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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea c), n. º 2, do artigo 25. º, da 

Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, junto informação sobre a ação do Município, onde 

constam os atos e os factos de maior relevância, que decorreram no período compreendido 

entre 1 de junho a 31 de agosto de 2022. 

Com os melhores cumprimentos, 

Paços do Concelho, 19 de setembro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 

;1-
Nuno Ribeiro Canta 
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Esta parte do relatório, previsto na alínea c) do n. º 2 do artigo 25. º do anexo I da Lei n. º 

75/2013, de 12 de setembro, diz respeito ao enquadramento da atividade municipal no 

âmbito da resposta à pandemia da doença Covid-19, durante o período de referência do 

presente relatório. 

Como é o do conhecimento público; em 31 de dezembro de 2019, a China reportou à 

Organização Mundial de Saúde (OMS) um cluster de pneumonia de etiologia na cidade de 

Wuhan. A 07 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo 

coronavírus (2019-nCoV) como agente causador da doença. Este agente nunca tinha sido 

previamente identificado em seres humanos e a fonte de infeção é, ainda, desconhecida. 

A Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro, declarou a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Âmbito Internacional da Covid-19. Em 11 de fevereiro, a infeção por este 

novo coronavírus passou a designar-se Covid-19. Em 11 de março, a OMS declara que está 

em curso uma pandemia do novo coronavírus. 

Enquadramento Legal e Medidas Municipais 

Por motivo da pandemia por covid-19, vigorou no país o Estado de Emergência entre 18 de 

março e 2 de maio de 2020, transitando-se para a Situação de Calamidade, a partir do dia 

3 de maio, com aplicação de uma Estratégia de Desconfinamento. 

A 6 de outubro foi novamente decretado o Estado de Emergência, com renovações 

sucessivas e com restrições para a circulação de pessoas, mas também para os horários de 

funcionamento dos estabelecimentos. As medidas foram muitas e variaram de concelho 

para concelho de acordo com o risco do mesmo, mas também de acordo com a área e o 

tipo de estabelecimento. 

No âmbito da renovação do estado de emergência, a 15 de janeiro e até 30 de janeiro, com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, torna-se necessária a 

adoção de uma série de medidas restritivas adicionais com vista a procurar inverter o 

crescimento acelerado da pandemia e salvar vidas. 

No âmbito do Estado de emergência decretado a 28 de janeiro de 2021 o Conselho de 

Ministros renovou as medidas aprovadas desde 15 de janeiro e determinou algumas 

alterações às medidas já em vigor, nomeadamente, a suspensão das atividades educativas 
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e letivas de todos os estabelecimentos de ensino (até ao dia 5 de fevereiro de 2021 ), a 

limitação às deslocações de cidadãos portugueses para fora do território continental e a 

reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres. 

As medidas mantiveram-se em vigor até 17 de março de 2021, quando de forma a dar início 

ao Plano de Desconfinamento, são introduzidas algumas alterações como a retoma das 

atividades educativas e letivas em regime presencial nos estabelecimentos de ensino 

públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar 

e do 1. º ciclo do ensino básico; a retoma em regime presencial, de apoio à família e de 

enriquecimento curricular ou a possibilidade de reinício da atividade dos estabelecimentos 

de bens não essenciais que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento e 

permite-se nos restaurantes e similares a disponibilização de bebidas em take-away, entre 

outros. 

O Governo estabeleceu um Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios 

científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada 

fase, de forma a poder ir avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia, que 

ocorre entre 15 de março e 3 de maio. 

A 13 de maio não obstante a melhoria da situação epidemiológica causada pela pandemia 

da doença COVI D-19, foi novamente declarada a situação de calamidade no território 

nacional continental. 

A 4 de junho é aprovada a Resolução do Conselho de Ministros n. º 70-B/2021, que prossegue 

a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19, em que ficaram definidas duas novas fases de 

desconfinamento, com data prevista para 14 e 28 de junho. 

Em simultâneo foram estabelecidos os traços gerais das medidas sanitárias que seriam 

aplicadas aos municípios considerados de risco elevado e de risco muito elevado em função 

da situação epidemiológica, a qual seria avaliada sobretudo com base no critério da 

incidência cumulativa a 14 dias. 

Contudo, a 24 de junho, e tendo em conta que a situação epidemiológica se agravou, 

sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, a evolução da situação epidemiológica no 
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território nacional continental não recomenda que aquela estratégia prossiga no dia 28 de 

junho de 2021. 

A generalidade do país continuou abrangida pelas medidas de desconfinamento que 

entraram em vigor a 14 de junho e foram aplicadas medidas tendo em conta a taxa de 

incidência concelhia, e que foram aplicadas em cada município conforme o grau de risco 

em que se encontravam. 

A pandemia da doença COVID-19 continuou numa fase de crescimento, associada à presença 

e proliferação de variantes de preocupação, registando-se um aumento da incidência, bem 

como do número de infetados e internados, pelo que até ao final do mês de julho foram 

realizadas revisões do âmbito da aplicação territorial das medidas de contenção e 

mitigação da doença COVID-19. 

A 1 de agosto, cerca de 52% da população portuguesa já tinha a vacinação completa, o que 

permitiu que se avançasse para um alívio das restrições através de um plano gradual e 

estendido no tempo. 

A primeira fase iniciou-se a 1 de agosto e as restantes duas fases com a vacinação completa 

de 70% da população ou 85% da população, o que se concretizou a 23 de agosto e 1 de 

outubro. 

Não obstante o facto de Portugal ser um dos países com maior taxa de vacinação em todo 

o mundo e de os números de internamentos e óbitos refletirem precisamente o efeito da

vacinação a partir do dia 1 de dezembro foi declarado o Estado de Calamidade com novas

medidas de modo a preparar o país para uma fase de crescimento da pandemia nas

próximas semanas devido à chegada do inverno, da época festiva e de uma vaga que se

propagava com intensidade em vários países da E�ropa.

A 6 de janeiro e face à evolução da pandemia em Portugal, em que se registou uma maior 

transmissibilidade da doença o Conselho de Ministros decidiu rever e alterar as medidas de 

contenção da pandemia. 

A 18 de fevereiro, e após ouvir os especialistas e de analisar os dados relativos à evolução 

da pandemia em Portugal, o Governo decidiu avançar com o levantamento de algumas 

medidas ainda existentes. Assim, e considerando que estão reunidas as condições para 

aligeirar as restrições, o Conselho de Ministros decidiu: 
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Declarar a Situação de Alerta em todo o território nacional continental; 

Terminar com o confinamento de contactos de risco; acabar com a recomendação de 

teletrabalho; pôr fim aos limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros 

locais abertos ao público; deixar de exigir certificado digital, salvo no controlo de 

fronteiras; deixar de exigir teste negativo para acesso a grandes eventos, recintos 

desportivos, bares e discotecas. 

Desde março que Governo prorroga de forma contínua a declaração da situação de alerta, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19. A 26 de agosto a declaração da situação de 

alerta foi prorrogada até dia 30 de setembro. 

No que respeita a medidas sanitárias, a 26 de agosto, Portugal procedeu à eliminação da 

generalidade das medidas restritivas anteriormente estabelecidas, tendo apenas 

permanecido em vigor a obrigatoriedade do uso de máscara em determinados contextos -

nos transportes coletivos de passageiros, nos estabelecimentos e serviços de saúde, nos 

locais em que tal seja determinado pelos normas da Direção-Geral da Saúde e, ainda, nas 

estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações 

vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como nas unidades de 

cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

30 de junho 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 51-A/2022- Prorroga a declaração da situação de 

alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

29 de julho 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 67-A/2022- Prorroga a declaração da situação de 

alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

26 de agosto 
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Resolução do Conselho de Ministros n. º 73-A/2022, Prorroga a declaração da situação de 
alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

26 de agosto 

Decreto-Lei n. º 57-A/2022- Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da 
doença COVI D-19 

Desde o início da pandemia, a nível municipal foram tomadas medidas de prevenção, 

contenção, mitigação e combate à Covid-19, tanto ao nível da crise sanitária, como ao 

nível da crise socioeconómica resultante da quase total paragem do país. 

A estratégia municipal assentou na implementação de medidas de prevenção, proteção e 

combate ao novo coronavírus, no apoio social às pessoas e famílias economicamente mais 

vulneráveis e na criação de mecanismos de apoio e estímulo à economia local. 

No período temporal de referência do presente relatório (tal como nos tempos 

subsequentes), a Câmara Municipal do Montijo centrou a sua atenção e os seus esforços no 

combate à pandemia. Focou a sua ação no apoio aqueles que mais necessitam, no trabalho 

em proximidade com a população e as instituições (juntas de freguesia, forças de 

segurança, bombeiros, autoridades de saúde, instituições sociais), assumindo a importância 

das medidas de prevenção, de contenção e de combate à covid-19, sempre com o objetivo 

principal de salvar vidas. 

Entre junho e agosto de 2022, a ação municipal nas mais diversas áreas foi a seguinte: 

Ação Social \ \ Apoio às Instituições Sociais 

- Reunião de câmara de 27 de julho- Aprovação do apoio financeiro ao Grupo Típico de

Danças e Cantares do Afonsoeiro de forma a compensar o cancelamento das atividades

agendadas em virtude da necessidade de ocupação do Salão do Polo Cultural do Afonsoeiro

pelo Centro de Vacinação do Montijo.
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9 



MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

O Senhor Presidente, Nuno Ribeiro Canta, nas datas abaixo indicadas, marcou presença: 

1 junho 

3 junho 

8 junho 

11 junho 

14 junho 

17 junho 

18 junho 

21 junho 

Pré Lançamento Carris Metropolitana, Setúbal; 

Apresentação do Livro de José Manuel Pedroso - "Mosteiro da Batalha - Um 
Breve Apontamento Heráldico", Sala Multiusos, Quinta do Saldanha; 

Rotary Clube - Homenagem Dr. Amândio Gago, Jardim Casa Mora; 

Plantação Pinheiros - Lions Clube do Montijo; 

Inauguração Festas Stº António, Taipadas; 

Apresentação Pública do Programa das Festas Populares S. Pedro, Jardim 
Casa Mora; 

Abertura das Festas S. João - Pegões; 

Homenagem e tradicional convívio dos antigos alunos do Orfanato Aldeia 
Galega, Restaurante Maré Cheia; 

Exposição de Cultura e Desenho _ Morfologia do Tempo I Nogueira Lopes, 
Galeria Municipal; 

Bênção das Fitas das Festas Populares de S. Pedro, Igreja Matriz; 

Gala dos Projetos de Envelhecimento Ativo - Jantar, Restaurante Maré Cheia; 

22 e 24 junho Apresentação Projeto Alunos 1 º Ciclo, Salão Nobre; 

25 junho 

26 junho 

28 junho 

29 junho 

30 junho 

1 julho 

2 julho 

5 julho 

Inauguração Praça 1º de Maio; 

30º Aniversário Lions Clube do Montijo - Inauguração Obelisco, Rotunda 
Lions; 

Abertura oficial das Festas de S. Pedro; 

Procissão Fluvial S. Pedro; 

Procissão Noturna de S. Pedro; 

Almoço da Classe Piscatória. 

