguinte trabalho: 

• PROTOCOLO RSI 
• JUNTO DE SI 
• KONT@RTE 
• CLDS+ 1 CLDS3G 
• POAPMC-APOIO ALIMENTAR 
• INCORPORA 

A AFPDM enquanto entidade fortemente enraizado na comunidade onde se insere 
não podia deixar de participar num conjunto de projetos de intervenção social que 
sõo também eles estratégicos para a EPM. Sem alguns destes projetos provavelmente 
muitos dos nossos alunos não teriam tido apoio e acompanhamento que lhes permitiu 
concluir a sua formação profissional e muitos deles estarem hoje integrados 
profissionalmente. Os vários projetos envolvem públicos diversificados o que tem 
permitido também conhecer e intervir praticamente junto de toda a população do 
concelho. 

PONTOS FORTES I OPORTUNIDADES 

1. Existência de uma estratégia de intervenção integrada da AFPDM no 
tecido económico, social e cultural do concelho, assim como de 
mecanismos facilitadores de inserção. 
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2. Forte enraizamento local e regional da AFPDM,. refletindo, através dos seu 
Associados, os interesses económicos e sociais desta região. 

3. Vasta experiência da AFPDM na área da educação e formação . 

4. A AFPDM beneficia de um moderno edifício, que se encontra devidamente 
equipado e adequado para responder a alguns dos constrangimentos 
vividos na sociedade portuguesa no que respeita à educação e formação 
de jovens e adultos 

5. A AFPDM é igualmente fornecedora de mão-de-obra qualificada, 
disponibilizando anualmente jovens com o nível 4 de qualificação e ajusta 
permanentemente a oferta formativas às necessidades do mercado de 
trabalho. 

6. A AFPDM, embora tendo como principal área de intervenção a educação 
e a formação, nos últimos anos, têm desenvolvido um vasto trabalho na 
área da intervenção social em parceria com diversos agentes instalados no 
terreno. 

7. Existência de uma estratégia de internacionalização assente nos Programa 
Europeu ERAMUS+, e o reforço das nossas condições de acolhimento cujo 
exemplo mais marcante é o Alojamento Local-Cosa Europa. 

8. Em 2011. o AFPDM obteve a Certificação do Sistema de Gestão do 
Qualidade pela APCER (norma de referência NP EN ISO 9001 :2008). no 
âmbito da qualificação de recursos humanos através da intervenção na 
educação na formação e na dinâmica socioeconómica da região. No 
ano de 2016, renovámos a nossa certificação com a transição para norma 
de referência NP EN ISO 9001 :2015, pela entidade certificadora SGS. 

CONSTRANGIMENTOS 

O momento atual, embora revelando aspetos positivos, comporto alguns 
constrangimentos que importa referir e para os quais urge que sejam tomadas 
medidas, no sentido da sustentabilidade do projeto, designadamente: 

l . A elevada dependência da AFPDM dos financiamentos públicos, muitos 
deles assentes em fundos comunitários, cujas regras obrigam ao 
pagamento antecipado da despesa, constitui-se como um 
constrangimento adicional ao nível da tesouraria, na medida em que 
obriga a disponibilizar recursos que só posteriormente serão reembolsados. 
Uma organização desta natureza necessita obrigatoriamente de funcionar 
em estreita cooperação com a banca. 
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2. A indefinição das políticas a média prazo por parte da tutela, a 
descontinuidade das ofertas formativas e os tempos de resposta às 
candidaturas efetuadas, muitas vezes. não nos permitem um planeamento 
adequado e atempado das intervenções formativas. 

3. A falta de infraestruturas tecnológicas e artísticas na envolvente da 
AFPDM I EPM impede a diversificação de oferta formativa adequada às 
necessidades do mercado de trabalho identificadas pela tutela. 
Paralelamente dificulta a formação técnica ministrada na EPM pois em 
muitas áreas não dispomos de espaços tecnológicos com áreas 
adequadas e equipamentos indispensáveis ao reforço da formação 
técnico-prática. 

A consolidação de dois dos projetos mais significativos da associação [Ensino 
Profissional e Ensino Artístico) dão hoje uma imagem de alguma estagnação, 
que no futuro próximo os poderá mesmo por em causa porque não dispõem 
de infraestruturas que lhes permitam o seu desenvolvimento. 

O Conselho de Administração entende que só a conclusão do Pólo Artístico e 
Tecnológico do Montijo pode permitir um novo salto qualitativo da AFPDM 
tanto no domínio da formação profissional como na formação artística. Assim 
é urgente que os associados analisem a situação e decidam da viabilidade 
da construção destas infraestruturas. A qualidade do ensino artístico e da 
formação profissional bem como o aumento da sua procura estão 
diretamente relacionados com a qualidade do corpo docente mas também 
com os meios técnicos que colocamos ao seu dispor. 

Relativamente à infraestrutura para a formação profissional existe já o projeto 
de arquitetura concluído e entregue nos serviços técnicos da autarquia, 
aguardando-se apenas a entrega das especialidades para que se possa dar 
inicio à construção. Em relação ao ensino artístico estamos a preparar um pré 
projeto que possa responder às necessidades do CRAM. A construção deste 
novo espaço para o CRAM será localizada no terreno envolvente no edifício 
da EPM o que permitirá também que o CRAM possa utilizar as salas e toda a 
área construída já existente. 

4. A natureza jurídica da associação, que pese embora os seus estatutos a 
definam como privada sem fins lucrativos, constitui-se como um potencial 
constrangimento, na medida em que. de acordo com o Lei 50/2012. de 31 
de agosto, muitos dos seus atos administrativos são de natureza pública 
regendo-se pelo código da contratação pública e pelos demais 
regulamentos nessa matéria. 

5. O impacto do financiamento bancário obtido para a construção do novo 
edifício da EPM tem-se revelado sustentável. embora se traduza num custo 
significativo de funcionamento o que leva a dificuldades de tesouraria em 
determinados períodos do ano, particularmente nas épocas de férias e 
Natal. 
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Código 

06 

06.03 

06.03.07 

06.03.09 

06.05 

06.05.01 

06.05.01 .01 

06.06 

06.06.01 

06.09 

06.09.01 

06.09.01.01 

06.09.01.02 

06.09.01 .03 

06.09.01 .04 

06.09.01 .05 

07 

07.01 

07.01 .03 

07.01.04 

07.01.99 

07.01 .99.01 

07.02 

07.02.01 

07.02.99 

07.02.99.01 

07.02.99.02 

07.02.99.03 

07.02.99.04 

07 02.99.05 

07.03 

07.03.99 

08 

3. ORÇAMENTO 

A elaboração do Orçamento AFPDM 
que se refere à sua preparação: 

2019 obedeceu à seguinte estrutura no 

3.1. Orçamento da Receita 

3.2. Orçamento da Despesa 

3.3. Perspetivas de Investimento 

3.1. Orçamento da Receita 

RECEITAS CORRENTES 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 

Orçamento da Receita 

Designaçifo 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - Subsistema de protecção à família e políticas activas de 
emprego e formação profissional 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONTINENTE 

MUNICIPIOS 

SEGURANÇA SOCIAL 

SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

RESTO DO MUNDO 

UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 

ACIDI IP GESTOR 

PROGRAMA CLDS 

AGENCIA NACIONAL - ERAMUS + 

POR LISBOA 

PROJECTOS INTERNACIONAIS 

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

VENDA DE BENS 

PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 

FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS 

OUTROS 

ARTIGOS PROTLAB 

SERVIÇOS 

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

OUTROS 

SERVIÇOS DE REFEITORIO/BAR 

ALOJAMENTO 

MATRICULAS, CERTIFICADOS E RECUPERAÇAO DE MODULOS 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

FORMAÇAO CONTINUA 

RENDAS 

OUTRAS 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

Inicial 

4 206 437,26 € 

3 796 566,49 € 

1 243 968,94 € 

1 232 650,00 € 

11 318,94 € 

30 800,00 € 

30 800,00 € 

30 800,00 € 

416 712,36 € 

416 712,36 € 

2105 085,19 € 

2 105 085, 19 € 

6 885,00 € 

18 907,56 € 

58 000,00 € 

1 362 600,71 € 

658 691,92 € 

378 870,77 € 

12 782,12 € 

7 296,12 € 

1 986,00 € 

3 500,00 e 
3 500,00 € 

363 688,65 € 

4 100,00 € 

359 588,65 € 

20 967,59 € 

58 943,01 € 

10 028,03 e 
176 031,80 € 

93 618,22 € 

2 400,oo e 

2 400,00 € 

31 000,00 € 
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06.01 OUTRAS 31 000,00 € 

08.01 .99 OUTRAS 31 000,00 € 

06.01.99 99 DIVERSAS 31 000,00 € 

RECEITAS DE CAPITAL 1 100 000,00 € 

12 PASSIVOS FINANCEIROS 1 100 000,00 € 

12.05 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 1 100 000,00 € 

12.05 02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1 100 000,00 E 

5 306 437,26 € 

3.2. Orçamento da Despesa 

CLASSIFICACÕES MONTANTE 

Códigos Designação Orgânica Económica 

OrQãnica Económica 

01 AFPDM 5 306 437,26 € 5 306 437,26 € 

DESPESAS CORRENTES - € 3 196 357,70 € 

01 DESPESAS COM O PESSOAL € 1 595 642,13 € 

01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES E 1 273 901,20 € 

01 .01 .02 ÓRGÃOS SOCIAIS - E 104148,12 E 
PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO 

01.01 .04 INDIVIDUAL E 900 818,04 € 

01 .01 .04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES - E 900 818,04 E 

01.01.13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E 101 440,68 € 

01.01 .13.01 ORGAOS SOCIAIS - E 4 356,00 € 

01.01 .13.02 OUTRO PESSOAL E 97 084,68 € 

01.01.14 SUBSIDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL € 167 494,36 E 

01.01 .14.01 ORGAOS SOCIAIS - E 17 358,02 € 

01.01 .14.02 OUTRO PESSOAL E 150 136,34 E 

01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS € 31 510,40 € 

01.02.04 AJUDAS DE CUSTO E 7 650,40 E 

01.02.06 FORMAÇÃO - E 5 000,00 € 

01 .02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES E 5 000,00 E 

01 .02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS . E 13 860,00 E 

01.02.13.02 OUTROS E 13 860,00 E 

01.02.13.02.01 ORGAOS SOCIAIS . E 5 670,00 E 

01.02.13.02.02 OUTRO PESSOAL - E 8190,00 E 

01.03 SEGURANÇA SOCIAL - E 290 230,53 E 

01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - E 276 740,01 E 
ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

01.03.05.01 (ADSE) - E 1 676,08 E 

01.03.05.02 
SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS - E 271 563,93 E 

01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - E 9 316,07 E 

01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - E 262 247,86 E 

01.03.05.03 OUTROS - E 3 500,00 € 

01.03.09 SEGUROS - E 7 455,00 E 
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS 

01.03.09.01 PROFISSIONAIS . E 7 455,00 E 

01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - € 6 035,52 € 

01.03.10.99 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - € 6 035,52 E 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS . € 1 455 063,03 € 

02.01 AQUISIÇÃO DE BENS - € 315 765,34 E 
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, 

1-
/ 

02.01 .01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS € 

02.01.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES € 

02.01 .02.02 GASÓLEO € 

~ 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE - € 

02.01.05 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS € 

02.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR € 

02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 19-02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO € 19 222,91 € 