Abertura das Festas das Craveiras; 

Almoço Tertúlia de S. Pedro; 

Assinatura Protocolo com o Programa EUSOUDIGITAL, Sala Multiusos Quinta 
do Saldanha; 

10 



8 julho 

9 julho 

14 julho 

15 julho 
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30 julho 
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Apresentação do Livro "Amar é o Segredo" - Zélia Horta, Biblioteca Municipal; 

Inauguração das Festas de Sarilhos Grandes; 

Abertura das Festas do Bairro do Areias, 

Apresentação Documentário Lufs Rouxinol, CTJA; 

Inauguração do Mercadona; 

Inauguração Ambulância Cruz Vermelha, Paços do Concelho; 

Inauguração Exposição "Lufs Rouxinol - 35 Anos de Alternativa", Frente 
Ribeirinha; 

Entrega dos prémios das Varandas e Borladeros das Festas Populares S. 
Pedro, Salão Nobre; 

Abertura Festas Foros do Trapo; 

Corrida de Touros; 

Lançamento de livro "Homens que choram ... Ou o sentido da vida", Jardim da 
Casa Mora. 

Inauguração Jardim Inclinado da Frente Ribeirinha; 

Inauguração Exposição Fotografia "Lindo pôr-do-sol", Galeria Municipal; 

Abertura das Festas da Atalaia. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Junho 

2 junho 

3junho 

6 junho 

9 junho 

20junho 

22 junho 

23junho 

24 junho 

Julho 

4 julho 

5 julho 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTENTORES SEMIENTERRADOS PARA 

RESÍDUOS URBANOS; 

PAVIMENTAÇÕES EM ARRUAMENTOS NO BAIRRO MIRANDA - FASE 1; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS MUSICAIS PARA AS FESTAS 

POPULARES DE SÃO PEDRO 2022; 

READAPTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO JI DE ST. 

ISIDRO DE PEGÕES E JI DE PEGÕES GARE; 

CALCETAMENTOS NA PLACA CENTRAL DA AV. DOS PESCADORES; 

RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MUSEU DO PESCADOR; 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA NA 

ESCOLA EB 2 3 DE PEGÕES; 

RECUPERAÇÃO DO CRUZEIRO DA ATALAIA; 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA PARA O SETOR DE JARDINS; 

REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO CAMPO DE TREINOS BAIRRO LIBERDADE; 

REPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ QUENDERA MIRANDA - JARDIA; 

CONSTRUÇÃO DE SETE GRUPOS DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE S. 

SEBASTIÃO. 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA APETRECHAMENTO DA VALÊNCIA 

DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA EB AFONSOEIRO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA- PSICOLOGO PARA PROJETO 

(C)ASAS;

FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL;

REGULARIZAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS 2022;

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ROTURAS DE CANALIZAÇÃO E 
DESENTUPIMENTOS EM HABITAÇÕES SOCIAIS; 

AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
CIVIL; 
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Agosto 
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REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS NO LARGO DA FEIRA E RUA SARMENTO 
BEIRES; 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TRABATIJO; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE GRANDE 
DIMENSÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS NO CONCELHO; 

LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, 
INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO 
DE CONSUMÍVEIS; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE MONOS; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS FESTAS POPULARES DO CONCELHO 
DE MONTIJO; 

ALUGUER DE VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS; 

REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇADA NA RUA DOS ROMEIROS - ATALAIA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO NO 
CONCELHO DE MONTIJO; 

REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA RUA FREI LUIS DE SOUSA; 

EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA ENVOLVENTE À CASA DA MÚSICA; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ERVAS EM ESPAÇO URBANO COM 
APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS; 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA O MUNICÍPIO DE MONTIJO; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE VEGETAÇÃO HERBÁCEA EM TODA A 
EXTENSÃO DO DESIGNADO RAMAL FERROVIÁRIO DE MONTIJO. 

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CONDICIONADO DE CONTENTORES DE 
RECOLHA SELETIVA DE BIORESÍDUOS-POSEUR 11 2020 15; 

AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE RSU; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE ARVORES EM RISCO E 
EXECUÇÃO DE PODAS DE LIMPEZA; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EMERGÊNCIA; 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 
MICROSOFT - LOTE 1; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, 
ATRAVÉS DE VARREDURA MANUAL EM DIFERENTES LOCALIZAÇÕES DA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE MONTIJO E AFONSOEIRO; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 
MICROSOFT - LOTE 2; 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO APETRECHAMENTO DE 
ESPAÇOS ESCOLARES E EDUCATIVOS; 

REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA DAS FLORES; 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA D. PEDRO VARELA; 

EXECUÇÃO DE RAMAL DE BAIXA TENSÃO PARA LIGAÇÃO DE SEMÁFOROS; 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUEAMENTO DE BICICLETAS NA VIA 
PÚBLICA E EM RECINTO ESCOLAR; 

AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR POR NÍVEL DE ENSINO E ANO DE 
ESCOLARIDADE PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023; 

REMODELAÇÃO E REFORÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DA 
LIBERDADE; 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA OS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MONTIJO; 

AQUISIÇÃO DE HARDWARE PARA INSTALAÇÃO NAS DUAS VIATURAS DE 
BIORESÍDUOS - POSEUR 11_2020_ 15; 

AQUISIÇÃO DE SISTEMA TIC DE MONITORIZAÇÃO, PLANEAMENTO E GESTÃO 
DA RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO 
POSEUR 11_2020_ 15; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA 
CIDADE DE MONTIJO; 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA 
DIVERSAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS. 
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UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

assegurar a gestão de informação do Município, bem como a definição de critérios e normas 

para a informatização de todos os conteúdos com e sem componentes geográficos, deu 

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

Adição do tema "Carta de Perigosidade Incêndio Rural" no IG-Público como 

solicitado pelo Gabinete do PDM da DPTU; 

Apoio a colaborador do PDM DPTU relativamente à execução de diversas 

tarefas em ArcGis; 

Apoio à DPTU - Serviços Administrativos, na elaboração de Plantas de 

Localização para fornecimento a munfcipe ou entidades externas; 

Apoio à UMTSI - Gabinete de Informática relativamente ao fornecimento de 

planta dos Balneários do Parque Municipal Carlos Loureiro; 

Apoio ao Gabinete Técnico Florestal com a produção e filtro de informação em 

ambiente SIG; 

Apoio ao Gabinete Técnico Florestal de transformação de ficheiros Kml (Google 

Earth) em shapefile; 

Apoio ao Gabinete Técnico Florestal na criação e identificação de categorias 

para elaboração de mapas em ArcGis das Faixas de Gestão de Combustível para 

ações a executar em 2022; 

Apoio na identificação de coordenadas geográficas de 2 pontos turísticos do 

Município (Moinho de Maré do Cais e Moinho do Esteval), por solicitação da 

DCBJD; 

Atualização dos processos de urbanismo do Projeto Obras Particulares, no 

IGPúblico; 

Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Polícia; 

Continuação da localização, integração, atualização dos processos de 

urbanismo no Projeto "Obras Particulares"; 

Continuação do Projeto "Lugares, Bairros e Urbanizações do Concelho do 

Montijo - identificação e sua delimitação física"; 

Continuação do projeto de "Sinalização Rodoviária" - freguesia de Canha e da 

União das Freguesia de Pegões; 
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Correções à estrutura e republicação do IG Público; 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos A-102/21, E-44/22, A-

4/22, A-43/22, A-55/22, L-2/22, 1-19/21 e E-45/22, como solicitado pela DPTU 

- Serviços Administrativos;

Elaboração e fornecimento de planta / tabela com informação cadastral

passível de identificação (proprietários), relativa à zona abrangida pelo Sistema

de Drenagem da Lançada, conforme solicitado pelos SMAS;

Execução dos Perímetros e áreas de Proteção de Captação de Água F12 e F33

(1 º através de georreferenciação de Coordenadas em software Microstation e

posteriormente transformação para shapefile - Arcgis);

Fornecimento à DPTU - Gabinete de Reabilitação Urbana de plantas com a

identificação dos artigos matriciais de prédios rústicos e de ficheiros em

formato jpeg do projetado Complexo Desportivo na área do Penas / Moinho do

Esteval;

Fornecimento de Cartas em formato pdf e de tabelas de valores com os cálculos

de dados (área/ comprimento de espaços verdes, separadores, ciclovia,

passeios em jardins e arruamentos) para efeitos de Varredura (manual e

mecânica) na freguesia do Montijo e Afonsoeiro;

Fornecimento de Carta de Ordenamento e de Carta de Condicionantes na área

Casa da Música / Vale Salgueiro, em formato papel à DPTU - Gabinete de

Apreciação de Projetos / Engenharia;

Fornecimento de informação e respetiva localização de diversos prédios

urbanos e rústicos no concelho do Montijo como solicitado pela DAO /

Fiscalização Municipal;

Fornecimento de Ortofotomapa para identificação do ano de edição do mesmo

para posterior notificação de proprietário de prédio na área da Cova da Loba;

Fornecimento de planta da rede de informática da CM Montijo na área Casa da

Música - Piscinas Municipais - Caneira como solicitado pela UMTSI - Informática;

Resolução, com colaboração da UMTSI - Informática, de problemas de acesso

ao IG - Público, por parte de colaboradores da autarquia;

Impressão de 18 cópias de Ortofotomapas e de cartas Militares ao Gabinete

Técnico Florestal para posterior remessa à GNR Montijo;
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Impressão de Carta de Ordenamento do Território Oeste ao PDM - DPTU para 

posterior entrega ao Sr. Presidente; 

Localização, integração, atualização dos processos de urbanismo das décadas 

de 50, 60, 70 e 80; 

Manutenção da base cartográfica municipal (Oeste 1 /2 000; Canha e Pegões 

1 /2 000; e Este 1 /10 000; formatos CAD e SIG) e consequentes projetos 

derivados; 

Manutenção e atualização do projeto "Áreas de Cedência"; 

Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios"; 

Manutenção e continuação do Projeto de "Gestão de Informação Cadastral" nas 

freguesias do concelho do Montijo; 

Pedido de envio da informação aos diversos operadores de telecomunicações 

existentes no concelho do Montijo (Meo, Vodafone, NOS, Nowo) relativamente 

à ANACOM SIIA (Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas); 

Realização de diversos testes em ambiente ArcGIS Online e ArcGIS Server, para 

futura implementação de projetos e ferramentas de distribuição interna e 

externa de informação geográfica; 

Realização de formações em ambiente e-learning da ESRI, por membros da 

equipa técnica do SIG Municipal; 

Transformação de ficheiro Kml (google Earth) para Shapefile - ESRI da área 

Praça 1 º de Maio / Largo do Guitarrista como solicitado DPTU - Gabinete de 

Reabilitação Urbana. 

No âmbito das competências na área de Aplicações: 

• N. º total de tickets solucionados no período: 616
o Tipo Incidentes: 311
o Problemas: 305

Resolução de Tickets por mês: 
• N. º de tickets por mês:

o Junho:201
o Julho:241
o Agosto:174
o Total:616
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• Encaminhamento dos pendentes para outros grupos ou funcionários;
• Finalizar pendentes a pedido dos trabalhadores;
• Eliminação dos documentos no arquivo documental para que os utilizadores possam

editar novamente;
• Eliminação de documentos da arvore do arquivo documental para serem

substituídos/ corrigidos;
• Eliminação de requerimentos ou processos em duplicado, alteração do processo nos

requerimentos em OBP;
• Apoio aos utilizadores na alteração/atualização das palavras passe das aplicações

SIGMA;
• Criação de novos utilizadores na DAM, configuração de permissões, atribuição de

grupos, registadores e acessos aos documentos, configuração de assinaturas
digitalizadas e acessos ao arquivo documental;

• Correção do tipo de Requerimento em requerimentos no Arquivo Documental.
• Colocar Pendentes a aguardar data limite da notificação.
• Substituição temporária de funcionários nos circuitos (por motivos

ferias/ doença/ saída de funções).
• Colocação de Pendente no circuito correto.

Resolução de Problemas: 
o Foram comentadas umas regras na aplicação OBP apos o update.
o Alteração de circuitos por motivos de ferias.
o Correção das assinaturas na ordem de pagamento de faturas.
o Alteração do modelo 'Ofícios de transferência bancaria para as entidades'.
o Resolução de problema na geração de recibos de vencimento fora do

histórico.
o Resolução de problemas com os carimbos.

Instalação de Updates/patchs: 
o Recursos Humanos (PES) - Atualização das regras para os mapas da SS e CGA

- Atualização Salarial.
o OBM - Publicação dos índices de materiais e equipamentos de apoio de abril

2022.
o PROCEDIMENTOS CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS 2023 (SIGMAGEST / CTA SNC

AP).
o CTA2022 * LANÇAMENTO DIÁRIO NAS PROPOSTAS DE CABIMENTO*.
o Recursos Humanos - PARA O CONTINENTE- Retificação às tabelas de retenção

na fonte.
o Sigmagest22 para a versão 1.52.
o SNCAP2022 para a versão 2.3.
o OBP para a versão 12.01.
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o SAGAWEB e SIGMAWEB para a versão 5.60.
o Criadas as bases de dados de SIGMAGEST23 e SNCAP2023.
o Recursos Humanos - Decreto Lei nº 51 /2022 - alteração à geração do ficheiro

da Segurança Social.
o OBM - Índices C. I. F. E de materiais e equipamentos de apoio maio de 2022.

No âmbito das competências na área das redes e administração de sistemas: 

Resolução de Tickets: 
• Resolução de problemas com impressoras de grande porte
• Resolução de problemas com envio/receção de e-mail
• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail
• Resolução de problemas com acesso a recursos
• Disponibilização de recursos a utilizador (disco H), aumento de capacidade
• Resolução de problemas na digitalização de documentos
• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter)
• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo
• Bloqueio de e-mails de SPAM

Resolução de Problemas: 
• Atualização de updates nos servidores
• Monitorização da realização das rotinas de backup agendadas no software Veeam
• Monitorização das copias secundárias dos backups da informação, para o Centro de

Dados da Setúbal Península Digital
• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades

orgânicas que solicitaram este apoio foram a DAO-UMTSI, DOSUA, os tipos de
informação a recuperar foram Pastas, ficheiros e replica da VM com a role de
servidor de Email.

• Atualização dos firmware dos Access Point da marca Umbiquiti em funcionamento
no edifício do CineTeatro Joaquim de Almeida

• Apoio informático no serviço dos SMAS Montijo, durante a ausência do técnico
responsável pelo referido serviço, por motivo de férias

• Atualização de inventário de PCs e Impressoras existentes no depósito para recolha
e abate de material já obsoleto

• Alteração da lista de domínios de email bloqueados
• Na Escola Joaquim de Almeida, por motivos de avaria, efetuamos a troca de um

transciever de forma a garantir o restabelecimento de rede local.
• Montagem e testes de AP no circuito NOS Radio Popular - Quiosque CMMontijo para

disponibilização de wifi durante as festas do Montijo
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• Correção nos serviços de ntp por forma a garantir o sincronismo de hora na
infraestrutura informática da CMM

• Configurações de DNS corrigidas no circuito MPLS no edifício, Casa do Ambiente
• Libertação de alguns emails bloqueados uma vez que a nossa aplicação de segurança

de mail os considerou como spam
• Edifício Fiscalização fico sem rede informática devido a par de fibra ótica ter sido

fisicamente danificado. O circuito foi recuperado após trocarmos o respetivo par de
FO. Neste momento deixa de existir redundância de ligações.

• Configuração de novo AP para o 4º piso do edifício dos serviços técnicos.
• Acompanhamento da intervenção de upgrade da FireWall com o parceiro externo,

HardSecure, Firmware 7.0.5 para a 7.0.6, fora do horário normal de trabalho, com
vista a minimizar o impacto de quebra de serviços naturais a este tipo de
intervenção.

• Acompanhamento das várias intervenções técnicas de mitigação de vulnerabilidades
e upgrades necessários ao nosso sistema de virtualização com o parceiro externo,
EVONIC fora do horário normal de trabalho, com vista a minimizar o impacto de
quebra de serviços naturais a este tipo de intervenção

• Criação de nova regra na Firewall (75) que após vários testes realizados, permite
garantir agora testes de conectividade com sucesso dos serviços Microsoft, como
exemplo MSTeams

• Intervenção da EVONIC Telmo Cação 965529167 acedeu ao VMware via Teams e
recolheu os alertas e ficou de analisar

• Atualização no site vpn2.mun-montijo, o cliente de fortinet com a nova versão,
(10.10.0.3)

Projetos: 

A decorrer: 
• Atualização de firmware em alguns equipamentos Switch do fabricante

Aruba
• Configuração do novo pacote de instalação do software Microsoft Office 2021

Professional Plus, no servidor no repositório de software da UMTSI
• Apoio na instalação e configuração de duas novas impressoras Canon,

instaladas nos serviços dos SMAS-Montijo e no GCRP-Gabinete de
Comunicação e Relações Publicas

• Conclusão do processo de renovação das licenças do software de backups
Veam Backup and Replication e Veeam backup for Office 365. Instalação das
novas licenças nos respetivos servidores.

• Apoio no projeto de melhoria de algumas infraestruturas de rede
estruturada, em vários edifícios do Município do Montijo (SMAS-Telegestão,
DOSUA-Jardins, Pavilhão nº1 e Polo da Biblioteca do Esteval)
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• Conclusão do projeto de instalação dos novos equipamentos de rede, no
edifício do CTJA (novos switch a 10 Gbps)

• Conclusão do projeto de migração do servidor de correio eletrónico antigo
(Microsoft Exchange 2016) para o novo servidor (Microsoft Exchange Server
2019)

• Apoio na instalação e configuração do novo sistema de impressão
centralizado do fabricante Ricoh

• Reunião de trabalho através de videoconferência com a empresa pahldata,
no âmbito do novo decreto lei 65/2021 - Regime Jurídico do Ciberespaço

• Encerramento do projeto de SOC\SIEM- resposta a incidentes de segurança,
adquirido á empresa Hardsecure pelo período de um ano, desativação dos
vários utilizadores da Hardsecure e das VM-Vitual Machines associadas a este
projeto

• Apoio na migração do servidor físico DCServer1 para duas novas VM-Virtual
Machines, o appsrv3 e o Mngmsrv3, onde foram instalados o software do
sistema de filas de espera (eSerius) e o repositório de software e drivers da
UMTSI, assim como as pastas partilhadas das digitalizações de documentos

• Apoio na interligação através de cabo UTP entre os edifícios do Laboratório
de Aprendizagem e o Polo da Biblioteca do Esteval

• Reunião de trabalho com a empresa Pahldata SGO, no âmbito do novo
decreto lei nº 65/2021 - Regime Jurídico de segurança do Ciberespaço

• Apoio na instalação e configuração das novas impressoras Ricoh, testes de
funcionamento das novas impressoras nos edifícios dos Paços do Concelho,
Serviços Técnicos Divisão de Educação, Biblioteca Municipal.

• Atualização de inventário de PCs e Impressoras existentes no depósito para
recolha e abate de material já obsoleto

• Instalação de novo servidor ZABBIX (linux) com intuito de auxiliar na
monitorização de continuidade de serviços. Será necessário após conclusão
das configurações, a atualização constante dos dispositivos que estão sobre
monitorização

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (locação de equipamentos de
impressão\cópia), Projecto de SOC\SIEM (Hardsecure), apoio na migração do
servidor de correio eletrónico (ORAMIX), contrato de suporte da plataforma de
servidores HPE Simplivity (TCSI), licenciamento de software Veeam (EVONIC)

• Validação e conclusão da Instalação de acesso secundário à Internet direto nos
edifícios, Pavilhão Municipal Nº1, Kontarte, Centro do Esteval (LAM), Quinta do
Saldanha, Novos Trilhos da Ciência - Atalaia, Academia Sénior Alto
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Estanqueiro/ Jardia + Biblioteca, Academia Sénior Pegões, Academia Sénio Sarilhos 
Grandes, Arquivo Municipal, Museu Agrícola Atalaia 

• Inserção no GLPI novo procedimento e informações relativas à aplicação esportcaw
• Recolha de equipamentos meo por diversos sites, para o deposito da UMTSI de forma

a centralizar tudo num só local para futura recolha por parte da meo.
• Criação de procedimento de recuperação de backups via solução veeam
• Nova abordagem aos utilizadores que solicitam aumento de capacidade de email,

por forma a sensibiliza-los a fazerem uma melhor gestão dos emails existentes nas
suas caixas de correio.

• Criação de dois novos servidores para suporte à nova solução de Multifunções
PRINTSRV2 e PRINTSRV2NX bem como contas de serviço necessárias à
implementação dos testes iniciais sobre duas máquinas RICOH, IM C3500 e IM C5500
alocadas no 2º piso do edifício dos serviços técnicos.

• Vários problemas com o sistema de ar condicionado do nosso centro de dados

principal, e na sala do bastidor do 2º piso do edifício dos serviços técnicos.
• Acompanhamento da equipa infocontrol por forma a colocar em produção o sistema

de gestão de senhas dos vários serviços, agora numa nova versão e alocado num
novo servidor. Neste processo foi possível criar novos procedimentos sobre a gestão
desta plataforma, eSirius, bem como corrigir e adaptar a realidade dos serviços aos
dias de hoje, a nível de licenciamento, horários de serviços de atendimento, bem
como serviços disponíveis para atendimento (filas de espera)

• Visita técnica ao Pavilhao N1 para garantir o upgrade para 100Mbps (concluído com
débitos de 94. 78 upload e 94.48 download) tal como requerido pela associação de
basket por informação de serviço interna.