02.01.10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 1 000,00 € 
, 

(/\ 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS - € 2 300,00 € 

02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSiLIOS - € 16 000,00 € 

02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - € 1 100,00 € 

~ 02.01.21 OUTROS BENS - € 78 635,29 € 

02.01.21. 01 MATERIAL DIDATICO - € 39 171,69 € 

02.01 .21.02 MANUAIS - € 20 001,39 € 

02.01 .21.99 BENS DIVERSOS € 19 462,21 € 

02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS € 1 139 297,69 € 

02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES € 48 848,66 € 

02.02.01 .01 AGUA € 8 825,13 € 

02.02.01 .02 ELETRICIDADE € 37 823,53 € 

02.02.01.03 GAS/OXIGENIO € 2 200,00 € 

02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE - E 10 501,34 € 

02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS - e 54 121,03 e 

02.02.09 COMUNICAÇÕES - e 21 732,37 € 

02.02.12 SEGUROS - e 15 492,48 E 

02.02.13 DESLOCACOES E ESTADAS e 64 200,00 € 

02.02.13.01 REFEIÇOES e 4 200,00 e 
02.02.13.02 DESLOCAÇOES E ESTADAS € 60 000,00 € 

02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA e 51 451,00 € 

02.02.15 FORMAÇÃO - € 526 066,18 e 

02.02.17 PUBLICIDADE - e a 200,00 e 
02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - € 4 000,00 e 

02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - € 205 125,63 € 

02.02.25 OUTROS SERVIÇOS - € 129 559,oo e 

02.02.25.01 RENDAS E ALUGUERES - EDIFICIOS - e 35 000,00 € 

02.02.25.02 Contencioso e notariado - € 1 500,00 E 

02.02.25.03 Serviço Refeitório - SENHAS - € 53110,00 € 

02.02.25.04 Visitas de Estudos - e 1500,00 e 

02 02 25.99 OUTROS SERVIÇOS- OUTROS - e 32 449,00 € 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS - € 67 502,54 € 

03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA - € 67 502,54 € 

03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ - € 67 502,54 € 

03.01 .03.01 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO - € 29 000,00 € 

03.01 .03.02 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO e 38 502,54 € 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES • € 24 050,00 € 

04.08 FAMÍLIAS - € 24 050,00 € 

04.08.02 OUTRAS - € 24 050,00 e 

04 08.02.02 OUTROS - e 24 050,00 € 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES • € 54100,00 € 

06.02 DIVERSAS - € 54 100,00 e 

06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS - € 21 500,00 € 

06.02.01 .01 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA - € 21 500,00 E 

06.02.01 .01 .99 OUTROS - e 21 500,00 € 
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06.02.03 OUTRAS € 32 600,00 € 

06.02.03.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES E 1 500,00 E 

06.02.03.01 .01 TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS € 1 500,00 e 
06 02.03 04 SERVIÇOS BANCARIOS € 24 300,00 E 

06.02.03.05 OUTRAS € 6 B00,00 € 

06.02.03.05.01 QUOTIZAÇOES € 1 800,00 € 

06 02.03.05.09 OUTRAS E 5 000,00 € 

DESPESAS DE CAPITAL € 2 110 079,56 € 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL € 145 297,82 € 

07.01 INVESTIMENTOS € 145 297,82 € 

07.01.03 EDIFICIOS € - € 

07.01 .03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS € 

07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTE E 30 000,00 € 

07 .01 .06.02 OUTRO € 30 000,00 € 

07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - e:. 13 552,B0 E 

07.01 .09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5 000,00 € 

07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 95 745,02 € 

07.01.10.02 OUTRO 95 745,02 € 

07.01.11 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 000,00 € 

10 PASSIVOS FINANCEIROS € 1964 781,74 € 

10 05 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO E 1 704 000,00 € 

10.05.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ € 1 704 000,00 € 

10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS € 260 7B1,74 € 

10.0603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ • E 260 7B1,74 € 

3.3. Perspetivas de Investimento 

No ano de 2019 a prioridade estratégica é procurar parcerias externas e 
enquadrar em medidas de cofinanciamento público/privado a construção do 
espaço tecnológico e artístico da AFPDM. 

A consolidação do projeto da AFPDM passa por um reforço do investimento 
em infraestruturas destinadas quer ao nível do ensino profissional quer ao 
ensino artístico. 

Elaborado em : 

siden;tr_U~m-~1-
ão em reunião da Aslmb~✓-Geral da AFPDM) 
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MUNICll'IO DO MONlllO 
CÀM1\IU \1U\Jl<:lll'II 

MAPA DE PESSOAL 2019 

Mapa de Pessoal 2019 • RESUMO 

Carreira/ Categoria 
RJEP-TI 

Ocupados Vagos Total 

Chefe de Divisão 8 o 8 

Dirigente Intermédio 3° Grau 2 o 2 

Coordenador Municipal de Proteção Civil 1 o 1 

Especialista de Informática Grau 1 2 o 2 

Técnico Superior 120 9 129 

Coordenador Técnico 6 2 8 
Assistente Técnico 

Assistente Técnico 183 8 191 

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1 o 1 

Técnico de Informática Grau 1 4 o 4 

Adjunto 1 o 1 

Especialista Principal 2 o 2 

Especialista 2 o 2 

Fiscal Municipal Principal 2 o 2 

1.ª Classe 2 o 2 

2.ª Classe 2 o 2 

Encarregado Operacional 13 1 14 
Assistente Operacional 

Assistente Operacional 489 32 521 

Total 840 52 892 

RJEP-TD 

Ocupados Vagos 
o o 
o o 
o o 
o o 
7 4 

o o 
o 1 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

21 5 

28 10 

Legenda: 

RJEP-T/- Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 

RJEP-TD - Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Determinado ~~ ~ ·~ ~ ,, . 

Total 
o 
o 
o 
o 
11 

o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

26 

38 

Total Geral 

8 

2 

1 

2 

140 

8 

192 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

14 

547 

930 

~ 
~ 

2 
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Carreira/Categoria 

Assistente Técnico 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 

Técnico Superior 
Assistente Técnico 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 

Técnico Superior 
Técnico Superior 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 

Coordenador Municipal de 
Proteção Civil 

Técnico Superior 

Fiscal Municipal 
Assistente Técnico 

Técnico Superior 

MUNICIPIO 1)0 MONTIIO 
CÂMAKA MU:'IIKJll'II. 

MAPA DE PESSOAL 20 f 9 

Assembleia MuniciQal - 8101 

Funções 

Prestar todo o apoio administrativo à Assembleia Municipal 

Câmara MuniciQal - 8102 

Funções 

Gabinetes Apoio ao Executivo 
Assegurar o apoio necessàrio ao desempenho das atividades desenvolvidas nos Gabinetes de apoio ao Executivo 
Municipal (atendimento telefónico e presencial, relatórios de atividades, apoio nas deslocações do executivo às Juntas 
de Freguesia) 
Assessoria técnica ao Executivo Municipal 
Assegurar o apoio administrativo e elaboração de estatísticas mensais e anuais dos dados tratados 
Condução das viaturas afetas aos gabinetes de apoio do Executivo Municipal 
Assegurar o expediente diário nos Gabinetes de apoio ao Executivo 

Gabinete de Sanidade Pecuária 
Prestar serviços técnicos no âmbito das competências em sanidade e seçiurança alimentar 
Médicos veterinários e autoridade da veterinária concelhia em sanidade animal e segurança alimentar 
Prestar todo o apoio administrativo no Gabinete de Sanidade Pecuária 
Prestar todo o serviço necessário no Canil Municipal, nomeadamente limpeza e alimentação dos animais 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

De acordo com o estabelecido no artigo 14.º da Lei n.0 65/2007 de 12 de novembro 

Desenvolver ações conducentes à defesa da floresta em cumprimento do Plano lntermunicipal de Defesa da Floresta 
contra incêndios Montijo-Alcochete 
Ações de fiscalização preventiva e sancionatória 
Prestar o apoio administrativo necessário à execução das competências da proteção civil 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 
Coordenar as atividades desenvolvidas e a equipa do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas ... 

Perfil de 
Competências ,11 

2,5, 10e14 

Perfil de 
Competências ,,, 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 
2, 5, 10e 14 
2, 7, 8 e 11 
2,7,8e11 

2. 3, 7 e 11 
2, 3, 7 e 11 
2, 7, 8 e 11 
2,7,8e11 

2, 3, 4, 6 e 7 

2, 3, 7 e 11 

2, 5, 10e 14 
2, 5, 10e 14 

2, 3, 7 e 11 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD ** 
2 1 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD ** 

5 o 

3 o 
8 o 
3 o 
4 o 

1 o 
2 o 
1 o "\ 
2 o 

1 o ~ \ \ 
2 - wº M N~ 

r - IJ" 
1 "' /--O .J " '.I.. 

1 r--,.. 0\-<--. 1 

\ "--...) ( 
1 \ o - t ~ -,, -~~ - ~ ~ - ~~ 
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Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

MUNICll'IO IJO MONTIIO 
CÂMIIIU \1UNK:lll'IJ. 

MAPA DE PESSOAL 20 l 'J 

Conceber, executar e acompanhar o plano de comunicação global do município, assegurando as atividades de informação, imagem, 
marketing, publicidade, em estreita articulação com as demais unidades orgânicas; Promover iniciativas de comunicação interna; 
Organizar e coordenar eventos e cerimónias protocolares; Gestão das Redes Sociais; Elaboração de Planos Estratégicos de 
Comunicação e Marketina; Elaboração de Relatórios. 
Estabelecer relações de colaboração e intercâmbio informativo com os meios de comunicação social em geral, e em especial com 
os de expressão regional e local; Recolha e análise de notícias ou artigos de opinião publicados sobre o concelho e elaboração de 
clipping; divulgação de notícias, em articulação com o GP sobre a atuação do município; Promover iniciativas de comunicação 
interna; Gestão e inserção de conteúdos na intranet e internei; Colaboração em cerimónias protocolares e eventos municipais. 
Promover a conceção e acompanhamento da imagem e comunicação gráfica do município, nomeadamente elaboração de cartazes, 
desdobráveis, folhetos, postais, convites, publicações, exposições, Stands promocionais entre outros. 
Captar imagens, editar e reproduzir vídeos/filmes sobre a atividade municipal; Gerir o equipamento de som e controlar a cedência 
do equipamento: Atualizar conteúdos no Jornal eletrónico: Manter atualizada uma base de dados dos registos em vídeo; 
Gerir e inserir conteúdos noutros sites que promovem a atividade municipal; Gestão e inserção de conteúdos na internei e Intranet do 
Município; Gestão da rede de Mupis da JCDECAUX; Colaboração em cerimónias protocolares e eventos municipais. Atualizar da Base de 
Dados de e-mails para envio de convites e Newsletters; Conferência de faturas: Gestão do stock de materiais promocionais; Gestão do 
Expediente; Colaboracão em cerimónias protocolares e eventos municipais. 
Conceber e acompanhar a imagem e comunicação gráfica do município, nomeadamente, cartazes, desdobráveis, folhetos, postais, 
publicacões, exposições, Stands promocionais entre outros. 
Assegurar a distribuição e afixação de materiais informativos, nomeadamente, cartazes, folhetos, entre outros; Assegurar a 
distribuição do expediente entre unidades orgânicas; 
Assegurar o registo fotográfico de atividades e cerimónias promovidas pelo município; Manter atualizada uma base de dados dos 
reaistos fotoçiráficos; Asseçiurar a distribuição e afixação de materiais promocionais do município. 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
Proceder à instrução de processos de promoção e proteção de crianças de jovens; Colaborar com a rede de Proteção 
de Crianças e Jovens e zelar pela defesa dos direitos das Crianças e Jovens do concelho. 
De acordo com o definido na cláusula 4ª do protocolo entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens e a Câmara Municipal de Montijo 
Prestar todo o apoio administrativo na instrução de processos de promoção e proteção de crianças e jovens 

Posto de Turismo 
Coordenar a atividade do posto de turismo; 
Definir e implementar medidas de promoção, divulgação e valorização da imaQem turística do Concelho. 
Colaborar na execução das atribuições do posto de turismo; 
Implementar medidas de promoção, divulQação e valorização da imaQem turística do Concelho. 

Gabinete do Munícipe - Canha 
Prestar todo o apoio necessário aos munícipes na área de Canha 

2, 3, 7 e 11 

3 

2, 3, 7 e 11 

2 

2, 3, 7 e 11 2 

2, 3, 7 e 11 2 

2,5,10e14 1 

2,5,10e14 1 

2, 7, 8 e 11 2 

2,7,8e11 1 

2, 3, 7 e 11 
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Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 
Técnico Superior 
Técnico Superior 
Técnico Superior 
Técnico Superior 
Técnico Superior 
Coordenador Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 
Assistente Técnico 
Assistente Técnico 
Assistente Técnico 
Assistente Técnico 
Fiscal Municipal 
Fiscal Municipal 
Encarregado Operacional 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; 

t:.. 

MUNIClrtO DO MONTIIO 
CÂMAAA MUNK:ll'N 

MAPA DE PESSOAL 2019 

Divisão de Administração Organizacional - B2 

Funções 

Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário da 
República, 2. • série - N. • 94 - 16 de maio de 2013; 
Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1081/2013 no Diário da República, 2.ª série 
- N.º 94-16 de maio de 2013. 
Assegurar receção - Paços do Concelho - Informações, encaminhamento de utentes, recebimento de candidaturas a concursos 
Assessoria Jurídica, Instrutora Processos Disciplinares, Inquiridora Processos Inquérito 
Instrução de Processos Contraordenação e Execução Fiscal 
Elaboração de contratos do oficial público e instrução dos processos para o Tribunal Contas 
Apoio Administrativo à Câmara Municipal; Elaboração de Atas, Editais, Ordem do Dia 
Coordenação Serviço de Fiscalização Municipal 
Coordenar o serviço de taxas e licenças; Proceder a Licenciamentos/comunicações diversas e liquidação de taxas e tarifas. 
Prestar apoio administrativo - Elaboração de informações, propostas, instrução processos de notariado, registo de processos, 
arquivo, atendimento 
Escrivã de Processos Contraordenação e apoio administrativo nos processos de execução fiscal 
Prestar apoio administrativo ao serviço de Fiscalização Municipal: elaboração de informações, registo, arquivo e atendimento 
Prestar apoio administrativo ao Gabinete Jurídico: elaboração de informações, registo, arquivo e atendimento 
Proceder a Licenciamentos/comunicações diversas e liquidação de taxas e tarifas. 
Receção, registo e distribuição de correspondência 
Ações de fiscalização preventiva e sancionatória 
Instrução de processos de contraordenação 
Coordenação da equipa afeta aos Serviços Gerais 
Execução de tarefas de higienização e limpeza dos serviços camarários 
Atendimento e encaminhamento de chamadas internas e externas 
Expedição de correspondência, serviço externo e interno, apoio à receção, central telefónica e reprografia 
Apoio administrativo ao serviço de fiscalização municipal: Elaboração de Informações, registo, arquivo e atendimento 

~ 

Perfil de Número de postos de 

Competências 111 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD ** 

2, 3, 4, 6 e 7 1 o 

2, 3, 7 e 11 1 o 
2, 3, 7 e 11 6 o 
2, 3, 7 e 11 1 o 
2, 3, 7 e 11 2 o 
2, 3, 7 e 11 1 o 
2, 3, 7 e 11 1 o 
2, 5, 10e 14 1 o 
2, 5, 10 e 14 2 o 
2,5,10e14 2 o 
2, 5, 10e 14 1 o 
2, 5, 10e 14 1 o 
2, 5, 10 e 14 6 o 
2, 5, 10e 14 3 o 
2,5,10e14 4 o 
2, 5, 10e 14 1 o 
2, 7, 8 e 11 1 o 
2, 7,8e11 24 o '-
2, 7, 8e11 1 o ~ 

2, 7, 8 e 11 3 o 
2, 7, 8 e 11 1 º- ~ 

:;-i 

~-s 





Carreira/Categoria 

Cargo Direção Intermédia 3° 
Grau 
Técnico Suoerior 

Técnico Superior 

Especialista de Informática 

Técnico de Informática 
Assistente Técnico 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

MUNIClrlO DO MONTIIO 
CÂMAAA MU:\JIUll'J 

MAPA DE PESSOAL 201 9 

Unidade Municipal de Tecnologias e Sistemas de Informação- 8200 

Funções 

De acordo com o estabelecido nos artigos 3.º e 4.0 do Regulamento dos Cargos de Direção Intermédia de 3° Grau do Município de 
Montijo 
Apoio e Gestão das aplicações 
Gestão e atualização da cartografia e cadastro municipal; Desenvolvimento e implementação de sistemas de informação e gestão 
de bases de dados geográficas; Desenvolvimento de estudos e projetos na área da gestão do território municipal; Resposta a 
pedidos de informação geográfica a serviços internos, munícipes e entidades externas. 
Apoio e Gestão de Redes e Sistemas; Apoio e Gestão na área das Telecomunicações Apoio às aplicações; Apoio Página Internet 
e Intranet: 
HelpDesk - apoio ao utilizador hardware, software e redes; Apoio e Gestão das aplicações; Apoio Página Intranet 
HelpDesk - apoio ao utilizador hardware, software e redes 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos - 83 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; 
Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário da 
República, 2.ª série - N.º 94 -16 de maio de 2013; 
Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.0 1081/2013 no Diário da República, 2.ª série 
- N.º 94-16 de maio de 2013. 

Elaborar o mapa de pessoal e promover a sua gestão; Elaborar o mapa anual de encargos com pessoal a integrar na proposta de 
orçamento anual; Assegurar o recrutamento e a mobilidade de pessoal; Articular com as entidades externas para o desenvolvimento 
de planos de formação; Promover a formação profissional dos trabalhadores da CMM - Plano de formação e a sua implementação 
e avaliação; Promover e acompanhar as medidas de emprego apoiado, programas de inserção social e programas de estágios; 
Desenvolver indicadores de gestão e elaborar fluxos de entradas e saídas; Acompanhar os procedimentos referentes a tarefas e 
avenças com pessoas singulares, bem como o processamento dos valores respetivos; Acompanhar a avaliação de desempenho; 
Acompanhar o processamento de remunerações e outros abonos, das prestações sociais e retribuições legalmente definidas dos 
trabalhadores com contrato a termo; Organizar, controlar e informar sobre a assiduidade, pontualidade, regime de férias, faltas e 
licenças dos trabalhadores com contrato a termo; Assegurar a informação de dados estatísticos, na área de Recursos Humanos, a 
todas as entidades externas. 

Perfil de 
Competências 111 

2, 3, 4, 6 e 7 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2,5,10e14 
2, 5, 10e14 

Perfil de 
Competências (1) 

2, 3, 4, 6 e 7 

2, 3, 7 e 11 

~~ 
~ ~

'O' 

. \ -.- ~ç ~-

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD** 

1 o 
2 o 

3 o 

2 o 
5 o 
1 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD ** 

o 





Técnico Superior 

Técnico Superior 

Coordenador Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Coordenador Técnico 

Técnico Superior 

MUNICll'IO 1)0 MONTIJO 
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Promover e gerir as questões de Segurança, Higiene, Saúde e Medicina no trabalho e o bem estar dos trabalhadores do Município; 
Desenvolver e acompanhar os procedimentos referentes a acidentes de trabalho, bem como articular com médico do trabalho; 
Conceber e implementar planos específicos de segurança e higiene no trabalho, integrando as medidas de prevenção e de proteção 
na conceção de processos de trabalho e na organização dos postos de trabalho, de acordo com a legislação, zelando pelo seu 
cumprimento; Analisar, identificar e avaliar riscos profissionais, concebendo e propondo medidas de prevenção e de proteção, de 
acordo com os princípios gerais de prevenção e as disposições legais; Promover a realização de sessões de sensibilização, 
formação e informação aos trabalhadores no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho, desenvolvendo metodologias 
específicas que permitam o envolvimento de todos numa nova atitude associada ao comportamento de prevenção; Gerir o processo 
de gestão dos acidentes de trabalho, garantido a concretização das fases institucionalmente previstas e a correta aplicação dos 
mecanismos de assistência e reparação. 
Promover e gerir as questões de Segurança, Higiene, Saúde e Medicina no trabalho e o bem estar social e psicológico dos 
trabalhadores do Município: Realizar consultas psicolóqicas aos trabalhadores do município. 
Coordenar as atividades desenvolvidas na área administrativa de recursos humanos; Assegurar o atendimento presencial e/ou 
telefónico dos trabalhadores do município e a gestão dos seus processos; Acompanhamento dos processos de mobilidade de 
trabalhadores; Asseaurar a informacão de dados estatísticos, na área de Recursos Humanos, a todas as entidades externas. 
Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos, das prestações sociais e retribuições legalmente definidas; 
Organizar, controlar e informar sobre a assiduidade, pontualidade, regime de férias, faltas e licenças; Elaboração do mapa anual de 
encargos com pessoal a integrar na proposta de orçamento anual; Acompanhamento dos processos de mobilidade de trabalhadores; 
Proceder aos descontos e penhoras legais; Validar administrativamente e registar o trabalho suplementar; Assegurar o atendimento 
presencial e/ou telefónico dos trabalhadores do município e a gestão dos seus processos; Atualizar a base de dados na aplicação 
de gestão de pessoal e dos processos individuais; Desenvolver e acompanhar os pedidos de aposentação; Assegurar a informação 
de dados estatísticos, na área de Recursos Humanos, a todas as entidades externas. 
Organizar o agendamento e acompanhamento das consultas de medicina no trabalho e psicologia, no cumprimento da legislação 
em vigor; Acompanhar os processos de acidentes de trabalho/doença profissional e desenvolvimento de todas as tarefas 
administrativas inerentes: Preparar informação estatística sobre o volume e publico alvo das consultas de medicina no trabalho. 
Registo de expediente; Assegurar o contacto entre os serviços; Apoiar na atualização dos processos individuais dos trabalhadores. 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial - 84 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; Regulamento das Estruturas Flexiveis do Municipio de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário 
da República, 2.1 série - N.º 94 - 16 de maio de 2013; Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 
1081/2013 no Diário da República, 2.ª série - N.º 94-16 de maio de 2013. 
Proceder ao pagamento de despesas, de forma regular e organizada, no rigoroso cumprimento da legislação em vigor; Promover o pagamento 
atempado das obrigações fiscais e outras, nomeadamente IVA, Imposto de selo, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Segurança Social; Garantir 
o pa11amento re11ular a fornecedores: Assegurar a constituição, controlo e reconstituição de fundos de maneio: 
Assegurar, em colaboração com as unidades orgânicas proponentes os procedimentos necessários à concretização da aquisição de bens e serviços; 
Gerir as candidaturas, contratos programas, protocolos e todas as situações que impliquem movimentos financeiros: Contratualizar e gerir a carteira 
de empréstimos do município; Assegurar a gestão de stocks com eficácia e eficiência; Gerir a carteira de seguros do Município; Organizar e manter 
atualizado o cadastro e inventário dos bens móveis do município e a sua afetação criteriosa aos dive~s serviços municipijis: O~ r e manter 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2,5,10e14 