• Foi adicionada uma nova regra de Firewall uma vez que a sincronização ldap da
plataforma da ricoh não estava a funcionar porque era necessário garantir que os
servidores implicados neste sistema, tivessem acesso para comunicar para o
exterior no porto 443.

No âmbito das competências na área de Telecomunicações: 
Apoio e resolução de problemas de comunicações de voz móvel: 

• Configuração e entrega dos novos equipamentos móveis, da nova operadora NOS
• Entrega de Bandas Largas e respetivos cartões
• Entrega de cartões de voz móvel

Apoio e resolução de problemas de comunicações de voz fixa: 
• Entrega e distribuição de equipamentos de Voz Fixa:

o Yealink T33G (gama baixa)
• Manutenção e configurações dos telefones fixos Yealink, no portal web Global

Connect
• Instalação de Acessos 4G-lnternet, nos seguintes locais:
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o Stand para a Estação da Rádio Popular (Festas Populares de S. Pedro)
• Validação das faturas referentes às comunicações Fixas (MEO) e comunicações

móveis (Vodafone) e comunicações unificadas (NOS)
• Resolução de 103 tickets, na aplicação GLPI, relacionados com problemas de

comunicações de voz fixa e móvel
o Por mês:

■ junho 2022- 47
■ julho 2022 - 17
■ agosto 2022 - 37

o Por tipo:
■ Incidentes - 28
■ Pedidos - 75

• Aprovar os diversos pedidos para aceder aos Serviços On-line da Câmara
Municipal do Montijo (174 pedidos).

• Aprovar no Backoffice dos Serviços On-line e aprovar nas aplicações da
Medidata

• Apoio na aplicação Backoffice da Intranet (aprovar novos funcionários)

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Nota introdutória 

O presente relatório pretende de uma forma sucinta, enquadrar as diversas vertentes da 

atividade exercida pela Fiscalização, no decorrer dos meses de Junho, Julho e Agosto de 

2022. 

Junho 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de Junho de 2022 foi de 83, tendo 

como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 

entidades externas. 

Sr. Presidente .... .. 13 
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DAO ....... ................. . 01 

Taxas e Licenças ... 16 

Munícipes .......... . .... 41 

PSP/GNR ............... . 02 

SCOEF ...................... 00 

DPTU ....................... 00 

DOSUA .................... 00 

Preventivas ........... 1 O 

Áreas a que se referem os processos em que se registou intervenção. 

No que concerne às áreas de atuação, foi possível quantificar em alguns grupos, que 

constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto, tornou-se necessário 

considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 

exemplo condições higio-sanitarias e ruído de animais, o ruído provocado por aparelhos de 

ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

PUBe OVP .............................. 19 

Veículos Abandonados ........ 20 

Obras ..................................... . 00 

Terrenos ou Habitações .... . .  17 

Informações Internas ............ 01 

Autos de Notícia ............. . ...... 01 

Notificações e Editais ........... 00 

Diversos .............................. . . .  25 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes, relativos ao mês de Junho. 

Total de Processos: 83 
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Processos Resolvidos: 74 

Processos Pendentes: 9 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos, por esta Unidade Orgânica, no decorrer do mês 

de Junho do ano de 2022 foi de 8 dias, (cálculo efetuado através do rácio entre o somatório 

dos tempos compreendidos, desde a entrada à saída dos processos nesta unidade orgânica, 

pelo número de processos resolvidos). 

Prazo Médio de Resolução de Processos: 8 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de Junho do ano de 2022, 6 atendimentos presenciais e 03 

telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 

em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 

registos. 

Total de Atendimento: 09 

Julho 

Processos entrados e suas origens. 

Presencial: 06 

Telefónico: 03 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de Julho de 2022 foi de 69, tendo 

como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 

entidades externas. 

Sr. Presidente .... . . .  12 

DAO ....... ................. .  02 

Taxas e Licenças .... 08 

Munícipes .......... ..... 37 
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PSP/GNR ....... .......... 02 

SCOEF ............. ......... 01 

DPTU ....................... 00 

DOSUA .................... 02 

Preventivas .......... . 05 

Áreas a que se referem os processos em que se registou intervenção. 

No que concerne às áreas de atuação, foi possível quantificar em alguns grupos, que 

constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto, tornou-se necessário 

considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 

exemplo condições higio-sanitarias, ruído de animais, o ruído provocado por aparelhos de 

ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

PUB e OVP .............................. 11 

Veículos Abandonados ....... . 14 

Obras ............................... ....... 01 

Terrenos ou Habitações .... . 22 

Informações Internas .......... 01 

Autos de Notícia .................. 01 

Notificações e Editais .... . . .  00 

Diversos ......................... .... . . 19 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes, relativos ao mês de Julho. 

Total de Processos: 69 

Processos Resolvidos: 68 

Processos Pendentes: 01 

Tempo de resolução dos processos. 
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O tempo médio de resolução de processos, por esta Unidade Orgânica, no decorrer do mês 

de Julho do ano de 2022 foi de 5 dia, (cálculo efetuado através do rácio entre o somatório 

dos tempos compreendidos, desde a entrada à saída dos processos nesta unidade orgânica, 

pelo número de processos resolvidos). 

Prazo Médio de Resolução de Processos: 5 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de Julho do ano de 2022, 03 atendimentos presenciais e 07 

telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 

em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 

registos. 

Total de Atendimento: 1 O 

Agosto 

Processos entrados e suas origens. 

Presencial: 03 

Telefónico: 07 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de Agosto de 2022 foi de 87, tendo 

como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 

entidades externas. 

Sr. Presidente .... . . .  04 

DAO ....... . ................ . 01 

Taxas e Licenças .... 08 

Munícipes .......... ..... 45 

PSP/GNR ....... .......... 09 

SCOEF ...................... 02 

DPTU ................ ....... 01 

DOSUA .................... 03 

Preventivas .......... . 14 
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Áreas a que se referem os processos em que se registou intervenção. 

No que concerne às áreas de atuação, foi possível quantificar em alguns grupos, que 

constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto, tornou-se necessário 

considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 

exemplo condições higio-sanitarias, ruído de animais, o ruído provocado por aparelhos de 

ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

PUB e OVP .............................. 08 

Veículos Abandonados ....... . 19 

Obras ............................... ....... 03 

Terrenos ou Habitações .... . 15 

Informações Internas .......... 00 

Autos de Notícia .................. 03 

Notificações e Editais .... . . .  00 

Diversos ............................. . .  39 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes, relativos ao mês de Agosto. 

Total de Processos: 87 

Processos Resolvidos: 74 

Processos Pendentes: 13 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos, por esta Unidade Orgânica, no decorrer do mês 

de Agosto do ano de 2022 foi de 03 dia, (cálculo efetuado através do rácio entre o somatório 

dos tempos compreendidos, desde a entrada à saída dos processos nesta unidade orgânica, 

pelo número de processos resolvidos). 

Prazo Médio de Resolução de Processos: 03 Dia 

Atendimentos ao Publico 
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Foram registados no mês de Agosto do ano de 2022, 02 atendimentos presenciais e 05 

telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 

em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 

registos. 

Total de Atendimento: 07 

Presencial: 02 

Telefónico: 05 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

13 de junho, pendente nº 598214, queda de ramagem de grande porte, para a fachada do 
prédio Lote 275, da Av. João XXIII, na madrugada de dia 12 de junho. Foram mobilizados 
os Bombeiros de Montijo, para o local de forma a proceder ao corte das ramagens e 
desobstrução da entrada do prédio. 

13 de junho, pendente nº 598228, buraco no centro da via de rodagem na EN1, na Rua da 
Escola Primária, Sarilhos Grandes. Foi solicitado ao piquete dos SMAS, sinalização e 
intervenção técnica. 

20 de junho, pendente nº 599189, queda de parcial de muro, com risco de derrocada 
iminente, Rua da Aldeia Velha, frente a um colégio com o nº 1 O. Esta situação já tinha sido 
identificada e sinalizado pelo SMPC, há cerca de 4 anos e continuou em sucessiva 
degradação. 

22 de junho, pendente nº 600118, análise de risco de habitação, na Av. dos Pescadores, nº 

63, 3° andar, Montijo. Existe um estado de falta de conservação de 
fachada/varandas. Estão a desagregar-se os materiais de revestimento do 3º andar, para a 
via pública. 

01 de julho, pendente nº 601793, queda de revestimento 
das varandas e fachadas do prédio sito na Rua das Violetas, Lote 4, Montijo. Foi solicitado 
à DPTU, para proceder às diligências necessanas para notificação do 
condomínio/proprietário, para a recuperação das fachadas de forma a anular o risco 
existente. 

07 de julho, pendente nº 603055, reclamação de munícipe, para remoção de floreira, junto 
da Rua Vasco da Gama. 

07 de julho, pendente nº 603404, vandalismo do acrílico de uma letra, da palavra MONTIJO, 
na Praça da República. Foi sinalizado o local pelo SMPC. 

08 de julho, pendente nº 603532, derrocada, colapso parcial da cobertura de uma 
habitação, na Praça da República nºs 58 e 59, Montijo. Foi solicitado à DPTU, para proceder 
às diligências necessárias para notificação do condomínio/proprietário, para a recuperação 
das fachadas e telhado, de forma a anular o risco existente. 

14 de julho, pendente nº 604659, buraco na via de rodagem, na Av. da Olivença, Montijo, 
causou vários danos em viaturas. Solicitou-se a colocação com urgência de betuminoso. 

18 de julho, pendente nº 604902, reclamação de munícipe, para um depósito de resíduos 
plásticos em terreno privado, localizado na Estrada das Sesmarias, Jardia. Solicitou-se 
avaliação da Fiscalização Municipal. 

19 de julho, pendente nº 605250, o SMPC foi informado por um munícipe e morador na 
Praça D. Manuel 1, no Montijo, da presença de um número abundante de espécie de 
vespa comum na zona do jardim e parque infantil, resultando em picadas numa 
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criança. Foi informado a DOSUA, que procedeu com empresa especializada à desinfestação 
do local. 

21 de julho, pendente nº 605750, reclamação de um munícipe para um risco de habitação, 
na fachada do edifício que confina com os arruamentos, Rua Sacadura Cabral nº 70 e Beco 
do Esteval, nº1, Montijo. A situação de emergente colapso, vem na sequência da fixação 
dos cabos elétricos que uma empresa de serviços (TLP ou EDP) fixou indevidamente sem 
autorização na fachada do edifício. Solicitou-se que estas diligências fossem acompanhadas 
pela DPTU / Fiscalização. 

25 de julho, pendente nº 60631, informação de vários moradores, na Praceta Cidade de 
Santarém, Montijo, para a presença de vespas comuns, numa viatura abandonada e 
vandalizada, no estacionamento da praceta. Solicitou-se à Fiscalização Municipal 
informação sobre a viatura. 

26 de julho, pendente nº 606533, situação de risco, na ponte pedonal sobre a vala do 
Afonsoeiro, que liga a ciclovia, paralela à Rua Vasco da Gama, Montijo. 
O piso de madeira da ponte, tem tábuas danificadas e outras soltas, o que torna o mesmo 
perigoso, com risco de queda, para quem passa naquele local. Situação está a ser avaliada 
pelos serviços da DOSUA. 