2, 5, 10 e 14 

2, 5, 10 e 14 

2, 7, 8 e 11 

Perfil de 
Competências (1) 

2, 3, 4, 6 e 7 

2, 5, 10e 14 

1 o 

o o 

2 o 

11 o 

1 o 

1 o 

Número de postos de "' 
trabalho 

RJEP-TI • 1 RJEP-TD 
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Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 
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atualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do município e garantir os procedimentos relativos à alienação ou aquisição dos referidos bens; 
Desenvolver, no âmbito do POCAL, a contabilidade analítica e a Contabilidade de custos; Proceder ás operações de abate e alienação de bens 
patrimoniais; 
Organizar e manter atualizada uma base de dados de fornecedores; Registos técnico-administrativos dos aprovisionamentos; Verificação das 
existências no "armazém"; Registo de cabimentos e compromissos; Efetuar consultas ao mercado; Emissão de requisições externas; Registo de 
faturas; Emissão de Ordens de Pagamento; Emissão de cheques; Efetuar reconciliações bancàrias; Controlar as operações de tesouraria; Proceder 
à conferência do diário de tesouraria com os diários de receita e despesa; Efetuar recebimentos e pagamentos; Proceder à guarda, conferência e 
controlo sistemático do numeràrio e valores em caixa e bancos; Conferir o resumo diário de tesouraria; Conferir e validar os documentos diários de 
tesouraria; Asseaurar o deoósito diário das receitas nos bancos e proceder ao controlo dos movimentos bancàrios; 
Procederá emissão de requisições externas; Registo de faturas; Emissão de Ordens de Pagamento 

Divisão de Educa_ção - 85 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 

2, 5, 10e 14 

2,7,8e11 

Perfil de 
Competências 111 

Lei n.º 49/2012 de 29/08; Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário I 2 3 4 6 7 da República, 2.ª série - N.° 94 - 16 de maio de 2013; Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º • • • e 
1081/2013 no Diário da República, 2.ª série - N.º 94-16 de maio de 2013. 
Estuda, planeia, programa, avalia e aplica métodos e processos de natureza técnica e ou científica que fundamentam e preparam a decisão; Elabora, 
autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e executa outras atividades de apoio geral ou especializado I 
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; Representa o serviço em assuntos da sua especialidade, tomando 2, 3, 7 e 11 
opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 
Intervenção em equipas multidisciplinares que asseguram a implementação de respostas multinivel, incluindo apoios sociais e saúde, na educação 
pré-escolar e no ensino básico e secundário; apoio aos docentes do 1 ° ciclo no desenvolvimento e implementação de projetos de empreendedorismo 
social com a sua turma, nos quais se mobiliza um conjunto de competências sociais e pessoais dos alunos (e.g., autonomia, comunicação, trabalho 
em equipa, iniciativa, inovação/criatividade) cruciais para a melhoria do seu relacionamento, do seu ajustamento psicossocial e do seu sucesso 1 2, 3, 7 e 11 
escolar; Apoio aos docentes do 1 ° ciclo na abordagem curricular transdisciplinar da educação para a cidadania com as suas turmas, através da 
planificação e implementação de um programa de sessões de educação para a cidadania; Colaboração com a equipa técnica da Divisão de 
Educacão. apoiando a realizacão das atividades regulares desta área. 
Intervenção em equipas multidisciplinares que asseguram a implementação de respostas multinivel, incluindo apoios sociais e saúde, na educação 
pré-escolar e no ensino básico e secundário; Diagnóstico das condições sociofamiliares e económicas de alunos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário; Elaboração e acompanhamento de Planos Integrados de Apoio à Família (PIAF); Apoio aos docentes do 1° ciclo no 
desenvolvimento e implementação de projetos de empreendedorismo social com a sua turma, nos quais se mobiliza um conjunto de competências I 2 3 7 e 11 sociais e pessoais dos alunos (e.g., autonomia, comunicação, trabalho em equipa, iniciativa, inovação/criatividade) cruciais para a melhoria do seu ' ' 
relacionamento, do seu ajustamento psicossocial e do seu sucesso escolar; Apoio aos docentes do 1° ciclo na abordagem curricular transdisciplinar 
da educação para a cidadania com as suas turmas, através da planificação e implementação de um programa de sessões de educação para a 
cidadania: Colaboracão com a equipa técnica da Divisão de Educação. apoiando a realizacão das atividades regulares desta área. 
Apoio à dinamização de "Laboratório de Aprendizagem", nomeadamente apoio a docentes e a grupos-turma de alunos de ensino básico e secundário 
dos Agrupamentos de Escolas do Concelho do Montijo; Planeamento, organização e avaliação atividades de caràcter educativo, cultural, social e 
recreativo, em contexto institucional e na comunidade, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, promovendo o sucesso educativo, I 2 3 7 e 11 qualidade de vida, inserção e interação social; Diagnóstico e análise áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio ' ' 
envolvente; Promoção da interação entre os agentes locais da comunidade, a integração grupal e social e envolve as famílias nas atividades 
desenvolvidas; Colaboração com a equiJ)ll técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta áre~ 

~~ 

13 o 

1 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD .. 

o 

7 o 

o 3 

o 2 

8 





Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Fiscal Municipal 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 
(cozinheiro/a) 

Assistente Operacional (ajudante 
de cozinha) 
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Apoio à dinamização do Espaço 'Trilhos da Ciência', dedicado ao ensino experimental das ciências na educação pré-escolar e no 1° ciclo do ensino 
básico, nomeadamente apoio técnico (equipamento e aplicações informáticas) a docentes grupos-turma de alunos destes nlveis de educação. Apoio 
à dinamização do Espaço Maker em Movimento (espaço onde os/as alunos/as são desafiados/as a organizarem-se para desenvolverem atividades 
em grupo com base numa filosofia pedagógica construtivista, de forma autónoma, com o intuito de criarem uma solução ou um objeto), 
nomeadamente apoio técnico (equipamento e aplicações informáticas) a docentes grupos-turma de alunos da educação pré-escolar e do 1° ciclo do 
ensino básico. Manutenção dos equipamentos e aplicações informàticas do espaço 'Trilhos da Ciência' e do Espaço Maker em Movimento; 
Experiência de trabalho em ambientes multimédia e digitais; Domínio de software de edição e imagem e de som. Colaboração com a equipa técnica 
da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades requlares desta área. 
Apoio à dinamização do espaço 'Trilhos da Ciência', nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-turma de crianças/alunos da educação pré
escolar e do 1 º ciclo do ensino básico do Concelho de Montijo na conceção e dinamização de atividades experimentais e na dinamização de 
ambientes educativos flexíveis e inovadores. Planeamento, organização e avaliação atividades de carácter educativo, cultural, social e recreativo, 
em contexto institucional e na comunidade, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, promovendo o sucesso educativo, qualidade 
de vida, inserção e interação social; Diagnóstico e análise áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente; 
Promoção da interação entre os agentes locais da comunidade, a integração grupal e social e envolve as famílias nas atividades desenvolvidas; 
Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta área. 
Apoio à dinamização do Espaço Maker em Movimento (EMM), nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-turmas de crianças/alunos da 
educação pré-escolar e do 1° ciclo do ensino básico no desenvolvimento de atividades em grupo com base numa filosofia pedagógica construtivista 
e de forma autónoma, com o intuito de criarem uma solução ou um objeto. Planeamento, organização e avaliação atividades de carácter educativo, 
cultural, social e recreativo, em contexto institucional e na comunidade, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, promovendo o 
sucesso educativo, qualidade de vida, inserção e interação social; Diagnóstico e análise áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo 
alvo e ao seu meio envolvente; Promoção da interação entre os agentes locais da comunidade, a integração grupal e social e envolve as famílias 
nas atividades desenvolvidas; Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta 
área. 
Apoio à dinamização do espaço "Trilhos da Ciência', nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-turma de crianças/alunos da educação pré
escolar e do 1 º ciclo do ensino básico do Concelho de Montijo na conceção e dinamização de atividades experimentais e na dinamização de 
ambientes educativos flexíveis e inovadores. Desenvolvimento e implementação de processos científicos e experimentais que promovam uma 
imagem positiva da ciência e da matemática junto das crianças da educação pré-escolar e dos/as alunos/as do 1 ° ciclo do ensino básico; 
Planeamento e desenvolvimento de atividades de promoção da curiosidade, do poder de observação, do pensamento crítico e da atitude colaborativa 
na exploração e na experimentação, bem como a capacidade de resolução ativa de problemas nas crianças da educação pré-escolar e nos/as 
alunos/as do 1º ciclo; Apoio à dotação dos/as docentes de competências cientificas e metodológicas, capacitando-os para que, no futuro, possam 
dar continuidade à utilização de um vasto conjunto de recursos para o ensino experimental das ciências com total autonomia, nas escolas. 
Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades reQulares desta área. 
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação do servico. 
Fiscaliza as instalações e equipamentos educativos, elabora e encaminha para as unidades orgânicas competentes os pedidos de ações corretivas 
das anomalias e não conformidades detetadas, acompanhando a execução das mesmas. 
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis; Executa tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento do serviço podendo comportar esforço físico; Responsabiliza-se 
,elos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Refeitórios Escolares 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2, 3, 7 e 11 

2,5,10e14 

2, 5, 10e 14 

2, 7, 8 e 11 

Organiza e coordena a equipa de forma a garantir o rigoroso cumprimento das normas e procedimentos descritos no 'Manual de Boas Práticas de 1 2, 7, 8 e 11 
Higiene e Segurança Alimentar" da Câmara Municipal; Presta as informações necessárias para a aquisição de géneros e controla os bens consumidos 
diariamente; Colabora na preparação dos alimentos; Confeciona, emprata e serve as refeições; Receciona os produtos alimentares e não alimentares; 
Efetua o preenchimento de todos os registos obrigatórios do sistema de autocontrolo de Higiene e Segurança Alimentar; Colabora nas limpezas e 
arrumações dos espaços da cozinha e do refeitório; AsseQura as demais tarefas indispensáveis ao normal funcionamento dos serviços. 
Presta informações sobre o número de refeições (almoços e merendas) diariamente previstas (quando delegada pelo/a cozinheiro/a); Colabora na 1 2, 7, 8 e 11 
receção, acondicionamento e armazenamento das matérias-primas alimentares e não alimentares, verificando, sempre que aplicável, as 
temperaturas dos equipamentos~ Colabora nos processos de descongelação de acordo com as boas práticas definidas; Colabora na selecãQ e 

~~\ 
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o 
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Assistente Técnico- SAE 

Assistente Técnico - Animador 
Socioeducativo (AAAF em Jardim 
de Infância 

Assistente Operacional - (AAAF 
em Jardim de Infância) 

Assistente Operacional - Jardim 
de Infância e 1 º 2° e 3° Ciclos 

Assistente Operacional - Apoio a 
crianças com NEE (Jardim de 
Infância 

Coordenador Técnico 

Chefe de Serviços de 
Administração Escolar 

Assistente Técnico- SAE 

Assistente Técnico- SASE 
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preparação dos diversos alimentos e utensílios a utilizar; Colabora no empratamento das refeições, tendo em conta as capitações definidas; Realiza 
as tarefas de limpeza e higienização dos espaços, palamenta e restantes eQuipamentos: Realiza arrumações dos espaços da cozinha e do refeitório. 

colas Poeta Jo 
Responsabilizar-se pelas àraas de serviço que se seguem, consoante a distribuição efetuada pelo/a Chefe dos Serviços de Administração Escolar: 
1.Araa de alunos: 2.Area do pessoal; 3Area de Contabilidade; 4.Area de expediente: 5.Serviço de Ação Social Escolar. Tratamento do expediente 
e da correspondência de cada setor: Elaboração de estalisticas relativas a cada área de serviço; Expediente e arquivo de correspondência relativa 
a cada área de serviço; Declarações referentes a cada área de serviço; Atendimento ao público. 
Organizar e desenvolver atividades de animação, com caráter educativo, cultural, desportivo e social, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 
à Família (AAAF) dos Jardins de Infância da rede pública, em estreita articulação com os educadores de infância que supervisionam o referido 
serviço. 

Colaborar na realização das atividades de animação, com caráter educativo, cultural, desportivo e social, no âmbito das Atividades de Animação e 
Apoio à Familia (AAAF) dos Jardins de Infância da rede pública, em estreita articulação com o/a animador/a e educadores/as de infância que 
supervisionam o referido serviço. 
Efetuar as operações de limpeza e higienizacão das instalações e equipamentos utilizados. 
Funções na área de apoio à atividade educativa: Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades letivas: 
Manter o silêncio nos corredores de forma a impedir que as aulas sejam perturbadas, impedindo os alunos de circular ou de permanecer nos 
corredores ou átrios de acesso às aulas; Apoiar o trabalho do professor, atendendo prontamente à sua Chamada, e prestar apoio às reuniões e 
atividades extracuniculares; Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando estragos e extravies; Abrir 
as salas de aula, quando lhe for solicitado pelos professores; Vigiar o comportamento dos alunos junto das instalações sanitárias, procurando incutir
lhes ensinamentos sobre higiene; Estar com atenção ao comportamento dos alunos nos diversos espaços da escola de forma a transmitir-lhes 
regras de civilidade; Estar atento e atuar sempre que o comportamento ético dos alunos for inconveniente; 
Funções na área de apoio social escolar: Prestar assistência em situação de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o aluno a 
unidades hospitalares; Comunicar estragos ou extravies de material e equipamento. Funções na área de apoio geral: Manter a vigilância na zona 
exterior da Escola, junto das janelas de acesso à sala de aula, na portaria, na zona desportiva e na zona ajardinada, impedindo que os alunos sujem 
ou danifiquem materiais, perturbem as aulas a funcionar em salas acessiveis do rés-<lo-<:hão, ou saiam indevidamente do estabelecimento de ensino; 
Efetuar, no interior e exterior do estabelecimento de ensino, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços; Assegurar a limpeza, arrumação 
e conservação dos espaços comuns (halls, escadas, instalações sanitárias e áreas circundantes) bem como das salas de aula e respetivo 
equipamento; Vigiar as instalações do estabelecimento de ensino, evitando a entrada de pessoas não autorizadas: Abrir e fechar portas, portões e 
·anelas, desligar o quadro elétrico, ligar o alarme e entreQar e receber as chaves do chaveiro que está a seu cal'Qo. 

Acompanhamento de crianças com Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente em todas as atividades letivas, não letivas, de 
autonomia e higiene pessoal, bem como de mobilidade, em estreita colaboração com o(a) educador/a de infância. 

Aoruoamento de Escolas de Montiio 

2, 5, 10e 14 

2, 5, 10 e 14 

2, 7, 8 e 11 

2, 7, 8 e 11 

2, 7, 8 e 11 

Dirigir todo o pessoal afeto ao serviço administrativo. Participar no Conselho Administrativo e na dependência da Direção executiva da escola. I 2 5 10 14 Coordenar todas as áreas da gestão de recursos humanos, financeira, Qatrimonial, expediente e arquivo e aquisições. ' ' e 
Participar no conselho administrativo e, na dependência da direçao executiva da escola, coordenar toda a atividade administrativa nas áreas da gestão de 
recursos humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquisições, da gestão do expediente e arquivo, bem como do atendimento e informação aos alunos, 1 2, 5, 1 O e 14 
encarregados de educação, pessoal docente e não docente e a outros utentes da escola. 
Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações financeiras e contabilisticas. Assegurar o exercicio das 
funções de tesoureiro. Organizar e manter atualizados os processos, assiduidade e vencimentos do pessoal docente. Organizar e manter atualizado 
o inventário patrimonial. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento das diversas áreas de atividade. Assegurar o 1 2, 5, 1 O e 14 
tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos do agrupamento e comunidade escolar. Organizar e manter atualizados os processos 
relativos à gestão dos alunos. Providenciar o atendimento e informação a toda a comunidade educativa. 
Organizar e assegurar a informação dos apoios complementares aos alunos, encarregados de educação e pessoal docente. Organizar os processos I 2 1 O 1 individuais dos alunos que se candidatem a subsidies. Parliciparna organ~izaçâJ> e supervisão técnica dos serviços do refeitório,Jruf..ele e papelaria. ' 5, e 4 

- -
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3 o 
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Assistente Técnico -Animador 
Socioeducativo (AAAF em Jardim 
de Infância) 
Assistente Técnico-Apoio a 
crianças com NEE (Jardim de 
Infância e 1° Ciclo) 

Encarregado Operacional 

Assistente Operacional - SAE 

Assistente Operacional - SAF em 
Jardim de Infância 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional - Apoio a 
crianças com NEE 

Coordenador Técnico 

Assistente Técnico - SAE 

Assistente Técnico -Animador 
Socioeducativo (AAAF em Jardim 
de Infância) 

Encarregado Operacional 

MUN1c1r10 lJO MONlllO 
CÀMAltA ~1U~IOll'II 

MAPA DE PESSOAL 20i9 

Participar na organização dos transportes escolares. Colaborar na seleção e definição dos produtos e material escolar, num processo de orientação 
e consumo. 
Elaborar o plano anual de atividades socioculturais em conjunto com a equipa do pessoal docente afeto ao J. de Infância. Procederá sua aplicação 
tendo em conta os recursos humanos e materiais existentes assim como as diferentes caracteristicas dos grupos de crianças. Procederá avaliação 
trimestral do mesmo. Trabalhar em estreita articulação com o órgão executivo e autarquia de forma a cumprir as orientações emanadas pelos 
mesmos. 
Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação e ensino. Trabalhar em estreita colaboração com os diferentes profissionais 
que prestam apoio a crianças com NEE de forma a facilitar desenvolvimento, bem-estar e segurança das mesmas. Assegurar a realização e 
desenvolvimento regular das atividades, respeitando sempre as diferenças culturais e físicas, mantendo sempre o sigilo profissional. 

Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos A. Operacionais a seu cargo. Colaborar com o órgão de gestão na distribuição de serviço deste 
pessoal. Controlar a assiduidade e elaborar o plano de férias do mesmo. Requisitar e fornecer material de limpeza, primeiros socorros e de uso 
corrente nas aulas. Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento. Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas 
e horários. 
Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos ás transações financeiras e contabilísticas. Assegurar o exercício das 
funções de tesoureiro. Organizar e manter atualizados os processos, assiduidade e vencimentos do pessoal docente. Organizar e manter atualizado 
o inventário patrimonial. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento das diversas áreas de atividade. Assegurar o 
tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos do agrupamento e comunidade escolar. Organizar e manter atualizados os processos 
relativos á gestão dos alunos. Providenciar o atendimento e informacão a toda a comunidade educativa. 
Elaborar o plano anual de atividades socioculturais em conjunto com a equipa do pessoal docente afeto ao J. de Infância. Procederá sua aplicação 
tendo em conta os recursos humanos e materiais existentes assim como as diferentes características dos grupos de crianças. Procederá avaliação 
trimestral do mesmo. Trabalhar em estreita articulação com o órgão executivo e autarquia de forma a cumprir as orientações emanadas pelos 
mesmos. 
Funções de apoio geral, incluindo as de telefonista, operador de reprografia, papelaria, bar e portaria. Participar com os docentes no 
acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo; 
Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento aos utilizadores e controlar entradas e saídas das escolas. Providenciar a limpeza, arrumação, 
conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento didático e informático; Exercer tarefas de apoio aos serviços 
de ação social escolar; Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade acompanhar o aluno a unidades 
de saúde; Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações; Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da 
reprografia, papelaria e bar. Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo 
comunicando semore as avarias verificadas; Exercer semore aue necessário. tarefas de aooio a laboratórios e bibliotecas escolares. 
Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação e ensino. Trabalharem estreita colaboração com os diferentes profissionais 
que prestam apoio a crianças com NEE de forma a facilitar desenvolvimento, bem-estar e segurança das mesmas. Assegurar a realização e 
desenvolvimento regular das atividades, respeitando sempre as diferenças culturais e físicas, mantendo sempre o sigilo profissional. 
Efetuar as operacões de limoeza e hiaienizacão das instalacões e eauioamentos utilizados. 

Açirupamento de Escolas de Peaões, Canha e Santo Isidro 
Dirigir todo o pessoal afeto ao serviço administrativo. Participar no Conselho Administrativo e na dependência da Direção executiva da escola. 
Coordenar todas as áreas da cestão de recursos humanos, financeira, patrimonial, expediente e arauivo e aauisicões. 
Efetuar todas as tarefas inerentes ao serviço de ASE, nomeadamente, receção, análise e tratamento de candidaturas; Tratamento de processos de 
Docentes e Discentes; Encaminhamento e elaboração de mapas e tratamento de toda a documentação para a conta de Gerência; Realizar todo o 
procedimento administrativo relativo à gestão da pape~ria, bar e refeitórios; Requisições de material; Contabilidade e tesouraria; Interagir 
adeauadamente com a comunidade educativa, facilitando o relacionamento entre pares. 

Acompanhar, dinamizar e encaminhar de forma adequada as crianças do pré-escolar que frequentam as AAAF. Organizar de forma criativa e lúdica 
o espaço destinado á dinamização das AAAF, dinamizando atividades adequadas á faixa etária e às necessidades/interesses das crianças do 
serviço. 

Assegurar e garantir, com eficácia, o normal funcionamento/manutenção dos espaços escolares; Atender ás solicitações do pessoal docente e não 
docente: Planificar, calendarizar e supervisionar, os recursos e as tarefas a realizar pelos seus colaboradores. ,-. 
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Assistente Operacional - SAF em 
Jardim de Infância 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 
Técnico Superior 
Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Coordenadora Técnica 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Encarregado Operacional 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 
Assistente Operacional 

MUNIClrlO DO MONTIJO 
CÂM/\AA :\1U~IUll'll 

MAPA DE PESSOAL 20-1:1 

Acompanhar, dinamizar e encaminhar de forma adequada as crianças do pré-escolar que frequentam a CAF. Organizar de forma criativa e lúdica 
o espaço destinado da CAF., dinamizando atividades adequadas à faixa etária e ás necessidades/interesses das crianças da C.A.F. 