01 de agosto, pendente nº 607402, avaliação pelo SMPC e técnicos da DOSUA, de uma 
anomalia no pavimento do piso térreo do Museu Etnográfico de Canha, reportada pelo Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Canha, Armando Piteira. 

17 de agosto, pendente nº 609750, despiste de viatura que provocou queda parcial de poste 
de iluminação, na Avenida Fialho Gouveia, em frente à superfície comercial Modelo. 
Solicitou-se à DOSUA para junto das entidades competentes, solicitar substituição do poste. 

Participação do SMPC no planeamento, prevenção e acompanhamento no posto de comando 
das forças de socorro e segurança, das Festas Populares de São Pedro, de 28 de junho a 4 
de julho. 

Participação do SMPC no planeamento, prevenção e acompanhamento das Festas Populares 
do Afonsoeiro, dias 19, 20 e 21 de agosto. 

Participação do SMPC no acompanhamento e prevenção, das comemorações do 32º 

aniversário da Cidade de Montijo. 

Participação do SMPC no acompanhamento e prevenção do concerto da cantora Rita 
Guerra, na edição de 2022 do Montijo Lugar de Encontros. 

O SMPC juntamente com a G.N.R de Canha, acompanhou a etapa da 83ª Volta a Portugal 
em Bicicleta, com passagem no concelho de Montijo, no dia 5 de agosto, na Rotunda do 
Cruzamento de Pegões. 

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Montijo, dia 12 de julho; 

33 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Atualização do Plano Municipal de Emergência (continuidade do processo); 

Análise e avaliação para parecer, de vários planos de contingência de atividades culturais 
e serviços camarários; 

Envio de Estados de Alerta da ANEPC (Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil); 

Elaboração de vários Planos de Segurança de Eventos. 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de junho a agosto o Gabinete Técnico Florestal Municipal efetuou os seguintes 

trabalhos: 

Atividades 

No mês de junho e julho, a técnica fez a verificação dos terrenos que necessitavam, de 

realização de limpeza, em todas as freguesias do concelho. 

No mês de julho e agosto, a técnica do GTF juntamente com a Fiscalização verificaram os 

terrenos que foram alvo de queixa SOS e geraram auto de contraordenação por parte da 

GNR. 

A Técnica do Gabinete juntamente com o colega do Gabinete de Planeamento Paulo 

Duarte, elaboraram o parecer da Câmara Municipal do Montijo (CMM),de acordo com as 

condicionantes do PMDFCI e o PMOT, relativamente ao enquadramento de um adensamento 

com pinheiro manso, concelho do Montijo, que tem como objetivo dar resposta ao PDR2020, 

afim de aprovação de um projeto ao abrigo da Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e 

do Valor Ambiental das Florestas - nº065993. 

A técnica elaborou um requerimento para podas de sobreiros. 

No Âmbito dos projetos a realizar pela Comissão Sub-regional do SGIFR da AML, a técnica 

do GTF elaborou a informação para o município do Montijo de acordo com as atividades a 

realizar relativamente á gestão integrada de fogos rurais, da ficha projeto (Comunicação 

Especializada de Proximidade), da ficha de projeto (Comunicação das entidades em 

contexto de emergência) da ficha (projetos Aldeias Seguras /Pessoas Seguras e 

Comunicação entidades contexto emergência) e da ficha de Projeto do Programa de Ação 

de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

A técnica participou na Sessão de Trabalho dedicada ao tema "Regime do fogo em Portugal" 

- dezoito de julho, promovida pela AML.

A técnica de vinte cinco de julho a vinte e cinco de agosto esteve a coordenar o Serviço 

Municipal de Proteção Civil Do Montijo em substituição do Coordenador do Serviço 

Municipal de Proteção Civil na sua ausência por motivo de férias. 
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Atividades durante a Coordenação: 

A técnica do GTF Teresa Pinto e os técnicos da DOSUA, Bruno Miguel e Ricardo Saragoça, 

deslocaram-se ao Museu Etnográfico de Canha, para avaliação de uma anomalia no 

pavimento do piso térreo, reportada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Canha, 

Armando Piteira. 

A técnica do GTF (Teresa Pinto), em substituição do Coordenador Municipal de Proteção 

Civil e o assistente operacional Bento Candeias dois agentes da PSP e dois técnicos da 

empresa contratada pela E-redes, estiveram no local do Acidente no dia doze de agosto -

Avenida Fialho Gouveia (queda de Poste de iluminação), para acompanhamento da 

situação. 

Avaliação do risco com o dispositivo de Socorro e Segurança dos eventos dos dias, trinta de 

julho, quatorze, dezanove, vinte e vinte um de agosto 

Acompanhamento da abertura oficial das festas e concertos 

Prevenção as festividades, concertos e Procissão 

Acompanhamento da volta a Portugal no dia cinco de julho 

Acompanhamento do Cicloturismo no dia vinte e um de agosto 

Acompanhamento de todas as ocorrências, quando solicitada a colaboração. 

Reuniões 

A técnica participou nas reuniões da AML I Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais I Reunião Colaborativa: 

Nos dias vinte e sete de junho, quatorze e vinte oito de julho em que foram debatidos os 

seguintes Assuntos: 

Constituição dos grupos de trabalho das fichas de projeto (TRIOs) e calendarização (R: 

Todos); 

Ponto de situação das fichas de projeto; 

Ponto de situação do PSA - Enquadramento/Diagnóstico/ Metas; 
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Organização dos grupos de trabalho das fichas de projeto (TRIOs) e calendarização (R: 

Todos); 

Apresentação de fichas de projeto; 

Ponto de situação do PSA - Enquadramento/Diagnóstico/Metas; 

Organização dos grupos de trabalho das fichas de projeto (TRIOs) e calendarização; 

Apresentação de fichas de projeto; 

Outros assuntos e próximos passos 

A técnica participou na reunião extraordinária da Comissão Municipal de proteção Civil dia 

doze de julho. 

A técnica participou na reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

do Montijo, no dia vinte e dois de julho para análise/parecer de processos de acordo com 

artigo 60ª ou 61ª da secção 1, do capítulo V do DL nº 82/2021 de 13 outubro, com a seguinte 

proposta de ordem de trabalhos: 

Processo A-103/20 

Processo E-62/21 

Outros assuntos 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á Gestão Integrada de Fogos 

Rurais 

Apoio técnico á Comissão municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

Apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

Gestão de Bases da Gestão Integrada de Fogos Rurais 

Gestão da plataforma do SGIF do Município do Montijo. 

Gestão da Plataforma do RJAR - projetos de rearborização do Município do Montijo. 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 

PÚBLICAS 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Junho 

Compete ao GCRP, no exercício da sua missão, estabelecer metodologias de trabalho 

transversais que integrem a comunicação com os seus públicos internos e externos. Tendo 

em conta as diversas áreas e atribuições, este gabinete realizou: 

1. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP preparou a logística protocolar para a inauguração da Praça 1. º de Maio e o Largo 

do Guitarrista depois de terem sido alvo de obras de reabilitação (dia 25 de junho), com a 

colocação de pilaretes e fita para cortar a placa de inauguração de pavimento. 

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 1 de junho - Cerimónia de 

entrega de prémios Montijo Basket; 7 de junho - Assinatura do contrato urbanização do 

ALDI; 9 de junho - Gala Aniversário Batucando; 11 de junho - Inauguração Festas Santo 

António, Taipadas; 14 de junho- Apresentação Pública do programa das Festas Populares 

de São Pedro; 15 de junho- Reunião de Câmara; 17 de junho - Inauguração Festas Santo 

João, Pegões; 18 de junho - Exposição Morfologia do Tempo, Galeria Municipal; 25 de junho 

- Inauguração da Praça 1. º Maio e Largo do Guitarrista; 26 de junho - Inauguração do

Obelisco dos Lions Clube do Montijo; 30 de junho- Reunião de Câmara.

• Newsletter Acontece Montijo

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação digital produzida 

semanalmente com o objetivo de compilar e divulgar notícias e iniciativas municipais entre 

outros eventos promovidos por entidades externas em que a CMM presta apoio. Os 

conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as notícias e eventos publicados no 

site da CMM e são transmitidos ao designer gráfico para a respetiva elaboração gráfica. 

Esta newsletter é enviada através da plataforma digital WebCRM para a mailing do GCRP. 

• Agenda de Eventos
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Instrumento de comunicação, com periodicidade mensal, que visa essencialmente divulgar 

e promover as atividades municipais, assim como divulgar informações úteis direcionadas 

para o público em geral. Após a receção dos conteúdos enviados pelas Unidades Orgânicas, 

é necessário compilar as matérias por ordem cronológica e por áreas de atuação para 

posterior paginação gráfica. É também enviada para os contactos da plataforma WebCRM 

e publicada no Site, Facebook e lnstagram da Autarquia. Esta publicação visa 

essencialmente divulgar a atividade municipal em várias áreas, tais como: cultura, 

ambiente, turismo, entre outras. 

lnformacão recolhida para as rubricas da Agenda Eventos julho 

Montijo tem Talento Dara Artes I Exposições Árvores Nativas de Portugal 1 "Morfologia do 

tempo": escultura I Dara Artes - Objetos de Papel reciclado I XV Edição da Exposição 

"Santos na Casa" 1 CT JA Sinfonias Em Festa I Quebra Nozes I CIRCUS I Recordar ZECA 

(Coro Magnus). 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos julho 

Festival Sons no Montijo I Destaques para os concertos das Festas Populares S. Pedro 20221 

Contos à Solta: performance infantil I Apresentação do livro Amar É o Segredo - Amar sem 

ter medo I Cienam ao Ar Livre Monstros Fantásticos: Os segredos de Dumbledore I Walk 

Run Montijo I O Tempo e o Modo [audiovisual] 1 Programação Montijo Lugar de Encontros 

2022 1 Montijo APP. 

Divulgacão/promocão efetuada na Agenda Eventos junho 

Montijo tem Talento: Miguel Lemos I Exposições: Diáspora do Povo Sem Medo (fotografia); 

Expressões: as escolas na Galeria I Cartazes sobre a Paz (2021-2022): estamos todos 

conectados I Árvores Nativas de Portugal I Coletiva de Pintura, Artes Decorativas, Arte 

com Agulhas da Universidade Sénior e do Cantinho da Criatividade dos Ateliers Sénior 1 

Dádivas da Natureza (peças decorativas) 1 "Morfologia do tempo": escultura I CTJA: 

Monólogos da Vacina I Boeing Boeing I CRAM - Espetáculo de Dança I Festival Sons no 

Montijo I Festas comemorativas: Festas Populares S. Pedro 2022, Festas São João de Pegões 

e Festas das Taipadas I Contos à Solta: performance infantil I Walk Run Montijo I VI Edição 
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Trilhos da Malaposta - Pegões I Passeio Pedestre "PR2 CANHA 2022" 1 A Feira: espetáculo 

de artes de rua 1 "Boas Sextas com a Ti Maria Albertina": performance I O Tempo e o Modo 

[audiovisual]. 

Procedimentos de gestão relativamente à Impressão e Distribuicão da Agenda 

Rever a prova da Agenda - Rececionar e rever os conteúdos da arte final antes de ser 

enviada ao fornecedor I Solicitar a elaboração das requisições internas I Enviar aos 

fornecedores os pedidos de fornecimento (PFO) para efeitos de faturação I Articular com 

as empresas (impressão e distribuição) a melhor forma de agilizar os processos 

relativamente ao levantamento e entrega do material, de forma a garantir o cumprimento 

do prazo estipulado para a distribuição das agendas junto do público alvo. 

• Impressão/Afixação e/ou Montagem de Suportes de Comunicação

MUPIS PARIS 

Garantir o processo de gestão de Impressão e Afixacão de cartazes na rede de Mupis Paris 

Analisar os pedidos de divulgação/promoção de iniciativas nos Mupis Paris, quer sejam 

pedidos externos quer sejam internos, tendo em conta o número de faces disponíveis nas 

datas solicitadas I Rececionar e rever os conteúdos dos cartazes antes da arte final ser 

enviada para impressão I Solicitar a elaboração das requisições internas I Enviar ao 

fornecedor os pedidos de fornecimento (PFO) para efeitos de faturação I Articular com o 

fornecedor a entrega dos cartazes nas instalações da JCDecaux nas datas solicitadas por 

nós I Solicitar ao gestor de campanhas da JCDecaux, a afixação dos cartazes nos MUPIS 

(localização definida por nós) conforme calendarização enviada. 

Manteve-se afixados, nos mupis paris, os seguintes cartazes: 

7 cartazes (Programa Companhia Mascarenhas Martins) / / 8 cartazes (Festas Populares S. 

Pedro 2022) / / 6 cartazes (Escola Profissional do Montijo) / / 10 cartazes (Festival Sons no 

Montijo - Associação Somos Peixinho). 

MUPIS GT 
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Manteve-se afixados os cartazes alusivos ao património concelhio: 

Fontanário de Pegões I Ermida Senhor dos Aflitos - Quinta do Saldanha I Vitral da Ermida 

Santo António - Quinta do Pátio d 'Água I Moinho de Maré I Escadaria da Atalaia I Igreja 

de St. Isidro de Pegões I Moinho de Vento do Esteval I Igreja Matriz e Coreto I Cristo Indo 

Português I Homenagem à Agricultura - Artur Bual. 

OUTDOORS 

Divulgação/promoção: APP Montijo (estruturas localizadas no Cais do Seixalinho e na Praça 

Gomes Freire de Andrade) Festival Sons no Montijo (estruturas localizadas nas rotundas 

Apeadeiro de Sarilhos Grandes, Portas da Cidade). 

OUTROS SUPORTES COMUNICAÇÃO 

Agenda Eventos Montijo I Festas Populares S. Pedro: Cartazes A3, Cartazes Mupis Paris, 

Livro Programa Festas I Exposição Morfologia do Tempo: Faixa, Vinil de Corte e Catálogos 

1 XV Edição Exposição Artesanato Santos na Casa: Faixa e Painéis I Flyers A6 APP Montijo 

1 Montijo Lugar de Encontros: Cartazes Mupis Paris - Concerto Rita Guerra I Flyers A5 Contos 

à Solta. 

DISTRIBUIÇÃO 

Empresa de Distribuição: Agenda Eventos Montijo I Cartazes Festas Populares S. Pedro 1 

Flyers A6 APP Montijo. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 2893 para 3208. Foram colocadas 

23 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

iniciativas da autarquia. Foram colocadas 30 stories que nos permitiram alcançar um maior 

número de visualizações. 
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lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 768 para 809 seguidores. Foram 

colocados 5 posts e 4stories. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 700 para 711 seguidores. Foram 

colocados 6 stories e posts sobre a exposição de Morfologia doo Tempo. 

lnstagram juventude - O número de seguidores subiu de 447 para 549. Foram colocados 8 

posts e stories. 

• Facebook CMM

Durante o mês de junho, a visão geral da página de Facebook da autarquia foi de: Alcance 

da publicação: 105 743; Interação com as publicações: 106 994; Novos seguidores da 

Página: 398; Reações: 14 760; Comentários: 2178; Partilhas: 1935; Visualizações de fotos: 

39 498; Cliques nas ligações: 5416. Foram publicadas 18 Story's. 

• Facebook do CT JA

Manutenção da Página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida -

agendamento da página, comunicação. Estatísticas de página: Alcance da página: 

9707 ( +83); Publicações: 19; Ligações externas (partilha): 5; Eventos publicados: 5. 

Destacou-se o espetáculo: Circus - Dancefusion 7k. 

• Base de Dados / WebCRM

A base de dados do GCRP encontra-se instituida através da plataforma digital WEBCRM, 

onde todos dados são carregados, guardados e atualizados regulamente. A atualização é 

feita após consulta das entidades no google e facebook. Durante o mês de junho foram 

atualizados os seguintes dados: Atualização de contactos na Atualização de contactos na 

Entidade - Entidades Oficiais; Entidade - Subscritores - Inseridos 21 subscritores. Foram 

enviados os seguinte convites e newsletters: Convites e Newsletters enviados pelo CRM -

Acontece Montijo / / 02 a 08 junho. Acontece Montijo / / 09 a 15 junho. Acontece Montijo 

/ � 16 a 22 junho. Acontece Montijo / / 23 a 29 junho. Acontece Montijo / / 30 junho a 06 

julho. Montijo / / Agenda de Eventos / / junho 2022. Convite / / Apresentação Festas de S. 

Pedro. Convite / / Morfologia do Tempo I Nogueira Lopes. Convite / / Inauguração Festas 
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de S. Pedro. Convite / / Inauguração da Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista Montijo. 

Montijo Hoje N. º 43 / / Junho 2022. 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP

Reuniões de Câmara Agenda da reunião de câmara 1, 15 e 30 de junho I Editais: 92 a 110. 

Notícias- Espetáculo de Artes de Rua na Atalaia; Monólogos da Vacina; VI Trail Trilhos da 

Malaposta dia 5 de junho em Pegões; Município assume Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social; CPCJ comemora Dia Mundial da Criança; EB D. Pedro Varela 

festeja Dia Mundial da Criança; Montijo adere ao Programa EUSOUDIGITAL; Movimento 

Associativo integra Festas Populares; Município volta a apoiar Instituições e Associações do 

Concelho; Município adere à Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família; José Pedroso 

da Silva lança obra na Universidade Sénior; Cortes no abastecimento de água no dia 6 de 

junho; Diana Gago distinguida pela Câmara Municipal do Montijo; Estrutura para 

acolhimento familiar e individual de refugiados da guerra; Bicho-Lixo Marinho no Espelho 

de Água alerta para problemas ambientais; Projeto "Sabor a Clorofila" - Árvores azuis no 

Montijo; 2. º Festival de Música; Rotary homenageia Amândio Gago; Contos à Solta 

[Performance Infantil]; Entrega prémios Peddy Paper S.energia; Lions Clube de Montijo 

planta 30 pinheiros em terreno camarário; Contos à Solta vão continuar a animar os mais 

pequenos; Festas de St. º António Taipadas foram um sucesso; Exposição de Artes 

Decorativas da Academia Sénior de Sarilhos Grandes; Projetos Seniores encerram ano letivo 

em Festa; Passeio Pedestre PR2 Canha 2022; Festas Populares de São Pedro; Morfologia do 

Tempo: escultura Nogueira Lopes; Academia Sénior de Pegões e Canha exibe resultados de 

aprendizagem; Programa das Festas Populares de São Pedro 2022; AFPDM celebra contrato 

com município; Galeria Municipal mais acessivel; Protocolo de cedência de espaço à

CERCIMA aprovado; União de Freguesias de Pegões recebe apoio da autarquia; ATM volta a 

Pegões; Resultados de excelência com marca de rigor, transparência e seriedade; Festas 

de São João de volta; Aviso I Alterações ao trânsito - Festas Populares de São Pedro ; O 

Tempo e o Modo, com Esther Duflo, dia 24 junho no Ateneu; Contos à Solta em Sarilhos 

Grandes; Alice no Pais das Maravilhas; Warm Up Montijo; Orfanato Aldeia Galega 
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novamente homenageado; XV Exposição de Artesanato "Santos na Casa"; Inauguração da 

mostra Morfologia do Tempo: escultura Nogueira Lopes; Ação de Formação - Construção 

PALPIC; Comemoração do Dia Nacional do Cigano no Bairro da Caneira; Obelisco inaugurado 

na Rotunda Lions; Sinfonias em Festa / / Homenagem à Música Portuguesa; Inauguração da 

Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista; Dia Nacional da Pessoa Cigana no Bairro da 

Caneira. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; SMAS- Avisos Corte de abastecimento de 

água; procedimentos concursais. 

2. Comunicação Social

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 28 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (10); Outros (6); CTJA (4); Apoios (3); ambiente (2); Desporto (2); Ação Social (1). 

• Jornal Montijo Hoje

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de junho: Procedimentos 

Administrativos para impressão e distribuição. 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 1, 15 e 30 de junho aos dirigentes e chefias, 

com hiperligações, para que estes as possam consultar na integra. Envio da Agenda da 

Reunião com a ordem de trabalhos para Comunicação Social Local e Regional. Envio da 

Agenda da Reunião com a ordem de trabalhos para a empresa de streaming. 

3. Comunicação Interna

• Gestão da Intranet
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Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 1, 15 e 30 de junho (num total de 

36 documentos). Notícias - Espetáculo de Artes de Rua na Atalaia; Monólogos da Vacina; VI 

Trail Trilhos da Malaposta dia 5 de junho em Pegões; Município assume Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social; CPCJ comemora Dia Mundial da Criança; EB D. 