Acompanhar, auxiliar e encaminhar adequadamente as crianças do pré-escolar/1 ºciclo; Interagir adequadamente com Ioda a comunidade educativa, 
facilitando o relacionamento entre pares, gerindo as dificuldades e conflitos surgidos; Limpeza diária do estabelecimento escolar, promovendo a 
reducão de custos de funcionamento, evitando gastos supériluos. 

Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto - 86 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; Regulamento das Estruturas Flexíveis do Municipio de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário 
da República, 2.ª série - N.º 94 - 16 de maio de 2013; Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.0 

1081/2013 no Diário da Reoública, 2.ª série - N.º 94-16 de maio de 2013. 
Cultura e CT JA: Programação e realização de atividades culturais; visitas guiadas; serviço educativo 
Cultura/Museu Agrícola: Coordenação, Gestão e Programação; Gestão do Património; Visitas guiadas; Serviço Educativo 
Cultura/Arquivo Municipal: Coordenação, Gestão e Planeamento 
Biblioteca: Coordenação, Gestão e planeamento; Leitura para crianças e jovens; Bibliobus; Controlo e processamento bibliográfico; 
Leitura geral; Leitura de reservados e fundo local; Gestão e Desenvolvimento de colecões; Pólos de Leitura; Espaço Medi@rt. 
Juventude: Coordenação, Gestão e Planeamento. Candidaturas a projetos europeus e nacionais; Programação e realização de 
atividades 
Desporto: Coordenação, Gestão e Planeamento; Programação e realização de atividades desportivas; apoio ao movimento 
associativo; 
Biblioteca: Extensão Cultural (atividades de promoção da leitura) 
Cultura e CT JA: Programação e realização de atividades culturais; serviço educativo; Apoio administrativo; visitas guiadas; receção 
e atendimento; Bilheteira; Sonoolastia 
Cultura/Museu Agrícola: Manutenção e restauro; Visitas Guiadas; Serviço Educativo 
Cultura/Arquivo Municipal: Apoio administrativo; Inserção e tratamento de dados; Tratamento técnico da documentação; Apoio aos 
leitores; Hioienizacão e acondicionamento de documentos. 
Biblioteca: Leitura Geral; Pólos de Leitura; Gestão e desenvolvimento de coleções; Controlo e processamento bibliográfico; Leitura 
geral; Extensão cultural; Núcleo Administrativo; Espaço Medi@rt; Leitura de reservados e fundo local; Leitura para crianças e jovens; 
Bibliobus; Servico de aooio a Bibliotecas Escolares 
Desporto: Manutenção de instalações desportivas; Apoio a projetos desportivos; Apoio Administrativo; Atendimento / receção / 
tesouraria; 
Cultura/CT JA: Manutenção técnica 
Cultura: receção/atendimento 
Cultura/Museu Agrícola: Manutenção Agrícola; Limpeza 
Cultura/Arquivo Municipal: Higienização e acondicionamento de documentos ( ............ -
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Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 
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Biblioteca: Núcleo administrativo; Leitura para crianças e jovens; Controlo e processamento bibliográfico; Leitura geral; Pólos de 
leitura: Bibliobus 
Desporto: Vigilância e Limpeza de instalações desportivas; Apoio a Projetos desportivos; Manutenção técnica; receção / 
atendimento: 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promo_ção da Saúde - 87 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; 
Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário da 
República, 2.ª série- N.º 94-16 de maio de 2013; 
Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1081/2013 no Diário da República, 2.ª série 
- N.º 94-16 de maio de 2013. 
Dinamizar o Banco Local de Voluntariado (BLV); Sensibilizar a comunidade local ao nível das principais problemáticas sociais; 
Elaborar e divulgar estudos que melhorem o conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas 
populacionais específicas; Apoiar tecnicamente as instituições locais que operam no domínio social ao nível do desenho de projetos 
ou do desenvolvimento de atividades específicas; Apoiar tecnicamente as estruturas que compõem a Rede Social e Montijo 
Saudável; Desenvolver, em conjunto com o Núcleo Executivo (NE) do Conselho Local de Ação Social e de Saúde (CLASS) o 
Diagnóstico Social e o Perfil de Saúde; Promover e coordenar projetos de intervenção comunitária que visem a minimização das 
problemáticas de exclusão social e da promoção da saúde a nível municipal; Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que 
fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a minimização de situações de exclusão. 
Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Elaborar e divulgar 
estudos que melhorem o conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas populacionais específicas; 
Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a 
minimização de situações de exclusão 
Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Apoiar tecnicamente as 
instituições locais que operam no domínio social ao nível do desenho de projetos ou do desenvolvimento de atividades específicas; 
Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a 
minimização de situações de exclusão; Contribuir para uma intervenção municipal integrada e pluridisciplinar, junto de diversas 
entidades do município; Diagnosticar as carências de habitação e recolher dados sociais e económicos que permitam a definição 
das prioridades de atuação; Assegurar a divulgação e coordenação dos concursos de atribuição de habitação social: Assegurar os 
trâmites processuais relativos à atribuição de habitação em casos de emergência social; Coordenar processos de despejo de fogos, 
propriedade do município; Acompanhar socialmente os agregados familiares residentes em habitação social autárquica; Coordenar 
processos de despejo de fogos propriedade do município; Produzir e monitorizar indicadores de caracterização da situação 
habitacional social autárquica; 
Dinamizar atividades dirigidas à população em maior risco de exclusão social; Elaborar e divulgar estudos que melhorem o 
conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas populacionais específicas; Promover e coordenar 
roietos de intervenção comunitãria que visem a minimização das problemáticas de exclusão social e da promoção d~úde a nível 
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Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 
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Técnico Superior 

Assistente Técnico 
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municipal; Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis 
e a minimização de situações de exclusão; 
Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Dinamizar atividades 
dirigidas á população em maior risco de exclusão social; Sensibilizar a comunidade local ao nível das principais problemáticas 
sociais; Elaborar e divulgar estudos que melhorem o conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas 
populacionais específicas; Promover e coordenar projetos de intervenção comunitária que visem a minimização das problemáticas 
de exclusão social e da promoção da saúde a nível municipal; Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a 
rática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a minimização de situações de exclusão. 

Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Dinamizar atividades 
dirigidas à população em maior risco de exclusão social; Sensibilizar a comunidade local ao nível das principais problemáticas 
sociais; Elaborar e divulgar estudos que melhorem o conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas 
populacionais específicas; Apoiar tecnicamente as instituições locais que operam no domínio social ao nível do desenho de projetos 
ou do desenvolvimento de atividades específicas; Promover e coordenar projetos de intervenção comunitária que visem a 
minimização das problemáticas de exclusão social e da promoção da saúde a nível municipal; Promover e coordenar as atividades 
e programas realizados com outras instituições públicas ou privadas, no âmbito da cidadania, da igualdade de género e do combate 
á violência doméstica: Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida 
saudáveis e a minimização de situações de exclusão~ 
Dinamizar atividades dirigidas à população em maior risco de exclusão social; Sensibilizar a comunidade local ao nivel das principais problemáticas 
sociais; Elaborar e divulgar estudos que melhorem o conhecimento sobre a realidade social municipal, nomeadamente sobre franjas populacionais 
especificas; Apoiar tecnicamente as instituições locais que operam no domínio spcial ao nível do desenho de projetos ou do desenvolvimento de 
atividades especificas; Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a 
minimização de situaeões de exclusão 
Produzir e monitorizar indicadores de caracterização da situação habitacional social autárquica; Atualizar anualmente a situação 
sócio económica dos agregados familiares, as rendas e os planos de pagamento da dívida; Proceder à liquidação das rendas do 
arque de habitação social do Município. 

Desenvolver e dinamizar o Projeto Junto de Si/Academia Sénior no Pólo da União das Freguesias de Pegões e Junta Freguesia de 
Ganha e também da União das FreQuesias da Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia e Projeto Envelhecimento ativo no Município 
Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Dinamizar atividades 
dirigidas à população em maior risco de exclusão social; Sensibilizar a comunidade local ao nível das principais problemáticas 
sociais; Diagnosticar as carências de habitação e recolher dados sociais e económicos que permitam a definição das prioridades 
de atuação; Assegurar a divulgação e coordenação dos concursos de atribuição de habitação social; Proceder à liquidação das 
rendas do parque de habitação social do Município. 

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo- 88 

Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; 
Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.0 1080/2013 no 
Diário da República, 2.ª série- N.0 94-16 de maio de 2013; 
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Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1081/2013 no Diário da 
Repúblíca, 2.ª série- N.º 94-16 de maio de 2013. 
Planeamento (PDMM); Elaborar os estudos necessários à aprovação, alteração e atualização dos instrumentos de gestão territorial 
adequados ao desenvolvimento sustentado do território; Assegurar o acompanhamento e monitorização da execução do Plano 
Diretor Municipal do Montijo e outros planos municipais de ordenamento do território; Emitir pareceres no âmbito do planeamento 
urbanístico; Articular com entidades externas em matéria de planeamento e ordenamento do território; Acompanhar a elaboração 
de estudos e planos nacionais, setoriais e ou especiais de ordenamento do território. relacionados com o concelho. 
Reabilitação Urbana; Coordenar e dinamizar programas e projetos de conceção urbanística, designadamente na área da reabilitação 
urbana, em articulação com os serviços competentes; Articular com os serviços competentes, no sentido da recuperação e 
requalifieqçâo das zonas urbanas. 
Fiscalização técnica; Assegurar as operações de natureza técnica relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Emitir parecer e informar sobre todos os 
procedimentos legalmente previstos, relacionados com a gestão urbanística; Cooperar com os promotores imobiliários, proprietários 
e outras entidades, com vista à resolução dos problemas existentes; Promover a fiscalização e acompanhamento das obras 
particulares em execução. 
Licenciamento; Assegurar as operações de natureza técnica relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Juridlco da 
Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Emitir parecer e informar sobre todos os procedimentos 
legalmente previstos, relacionados com a gestão urbanística; Cooperar com os promotores imobiliários, proprietários e outras entidades, 
com vista à resolução dos problemas existentes; Assegurar todas as operações de natureza administrativa relativas aos processos 
urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Propor e 
emitir alvarás de loteamento, de licenças de construção e de utilização e emitir certidões. 
Gabinete técnico habitação; Dinamizar, localmente, programas de recuperação de imóveis degradados; Sem prejuízo das atribuições 
legalmente cometidas à Comissão Arbitral Municipal, assegurar uma atividade sistemática de acompanhamento no domínio da conservação 
do parque habitacional privado, numa perspetiva de apoio à conservação do património edificado; Promover os procedimentos legalmente 
tipificados no domínio da conservação do parque habitacional privado, incluindo a realização de vistorias e demais diligências; Assegurar 
todas as operações de natureza administrativa relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Assegurar o processo de taxação e liquidação; Assegurar a informação aos 
munícipes no que respeita aos processos da competência da Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo; Assegurar a atividade dos 
gestofes de procedimentos. 
Coordenar; Assegurar todas as operações de natureza administrativa relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Propor e emitir alvarás de loteamento, de licenças de 
construção e de utilização e emitir certidões; Assegurar a informação aos munícipes no que respeita aos processos da competência da 
Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo. 
Topografia; Assegurar a disponibilidade de documentação de suporte para apoio ao ordenamento do território (topografia, heliografia e 
cartoorafial. 
Gestão de processos; Informar sobre todos os procedimentos legalmente previstos, relacionados com a gestão urbanística; Cooperar com 
os promotores imobiliários, proprietários e outras entidades, com vista à resolução dos problemas existentes; Assegurar todas as operações 
de natureza administrativa relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, submetidos 
à Câmara Municipal pelos particulares; Propor e emitir alvarás de loteamento, de licenças de construção e de utilização e emitir certidões; 
Assegurar a informação aos munícipes no que respeita aos processos da competência da Divisão de Planeamento do Território e 
Urbanismo. 
Assegurar todas as operações de natureza administrativa relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificacão. submetidos à Câmara Municipal pelos particulares. 
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Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Fiscal Municipal 

Encarregado Operacional 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 
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Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis; Executa tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento do serviço podendo comportar esforço físico; Responsabiliza-se 1 2, 7, 8 e 11 
,elos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização. Assegura o expediente da Divisão. 

Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida - 89 

2 o 

Número de postos de 
Perfil de trabalho Funções 

Decorrentes dos diplomas: 
Lei n.º 49/2012 de 29/08; Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 1080/2013 no Diário 
da República, 2.1 série - N.0 94 - 16 de maio de 2013; Regulamento Orgânico do Município de Montijo, publicado através da Deliberação n.º 
1081/2013 no Diário da República, 2.ª série- N.0 94 -16 de maio de 2013. 
Estudo e conceção de soluções para elaboração de projetos e análise de questões relacionadas com empreitadas de obras públicas 
e por administração direta; Estudo e conceção de soluções para elaboração de procedimentos de aquisição de bens e de serviços; 
Estudo e conceção de sistemas de gestão e manutenção de viaturas e equipamentos; Estudo, conceção e adaptação de métodos 
no planeamento e ordenamento de modo a garantir a permanência do equilíbrio ecológico nos espaços verdes municipais; Estudo 
e conceção de sistema de qestão de recolha RSU. 
Arquivo, secretariado e processamento de documentos; Avaliar a qualidade e custo dos materiais e mão-de-obra, efetuar medições, 
elaborar orçamento para a execução de obras; Fiscalizar e elaborar estudos de acompanhamento de obras por empreitada ou por 
administração direta; Organizar e gerir os mercados e feiras sob jurisdição municipal; - Aferição de balanças, pesos e medidas. 
Medições de ruído ambiente. 
Fiscalizar os mercados e feiras sob jurisdição municipal; Fiscalizar os locais de estacionamento de duração limitada sob jurisdição 
municipal. 
Coordenação e gestão do pessoal de cada sector operacional; Coordenação e gestão do parque de máquinas de viaturas 
automóveis e do pessoal afeto a esta área. 
Assegurar a conservação e manutenção de máquinas e veículos; Conduzir viaturas ligeiras de transporte de passageiros, de máquinas e outros 
veículos pesados e de grande tonelagem e do autocarro de transporte de passageiros; Executar alvenaria de tijolo ou bloco de betão, executar 
estruturas simples em betão simples ou armado; Reparar pavimentos, manter os sistemas de escoamento de águas pluviais e assegurar as 
condições de utilização das vias municipais; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de bens e equipamentos; Coveiro (abertura e aterro de 
sepulturas, depósito e levantamento de restos mortais); Serviços Gerais (limpeza e conservação das instalações); Executar todos os registos 
inerentes à atividade do respetivo sector (registo de tarefas diárias e controlo de assiduidade): Controlo de movimentação de viaturas. 
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2, 3, 4, 6 e 7 o 

2, 3, 7 e 11 11 o 

2,5,10e14 23 o 

2,5,10e14 3 o 

2, 7, 8 e 11 2 o 

2, 7, 8 e 11 49 o 

Unidade Municipal de Administração Direta, Higiene Urbana e Espaços Verdes - 8900 

Funções 

De acordo com o estabelecido nos artigos 3.º e 4.0 do Regulamento dos Cargos de Direção Intermédia de 3° Grau do Município de 
Montijo 

Perfil de 
Competências 111 

2, 3, 4, 6 e 7 

Númer1 

RJEP-TI 

~ ~ - 1>=- ) 16 



' 



Técnico Superior 

Encarregado Operacional 

Assistente Operacional 

Legenda: 

MUNICIPIO DO MONTIIO 
(ÂMAKA \IU~IClll'.I. 

MAPA DE PESSOAL 2019 

Estudo e conceção de soluções para elaboração de projetos e análise de questões relacionadas com empreitadas de obras públicas 
e por administração direta; Estudo e conceção de soluções para elaboração de procedimentos de aquisição de bens e de serviços; 
Estudo e conceção de sistemas de gestão e manutenção de viaturas e equipamentos; Estudo, conceção e adaptação de métodos 
no planeamento e ordenamento de modo a garantir a permanência do equilíbrio ecológico nos espaços verdes municipais; Estudo 
e concecão de sistema de Qestão de recolha RSU. 
Coordenação e gestão do pessoal de cada sector operacional; Coordenação e gestão do parque de máquinas de viaturas 
automóveis e do pessoal afeto a esta área. 
Instalar e reparar circuitos elétricos e aparelhagem elétrica; Conduzir viaturas ligeiras e/ou pesadas, de acordo com as necessidades do serviço; 
Construir em oficina pequenas estruturas metálicas; Preparar superficies e aplicar tintas ou vernizes; Executar alvenaria de tijolo ou bloco de betão, 
executar estruturas simples em betão simples ou annado; Executar trabalhos de madeira mediante desenho, assentamento e montagem de portas, 
janelas, rodapés e reparações diversas; Reparar pavimentos, manter os sistemas de escoamento de águas pluviais e assegurar as condições de 
utilização das vias municipais; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de bens e equipamentos; Varredura e limpeza das ruas com a 
utilização dos meios necessários; Limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; Serviços Gerais (limpeza e conservação das instalações); 
Executar todos os registos inerentes à atividade do respetivo sector (registo de tarefas diárias e controlo de assiduidade); Vigilância de espaços 
públicos (parQue municipal e outros jardins da cidade); 

2, 3, 7 e 11 1 o 

2, 7, 8 e 11 8 o 

2,7,8e11 167 o 

(1)- De acordo com as listas de competências do sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP), aprovadas pela Portaria 35912013 de 13 de dezembro 

* - Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado 

** - Relação Jurídica de Emprego Público por tempo determinado 
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Mapa de Pessoal 2019 - RESUMO DAS NECESSIDADES DE RECRUTAMENTO 

Carreira / Categoria RJEP-TI 

Técnico Superior 6 
Assistente Técnico 3 
Assistente Operacional 17 

Total 26 

Legenda: 

RJEP-TI - Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 

RJEP-TD - Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Determinado 

RJEP-TD 

4 
1 
5 
10 

Total Geral 

10 
4 

22 
36 

~ t 1t) ~-~ 
2 





Carreira/Categoria 

Assistente Operacional 

Técnico Superior 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 
Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 

MUNICll'IO lJO MONTIIO 
lÂM.,\KA \1ll\JIUll'\I 

PLANO ANUAL DE RECRUTAMENTO 2019 

Câmara MuniciQal - 8102 

Funções 

Gabinetes Apoio ao Executivo 
Assegurar o expediente diário nos Gabinetes de apoio ao Executivo 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
De acordo com o definido na cláusula 4ª do protocolo entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens e a Câmara Municipal de Montijo 

Divisão de Administração Organizacional - 82 

Funções 

Assessoria Jurídica, Instrutora Processos Disciplinares, Inquiridora Processos Inquérito 
Execução de tarefas de higienização e limpeza dos serviços camarários 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos - 83 

Funções 

Elaborar o mapa de pessoal e promover a sua gestão; Elaborar o mapa anual de encargos com pessoal a integrar na proposta de 
orçamento anual; Assegurar o recrutamento e a mobilidade de pessoal; Articular com as entidades externas para o desenvolvimento 
de planos de formação; Promover a formação profissional dos trabalhadores da CMM - Plano de formação e a sua implementação 
e avaliação; Promover e acompanhar as medidas de emprego apoiado, programas de inserção social e programas de estágios; 
Desenvolver indicadores de gestão e elaborar fluxos de entradas e saídas; Acompanhar os procedimentos referentes a tarefas e 
avenças com pessoas singulares, bem como o processamento dos valores respetivos; Acompanhar a avaliação de desempenho; 
Acompanhar o processamento de remunerações e outros abonos, das prestações sociais e retribuições legalmente definidas dos 
trabalhadores com contrato a termo; Or~anizar, controlar e informar sobre a assiduidade, pont~ade, regime de férias, faltas e 

~~ . 

Perfil de 
Competências 111 

2, 7, 8 e 11 

2, 5, 11, 13 e 17 

Perfil de 
Competências 11, 

5, 3, 4, 1 e 10 
3, 4,14, 5e12 

Perfil de 
Competências (1) 

2, 5, 6, 7 e8 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD ** 

1 1 o 

o 
1 

1 . 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD ** 

2 o 
3 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * I RJEP-TD 

o 

3 





Assistente Técnico 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 

Técnico Superior 
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licenças dos trabalhadores com contrato a termo; Assegurar a informação de dados estatísticos, na área de Recursos Humanos, a 
todas as entidades externas. 
Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos, das prestações sociais e retribuições legalmente definidas; 
Organizar, controlar e informar sobre a assiduidade, pontualidade, regime de férias, faltas e licenças; Elaboração do mapa anual de 
encargos com pessoal a integrar na proposta de orçamento anual; Acompanhamento dos processos de mobilidade de trabalhadores; 
Proceder aos descontos e penhoras legais; Validar administrativamente e registar o trabalho suplementar; Assegurar o atendimento 
presencial e/ou telefónico dos trabalhadores do município e a gestão dos seus processos; Atualizar a base de dados na aplicação 
de gestão de pessoal e dos processos individuais; Desenvolver e acompanhar os pedidos de aposentação; Assegurar a informação 
de dados estatísticos, na área de Recursos Humanos, a todas as entidades externas. 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial - 84 

Funções 

Assegurar, em colaboração com as unidades orgânicas proponentes os procedimentos necessários à concretização da aquisição de bens e serviços; 
Gerir as candidaturas, contratos programas, protocolos e todas as situações que impliquem movimentos financeiros; Contratualizar e gerir a carteira 
de empréstimos do município; Assegurar a gestão de stocks com eficácia e eficiência; Gerir a carteira de seguros do Município; Organizar e manter 
atualizado o cadastro e inventário dos bens móveis do município e a sua afetação criteriosa aos diversos serviços municipais; Organizar e manter 
atualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do município e garantir os procedimentos relativos à alienação ou aquisição dos referidos bens; 
Desenvolver, no âmbito do POCAL, a contabilidade analítica e a Contabilidade de custos; Proceder às operações de abate e alienação de bens 
patrimoniais: 

Divisão de Educa_ção - 85 

Funções 

2, 3, 5, 11 e 15 

Perfil de 
Competências (1) 

1, 3, 4, 5 e 7 

Perfil de 
Competências 11, 

Apoio à dinamização do espaço "Trilhos da Ciência", nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-turma de crianças/alunos da educação pré
escolar e do 1° ciclo do ensino básico do Concelho de Montijo na conceção e dinamização de atividades experimentais e na dinamização de 
ambientes educativos flexíveis e inovadores. Planeamento, organização e avaliação atividades de carácter educativo, cultural, social e recreativo, 
em contexto institucional e na comunidade, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, promovendo o sucesso educativo, qualidade 1 2, 3, 7 e 11 
de vida, inserção e interação social; Diagnóstico e análise áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente; 
Promoção da interação entre os agentes locais da comunidade, a integração grupal e social e envolve as famílias nas atividades desenvolvidas; 
Colaboração com a eQuipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta área. 
Apoio à dinamização do Espaço Maker em Movimento (EMM), nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-turmas de crianças/alunos da 
educação prlH!scolar e do 1° ciclo do ensino básico no desenvolvimento de atividades em grupo com base numa m~ pedagógica construtivista 