Pedro Varela festeja Dia Mundial da Criança; Montijo adere ao Programa EUSOUDIGITAL; 

Movimento Associativo integra Festas Populares; Município volta a apoiar Instituições e 

Associações do Concelho; Município adere à Rede Europeia de Autarquias Amigas da 

Família; José Pedroso da Silva lança obra na Universidade Sénior; Cortes no abastecimento 

de água no dia 6 de junho; Diana Gago distinguida pela Câmara Municipal do Montijo; 

Estrutura para acolhimento familiar e individual de refugiados da guerra; Bicho-Lixo 

Marinho no Espelho de Água alerta para problemas ambientais; Projeto "Sabor a Clorofila" 

- Árvores azuis no Montijo; 2.º Festival de Música; Rotary homenageia Amândio Gago;

Contos à Solta [Performance Infantil]; Entrega prémios Peddy Paper S.energia; Lions Clube

de Montijo planta 30 pinheiros em terreno camarário; Contos à Solta vão continuar a animar

os mais pequenos; Festas de St. º António Taipadas foram um sucesso; Exposição de Artes

Decorativas da Academia Sénior de Sarilhos Grandes; Projetos Seniores encerram ano letivo

em Festa; Passeio Pedestre PR2 Canha 2022; Festas Populares de São Pedro; Morfologia do

Tempo: escultura Nogueira Lopes; Academia Sénior de Pegões e Canha exibe resultados de

aprendizagem; Programa das Festas Populares de São Pedro 2022; AFPDM celebra contrato

com município; Galeria Municipal mais acessível; Protocolo de cedência de espaço à

CERCIMA aprovado; União de Freguesias de Pegões recebe apoio da autarquia; ATM volta a

Pegões; Resultados de excelência com marca de rigor, transparência e seriedade; Festas

de São João de volta; Aviso I Alterações ao trânsito - Festas Populares de São Pedro ; O

Tempo e o Modo, com Esther Duflo, dia 24 junho no Ateneu; Contos à Solta em Sarilhos

Grandes; Alice no País das Maravilhas; Warm Up Montijo; Orfanato Aldeia Galega

novamente homenageado; XV Exposição de Artesanato "Santos na Casa"; Inauguração da

mostra Morfologia do Tempo: escultura Nogueira Lopes; Ação de Formação - Construção

PALPIC; Comemoração do Dia Nacional do Cigano no Bairro da Caneira; Obelisco inaugurado

na Rotunda Lions; Sinfonias em Festa / / Homenagem à Música Portuguesa; Inauguração da

Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista; Dia Nacional da Pessoa Cigana no Bairro da

Caneira. Etiquetas para Concurso de Leitura Concelhio. Cartaz 1. ª Caminhada Noturna de

S. Jorge. Cartão Pessoal para Vereador PSD João Afonso. Acontece Montijo (newsletter
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semanal). Convite Inauguração Praça 1. º de Maio. Folheto para Inscrições Piscinas 

Municipais. Cartaz, Painel de entrada, Faixa e Banner Facebook e lnstagram "XV Edição 

Exposição Santos na Casa. 

• Atelier de Design

O GCRP concebe diariamente diferentes materiais gráficos para divulgação de imagens de 

iniciativas e eventos em: plataforma modelo WEBCRM, anúncios para comunicação social, 

brochura agenda de eventos (impressão, online, vídeo), imagens para press release, site 

oficial CMM, Facebook e lnstagram, Jornal Montijo Hoje, conceção e composição em 

plataforma ISSUU, Youtube. Concebe graficamente materiais para impressão de cartazes, 

flyers, mupis, outdoors e roll up. Designadamente em junho: Agenda de Eventos de junho 

e julho 2022 -Agenda para publicar online, Modelo de Envio pelo WebCRM, Imagens de 

divulgação da agenda no lnstagram, Rubrica "Lojas com estórias" para o site, Imagens de 

divulgação dos eventos para o site e redes sociais. Agenda para impressão, Agenda para 

publicar online, Modelo de Envio pelo WebCRM, Imagens de divulgação da agenda no 

lnstagram, Rubrica "Lojas com estórias" para o site, Imagens de divulgação dos eventos 

para o site e redes sociais. Exposição "Morfologia do Tempo I Nogueira Lopes" - Criação 

da imagem da exposição nos seguintes formatos: Catálogo, Convite, Imagem para vídeo; 

Criação de materiais para o espaço expositivo: Faixa exterior, Imagem para Livro de Honra, 

Legendas, Painel de apresentação; Imagens de divulgação para: Site e Redes Sociais; 

Banners para: Diário do Distrito; Publicidades para: Sem Mais, Setúbal Mais e Setubalense. 

Warm Up: Criação da imagem da exposição nos seguintes formatos: Cartaz A3, Flyer A5 

(frente e verso); Imagens de divulgação para: Site e Redes Sociais. Monólogos da Vacina -

Imagens e publicações diversas. Boeing Boeing - Materiais diversos, cancelamento e nova 

data. Alice no país das maravilhas - CRAM - Cartaz vitrine 900x2000mm + 1mg redes sociais 

960x1200px + banner site 1024x350 + 600x849px + img de capa facebook 1400x550px + img 

display LED + img story + img evento + criação de evento. Sinfonias em Festa - CRAM -

Cartaz vitrine 900x2000mm + 1mg redes sociais 960x1200px + banner site 1024x350 + 

600x849px + img de capa facebook 1400x550px + img display LED + img story + img evento 

+ criação de evento. A Feira - cartaz A3 (impressão de 10ex.) + Banner diversos (destaques)

+ 1mg redes sociais(diversas) + anúncios para facebook + storys para facebook e instagram

(destaques) + partilha vídeo promocional + legendas para peças do Museu Agrícola em 
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exposição no evento+ design dos bilhetes+ impressão e corte de 300ex. Autocolantes para 

Agenda Sénior - Impressão. Ateliers Sénior / 2. º Festival de Música - Impressão de materiais. 

Cartaz vitrine 900x2000mm + cartazes A3 e A4 +folhas de sala impressão e corte de 250 

folhas de sala (formato A5). Capas - Relatório de Atividades (Gabinete do Presidente). 

Prestação de Contas (divisão de Gestão Financeira). Montijo App - Arte final flyer A5 com 

QRcode dinâmico. Contracapa Montijo Hoje. Warm Up Montijo - Destaques diversos 

facebook e instagram. Stand Festas Populares de São Pedro -Design/artes finais para o 

stand da Autarquia e Convite Web CRM, banners. 

• Atelier Audiovisual

Reportagens Fotográficas 

Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; Manutenção do arquivo 

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Edição e reportagem de vídeo do dia da Criança, no Parque Municipal. Montagem de som 

no Parque Municipal para o dia da Criança. Edição e reportagem de vídeo dos trilhos da 

Mala Posta. Montagem de som para os trilhos da Mala Posta em Pegões. Edição e reportagem 

de vídeo da Homenagem ao Dr. Amândio Gago. Montagem de som para a Homenagem ao 

Dr. Amândio Gago. Edição e reportagem de vídeo do Bicho Marinho. Montagem de som na 

Zona Ribeirinha para o Bicho marinho. Edição e reportagem do Piquenique no parque 

municipal. Reportagem da inauguração Da Festa da Flor. Edição e reportagem 

Encerramento dos projetos seniores do Alto Estanqueiro. Edição e reportagem do 

Espetáculo de encerramento do projeto Academia Sénior de Pegões e Canha. Edição e 

reportagem do 2. º Festival de Música Senior no CT JA. Reportagem de Artes decorativas na 

Praça da República. Reportagem da Queima das Fitas Sénior. Montagem de som na Casa 

Mora para a Queima das Fitas Sénior. Edição e reportagem da apresentação das Festa de 

São Pedro 2022. Montagem de som para a apresentação das Festa de São Pedro 2022. 
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Reportagem da abertura das festas de Pegões. Edição e reportagem dos Contos à Solta no 

Museu da Atalaia. Edição e reportagem da Exposição Morfologia do Tempo, na Galerias 

Municipal. Edição e reportagem do Passeio Pedestre Canha. Edição e reportagem da 

inauguração da Praça 1 º de Maio. Montagem de som para a inauguração da Praça 1 º de 

Maio. Edição e reportagem no CTJA do Espetáculo do CRAM, Alice no País das Maravilhas. 

Edição e reportagem do Warm up. Edição e reportagem da Abertura Oficial das Festas 

Populares de São Pedro. Edição e reportagem do Concerto de abertura Matias Damásio. 

Edição e reportagem do Bibe Elétrico. Edição e reportagem da Procissão do mar. Edição e 

reportagem da Procissão Noturna S. Pedro. Edição e reportagem Arrematação das 

Bandeiras. Edição e reportagem do Almoço da Classe Piscatória. 

Os vídeos foram incorporados no youtube e Facebook da CMM. Manutenção dos 

equipamentos audiovisuais. 

• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais 

Criadas 7 fichas em 5 processos. 20 requisições internas. 8 requisições externas. 14 PFO. 
33 faturas conferidas. 

Julho 

Compete ao GCRP, no exercício da sua missão, estabelecer metodologias de trabalho 

transversais que integrem a comunicação com os seus públicos internos e externos. Tendo 

em conta as diversas áreas e atribuições, este gabinete realizou: 

4. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP preparou vários conjuntos de ofertas para artistas do Montijo Lugar de Encontros 

com material honorifico e promocional do município, nomeadamente para The Gift, Dulce 

Pontes e Rita Guerra. 
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O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 28 de junho a 4 de julho

Festas Populares de São Pedro; 1 de julho - Inauguração Festas das Craveiras; 5 de julho -

Assinatura do contrato Programa EUSOUDIGITAL; 8 de julho- Lançamento do libro ""Amar 

É O Segredo-Amar Sem Ter Medo", da autoria de Juliette; 8 de julho - Inauguração Festas 

de Sarilhos Grandes; 9 de julho - Inauguração Festas do Bairro do Areias; 13 de julho

Reunião de câmara; 15 de julho- Inauguração Mercadona; 26 de julho- Inauguração 

exposição de homenagem Luís Rouxinol; 27 de julho- Reunião de câmara; 28 de julho

Entrega dos prémios das Varandas e Borladeros das Festas Populares S. Pedro; 29 de julho

Inauguração Festas Foros do Trapo; 29 de julho- Corrida de touros comemorativa da 

alternativa Luís Rouxinol; 30 de julho- Lançamento livro "Homens que Choram ... ou o 

Sentido da Vida", da autoria do Vicente Lago. 

• Newsletter Acontece Montijo

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação digital produzida 

semanalmente com o objetivo de compilar e divulgar notícias e iniciativas municipais entre 

outros eventos promovidos por entidades externas em que a CMM presta apoio. Os 

conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as notícias e eventos publicados no 

site da CMM e são transmitidos ao designer gráfico para a respetiva elaboração gráfica. 

Esta newsletter é enviada através da plataforma digital WebCRM para a mailing do GCRP. 

• Agenda de Eventos

Instrumento de comunicação, com periodicidade mensal, que visa essencialmente divulgar 

e promover as atividades municipais, assim como divulgar informações úteis direcionadas 

para o público em geral. Após a receção dos conteúdos enviados pelas Unidades Orgânicas, 

é necessário compilar as matérias por ordem cronológica e por áreas de atuação para 

posterior paginação gráfica. É também enviada para os contactos da plataforma WebCRM 

e publicada no Site, Facebook e lnstagram da Autarquia. Esta publicação visa 

essencialmente divulgar a atividade municipal em várias áreas, tais como: cultura, 

ambiente, turismo, entre outras. 
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lnformacão recolhida para as rubricas da Agenda Eventos AGOSTO 

Montijo tem Talento Gisela oliveira I Exposições Luís Rouxinol 35 Anos de Alternativa 

Gisela Oliveira - Go! Costura e Croché I Morfologia do tempo: escultura I Dara Artes -

Objetos de Papel reciclado I XV Edição - Santos na Casa. 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos AGOSTO 

Comemorações do 37. º Aniversário da Cidade - 14 agosto 2022 (inaugurações: Jardim 

Inclinado -Frente Ribeirinha, Exposição "Lindo pôr-do-sol": fotografia - Galeria Municipal 

1 Medidas de autoproteção para Ondas de Calor I VII Feira Quinhentista de Aldeia Galega 

1 Objetivos e Contactos do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS 

Montijo I inscrições sobre Curso de Português para Refugiados Ucranianos I Trotinetes -

Regras de trânsito e de Segurança I XV Passeio de Cicloturismo (Afonsoeiro-Canha

A fonsoei ro). 