1 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD** 

1 o 
"-

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD 

"¾, 

4 





Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico-Animador 
Socioeducativo (AAAF em Jardim 
de Infância 

Assistente Operacional - Jardim 
de Infância e 1 º 2° e 3° Ciclos 

Assistente Operacional 
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e de forma autónoma, com o intuito de criarem uma solução ou um objeto. Planeamento, organização e avaliação atividades de carácter educativo, 
cultural, social e recreativo, em contexto institucional e na comunidade, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, promovendo o 
sucesso educativo, qualidade de vida, inserção e interação social; Diagnóstico e análise áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo 
alvo e ao seu meio envolvente; Promoção da interação entre os agentes locais da comunidade, a integração grupal e social e envolve as famílias 
nas atividades desenvolvidas; Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta 
área. 
Apoio á dinamização do espaço 'Trilhos da Ciência', nomeadamente no apoio a docentes e a grupos-tunna de crianças/alunos da educação pré
escolar e do 1 ° ciclo do ensino básico do Concelho de Montijo na conceção e dinamização de atividades experimentais e na dinamização de 
ambientes educativos flexíveis e inovadores. Desenvolvimento e implementação de processos científicos e experimentais que promovam uma 
imagem positiva da ciência e da matemática junto das crianças da educação pré-€scolar e dos/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico; 
Planeamento e desenvolvimento de atividades de promoção da curiosidade, do poder de observação, do pensamento critico e da atitude colaborativa 
na exploração e na experimentação, bem como a capacidade de resolução ativa de problemas nas crianças da educação pré-€scolar e nos/as 
alunos/as do 1° ciclo; Apoio à dotação dos/as docentes de competências científicas e metodológicas, capacitando-os para que, no futuro, possam 
dar continuidade à utilização de um vasto conjunto de recursos para o ensino experimental das ciências com total autonomia, nas escolas. 
Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando a realização das atividades regulares desta área. 
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários dominíos de atuação do serviço. 

Aorupamento de Escolas Poeta Joaouim Serra 
Organizar e desenvolver atividades de animação, com caráter educativo, cultural, desportivo e social, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 

2, 3, 7 e 11 

2,5,10e14 

à F~milia (AAAF) dos Jardins de Infância da rede pública, em estreita articulação com os educadores de infância que supervisionam o referido 1 2 5 1 O e 14 
serviço. , , 

Funções na área de apoio à atividade educativa: Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades letivas; 1 2 7 8 e 11 
Manter o silêncio nos corredores de forma a impedir que as aulas sejam perturbadas, impedindo os alunos de circular ou de permanecer nos ' ' 
corredores ou átrios de acesso às aulas; Apoiar o trabalho do professor, atendendo prontamente à sua Chamada, e prestar apoio às reuniões e 
atividades extracurriculares; Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando estragos e extravios; Abrir 
as salas de aula, quando lhe for solicitado pelos professores; Vigiar o comportamento dos alunos junto das instalações sanitárias, procurando incutir-
lhes ensinamentos sobre higiene; Estar com atenção ao comportamento dos alunos nos diversos espaços da escola de forma a transmitir-lhes 
regras de civilidade; Estar atento e atuar sempre que o comportamento ético dos alunos for inconveniente; 
Funções na área de apoio social escolar. Prestar assistência em situação de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o aluno a 
unidades hospitalares; Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento. Funções na área de apoio geral: Manter a vigilância na zona 
exterior da Escola, junto das janelas de acesso à sala de aula, na portaria, na zona desportiva e na zona ajardinada, impedindo que os alunos sujem 
ou danifiquem materiais, perturbem as aulas a funcionar em salas acessíveis do rés-00-dlão, ou saiam indevidamente do estabelecimento de ensino; 
Efetuar, no interior e exterior do estabelecimento de ensino, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços; Assegurar a limpeza, arrumação 
e conservação dos espaços comuns (halls, escadas, instalações sanitárias e áreas circundantes) bem como das salas de aula e respetivo 
equipamento; Vigiar as instalações do estabelecimento de ensino, evitando a entrada de pessoas não autorizadas; Abrir e fechar portas, portões e 
··nelas, desligar o quadro elétrico .. liçiar o alarme e entregar e receber as chaves do chaveiro que está a seu cargo. 

Aorupamento de Escolas de Montijo 
Funções de apoio geral, incluindo as de telefonista, operador de reprografia, papelaria, bar e portaria. Participar com os docentes no 
acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo; 1 2 7 8 e 11 
Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento aos utilizadores e controlar entradas e saídas das escolas. Providenciar a limpeza, arrumação, ' ' 
conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento didático e informático; Exercer tarefas de apoio aos serviços 
de ação social escolar; Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessígade ~ nhar o aluno a unídad 

~ 

o 

o 

o 

o 2 

3 

5 





Carreira/Categoria 
. 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Técnico Superior 
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de saúde; Estabelecer ligações telefónicas e prestar infonnações; Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da 
reprografia, papelaria e bar. Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo 
comunicando sempre as avarias verificadas; Exercer sempre que necessário, tarefas de apoio a laboratórios e bibliotecas escolares. 

Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto- 86 

Funções 

Cultura e CT JA: Programação e realização de atividades culturais; serviço educativo; Apoio administrativo; visitas guiadas; receção 
e atendimento; Bilheteira; 
Cultura/Museu Agrícola: Manutenção Agrícola; Limpeza 
Desporto: Vigilância e Limpeza de instalações desportivas; Apoio a Projetos desportivos; Manutenção técnica; receção / 
atendimento; 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promo_ção da Saúde - 87 

Funções 

Propor e dinamizar iniciativas conducentes a uma melhor inclusão social das famílias em risco de exclusão; Apoiar tecnicamente as 
instituições locais que operam no domínio social ao nível do desenho de projetos ou do desenvolvimento de atividades especificas; 
Estabelecer e desenvolver parcerias municipais que fomentem a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e a 
minimização de situações de exclusão; Contribuir para uma intervenção municipal integrada e pluridisciplinar, junto de diversas 
entidades do município; Diagnosticar as carências de habitação e recolher dados sociais e económicos que permitam a definição 
das prioridades de atuação; Assegurar a divulgação e coordenação dos concursos de atribuição de habitação social; Assegurar os 
trâmites processuais relativos á atribuição de habitação em casos de emergência social; Coordenar processos de despejo de fogos, 
propriedade do município; Acompanhar socialmente os agregados familiares residentes em habitação social autárquica; Coordenar 
processos de despejo de fogos propriedade do município; Produzir e monitorizar indicadores de caracterização da situação 
habitacional social autárquica~ 

Perfil de 
Competências (1) 

1, 3, 4, 7 e 13 

2, 7, 8 e 11 
2, 7, 8 e 11 

Perfil de 
Competências (11 

2, 3, 7 e 11 

~ -

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD"* 

1 o 
1 o 
2 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * 1 RJEP-TD "* 





Carreira/Categoria 

Técnico Superior 

Carreira/Categoria 

Assistente Operacional 

Carreira/Categoria 

Assistente Operacional 
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Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo- 88 

Funções 

Licenciamento; Assegurar as operações de natureza técnica relativas aos processos urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Emitir parecer e informar sobre todos os procedimentos 
legalmente previstos, relacionados com a gestão urbanística; Cooperar com os promotores imobiliàrios, proprietários e outras entidades, 
com vista á resolução dos problemas existentes; Assegurar todas as operações de natureza administraUva relativas aos processos 
urbanísticos abrangidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, submetidos à Câmara Municipal pelos particulares; Propor e 
emiUr alvarás de loteamento, de licenças de construção e de utilização e emitir certidões. 

Perfil de 
Competências 111 

1, 2, 3, 5 e 6 

Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida - 89 

Perfil de Funções Competências 111 

Assegurar a conservação e manutenção de máquinas e veículos; Conduzir viaturas ligeiras de transporte de passageiros, de máquinas e outros 
veículos pesados e de grande tonelagem e do autocarro de transporte de passageiros; Executar alvenaria de tijolo ou bloco de betão, executar 
estruturas simples em betão simples ou annado; Reparar pavimentos, manter os sistemas de escoamento de águas pluviais e assegurar as 2, 7, 8 e 11 condições de utilização das vias municipais; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de bens e equipamentos; Coveiro (abertura e aterro de 
sepulturas, depósito e levantamento de restos mortais); Serviços Gerais (limpeza e conservação das instalações); Executar todos os registos 
inerentes à atividade do respetivo sector (reQisto de tarefas diárias e controlo de assiduidade): Controlo de movimentação de viaturas. 

Unidade Municipal de Administração Direta, Higiene Urbana e Espaços Verdes - 8900 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD ** 

1 o 

Número de postos de 
trabalho 

RJEP-TI * RJEP-TD ** 

5 o 

"' 
Funções 

Perfil de I Número de postos de 
Competências 111 trabalho k RJE u:..:.:r: · 

Instalar e reparar circuitos elétricos e aparelhagem elétrica; Conduzir viaturas ligeiras e/ou pesadas, de acordo com as necessidades do serviço; 
Construir em oficina pequenas estruturas metálicas; Preparar superfícies e aplicar tintas ou vernizes; Executar alvenaria de tijolo ou bloco de betao, 
executar estruturas simples em betao simples ou annado; Executar trabalhos de madeira mediante desenho, assentamento e montagem de portas, 
janelas, rodapés e reparações diversas; Reparar pavimentos, manter os sistemas de escoamento de águas pluviais e assegurar as condições de 
utilização das vias municipais; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de bens e equipamentos; Varredura e limpeza das ruas com a 
utilização dos meios necessàrios; Limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; Serviços Gerais (limpeza e conservação das instalações); 
Executar todos os registos inerentes à atividade do respetivo sector (registo de tarefas diárias e controlo de ~ssiduldade); Vlgilãncla, de_ espaçgs 
úblicos (parQue municipal e outros jardins da cidade): 

2, 7, 8 e 11 

7 
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(1)- De acordo com as listas de competências do sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP), aprovadas pela Portaria 359/2013 de 13 de dezembro 

* - Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado 

.. - Relação Jurídica de Emprego Público por tempo determinado 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

CERTIDÃO N.2 38/2018 

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do 

Montijo certifica, para os devidos efeitos, que: --------------------------------

A Assembleia Municipal do Montijo, na segunda reunião da quinta sessão ordinária, 

realizada a trinta de novembro de dois mil e dezoito, aprovou por maioria, com 15 votos 

a favor do PS, 5 votos contra (4 do PSD e 1 do CDS) e 6 abstenções (5 da CDU e 1 do BE), 

o "Orçamento Municipal para 2019, as Grandes Opções do Plano (2019-2022), o Quadro 

Plurianual Municipal (2019-2022) e Mapa de Pessoal para 2019", conforme proposta do 

Executivo Camarário número trezentos e trinta e dois, aprovada em sua reunião ordinária 

de vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------

Mais certifica que a presente deliberação foi, na mesma data, aprovada em minuta, por 

forma a produzir eficácia imediata. -----------------------------------------------

Assembleia Municipal de Montijo, 04 de dezembro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Catarina arcelino 
~~ 
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