Divulgacão/promocão efetuada na Agenda Eventos JULHO 

Concertos Festas Populares S. Pedro: The Gift e Dulce Pontes I Montijo tem Talento Dara 

Artes I Exposições Árvores Nativas de Portugal 1 "Morfologia do tempo": escultura I Dara 

Artes - Objetos de Papel reciclado I XV Edição da Exposição "Santos na Casa" 1 CT JA 

Sinfonias Em Festa I Quebra Nozes I CIRCUS I Recordar ZECA (Coro Magnus) 1 Festival Sons 

no Montijo I Destaques para os concertos das Festas Populares S. Pedro 20221 Contos à 

Solta: performance infantil I Apresentação do livro Amar É o Segredo - Amar sem ter medo 

1 Cinema ao Ar Livre Monstros Fantásticos: Os segredos de Dumbledore I Walk Run Montijo 

1 O Tempo e o Modo [audiovisual] 1 Programação Montijo Lugar de Encontros 2022 1 Montijo 

APP. 

Procedimentos de gestão relativamente à Impressão e Distribuicão da Agenda 

Rever a prova da Agenda - Rececionar e rever os conteúdos da arte final antes de ser 

enviada ao fornecedor I Solicitar a elaboração das requisições internas I Enviar aos 

fornecedores os pedidos de fornecimento (PFO) para efeitos de faturação I Articular com 

as empresas (impressão e distribuição) a melhor forma de agilizar os processos 
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relativamente ao levantamento e entrega do material, de forma a garantir o cumprimento 

do prazo estipulado para a distribuição das agendas junto do público alvo. 

• Impressão/Afixação e/ou Montagem de Suportes de Comunicação

MUPIS PARIS 

Garantir o processo de gestão de Impressão e Afixacão de cartazes na rede de Mupis Paris 

Analisar os pedidos de divulgação/promoção de iniciativas nos Mupis Paris, quer sejam 

pedidos externos quer sejam internos, tendo em conta o número de faces disponíveis nas 

datas solicitadas I Rececionar e rever os conteúdos dos cartazes antes da arte final ser 

enviada para impressão I Solicitar a elaboração das requisições internas I Enviar ao 

fornecedor os pedidos de fornecimento (PFO) para efeitos de faturação I Articular com o 

fornecedor a entrega dos cartazes nas instalações da JCDecaux nas datas solicitadas por 

nós I Solicitar ao gestor de campanhas da JCDecaux, a afixação dos cartazes nos MUPIS 

(localização definida por nós) conforme calendarização enviada. 

Manteve-se afixados, nos mupis paris, os seguintes cartazes: 

10 cartazes (Concerto Rita Guerra - Montijo Lugar de Encontros) / / 8 cartazes (Festas 

Populares S. Pedro 2022) / / 4 cartazes (Escola Profissional do Montijo) / / 10 cartazes 

(Festival Sons no Montijo - Associação Somos Peixinho). 

MUPIS GT 

Manteve-se afixados os cartazes alusivos ao património concelhio: 

Fontanário de Pegões I Ermida Senhor dos Aflitos - Quinta do Saldanha I Vitral da Ermida 

Santo António - Quinta do Pátio d 'Água I Moinho de Maré I Escadaria da Atalaia I Igreja 

de St. Isidro de Pegões I Moinho de Vento do Esteval I Igreja Matriz e Coreto I Cristo Indo 

Português I Homenagem à Agricultura - Artur Bual. 

OUTDOORS 
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Divulgação/promoção: APP Montijo (estruturas localizadas no Cais do Seixalinho e na Praça 

Gomes Freire de Andrade) / / Festival Sons no Montijo (estruturas localizadas nas rotundas 

Apeadeiro de Sarilhos Grandes, Portas da Cidade). 

OUTROS SUPORTES COMUNICAÇÃO 

Agenda Eventos Montijo I Cartazes A3 e cartazes mupis paris (Feira Quinhentista Aldeia 

Galega) 1 Brochura Programa (Montijo Lugar de Encontros I Pendões Zona Ribeirinha 1 

Cartazes, postais, mupis paris - concerto Pedro Abrunhosa (Aniversário 37. º Cidade do 

Montijo) 1 Exposição Sérgio Lemos: Faixa, lettering painel entrada, placas smart painéis e 

catálogo I Placa Monstro Marinho I Brochura Luís Rouxinol. 

DISTRIBUIÇÃO 

Agenda Eventos Montijo I Jornal Montijo Hoje junho/julho. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3208 para 3094. Foram colocadas 

21 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

iniciativas da autarquia. Foram colocadas 21 stories que nos permitiram alcançar um maior 

número de visualizações. 

lnstagram CTJA - O número de seguidores subiu de 712 para 768 seguidores. Foram 

colocados 1 O posts e stories. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu para os 700 seguidores. Foram colocados 

6 stories e posts sobre a exposição de Penélope Clarinha. 

lnstagram juventude - O número de seguidores subiu de 540 para 549. Foram colocados 1 

posts e stories. 

• Facebook CMM
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Durante o mês de julho, a visão geral da página de Facebook da autarquia foi de: Alcance 

da publicação: 71399; Interação com as publicações: 66132; Novos seguidores da Página: 

182; Reações: 9323; Comentários: 1688; Partilhas: 848; Visualizações de fotos: 26369; 

Cliques nas ligações: 1930. Foram publicadas 36 stories. 

• Facebook do CT JA

Manutenção da Página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida -agendamento 

da página, comunicação. Estatísticas de página: não existiu programação oficial CT JA. 

Alcance da página: 9714 (+7); Publicações: O; Ligações externas (partilha): O; Eventos 

publicados: O; Destacou-se o espetáculo: O. 

• Base de Dados I WebCRM

A base de dados do GCRP encontra-se instituída através da plataforma digital WEBCRM, 

onde todos dados são carregados, guardados e atualizados regulamente. A atualização é 

feita após consulta das entidades no google e facebook. Durante o mês de julho foram 

atualizados os seguintes dados: Atualização de contactos na Entidade - Entidade -

Subscritores: Inseridos 13 subscritores Foram enviados os seguinte convites e newsletters: 

Convites e Newsletters enviados pelo CRM - Acontece Montijo 11 07 a 13 julho; Acontece 

Montijo 11 14 a 20 julho; Acontece Montijo 11 21 a 27 julho; Acontece Montijo 11 28 julho 

a 03 agosto; Convite 11 Exposição "Luís Rouxinol - 35 anos de Alternativa". 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP

O GCRP recebeu uma informação da Wiremaze, firma que é detentora do site da CMM, 

sobre a interrupção gratuita da disponibilização da georreferenciação do GoogleMaps. Foi 
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criada uma alternativa com a criação de localizações nos "meus mapas" com a colocação 

de pontos de referência locais como o centro da cidade e freguesias. Reuniões de Câmara 

- Colocação de propostas com deliberação em reunião de câmara para publicitação.

Colocação de eventos mensais, nomeadamente, a programação do Montijo Lugar de 

Encontros, programação do Cinema-Teatro Joaquim D' Almeida, exposições na Galeria 

Municipal, Museu Municipal Casa Mora, Museu Agrícola da Atalaia e Mercado Municipal. 

Integração dos vídeos das Reuniões de Câmara e das propostas n. º 291, 293 e 294. Colocação 

da agenda da reunião de câmara 13 e 27 de julho I Editais: 111 a 133. 

Notícias - Borladero e Varandas vencedoras distinguidos; Área Metropolitana de Lisboa 

aderiu ao Pacto de Milão sobre política de alimentação urbana; Aprovados mais de 200.000€ 

a associações do concelho; Feira Quinhentista está de volta; Câmara aprova apoios a 

associações desportivas; "Homens que Choram ... ou o Sentido da Vida"; Voto de Saudação 

ao cavaleiro Gilberto Filipe; Câmara apoia associações concelhias; Luís Rouxinol 

homenageado em mostra na Frente Ribeirinha; Comemorações do 37. º Aniversário da 

Cidade; O Tempo e o Modo, com Martin Jacques, dia 29 julho no Ateneu; Rita Guerra 

encerra Montijo Lugar de Encontros; Performance poética pelo PICA no Jardim da Casa 

Mora; Prorrogação da declaração da situação de alerta até 21 julho; Mostra na Frente 

Ribeirinha homenageia Luís Rouxinol; Conselho Metropolitano de Lisboa vai reunir dia 21 

de julho; CVP recebe nova ambulância; Autarquia assina protocolo Eu sou Digital; Festas 

de São Jorge arrancam sexta-feira; Caminhada Noturna de S. Jorge dia 9 de julho em 

Sarilhos Grandes; Amar é o Segredo-Amar sem ter Medo; Objetos de papel reciclado mote 

de mostra no Mercado; Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, no cinema ao ar 

livre esta sexta; Dance Fusion apresenta Circus no CTJA; Pescadores homenageados em 

Almoço da Classe Piscatória; Contos à Solta no Moinho do Cais; Autarquia volta a apoiar 

Banco Alimentar Contra a Fome; Moinho de Maré aberto aos fins de semana. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; SMAS- Avisos Corte de abastecimento de 

água; procedimentos concursais. DE - atualização dos separadores internos dos itens da 

educação no menu viver. 
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Foram realizadas e enviadas 23 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (15); CTJA (3); Apoios (3); Ação Social (1). Outros (1); 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 13 e 27 de julho aos dirigentes e chefias, 

com hiperligações, para que estes as possam consultar na integra. Envio da Agenda da 

Reunião com a ordem de trabalhos para Comunicação Social Local e Regional. Envio da 

Agenda da Reunião com a ordem de trabalhos para a empresa de streaming. 

6. Comunicação Interna

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 13 e 27 de junho (num total de 35 

documentos). Notícias- Borladero e Varandas vencedoras distinguidos; Área Metropolitana 

de Lisboa aderiu ao Pacto de Milão sobre política de alimentação urbana; Aprovados mais 

de 200.000€ a associações do concelho; Feira Quinhentista está de volta; Câmara aprova 

apoios a associações desportivas; "Homens que Choram ... ou o Sentido da Vida"; Voto de 

Saudação ao cavaleiro Gilberto Filipe; Câmara apoia associações concelhias; Luís Rouxinol 

homenageado em mostra na Frente Ribeirinha; Comemorações do 37.º Aniversário da 

Cidade; O Tempo e o Modo, com Martin Jacques, dia 29 julho no Ateneu; Rita Guerra 

encerra Montijo Lugar de Encontros; Performance poética pelo PICA no Jardim da Casa 

Mora; Prorrogação da declaração da situação de alerta até 21 julho; Mostra na Frente 

Ribeirinha homenageia Luís Rouxinol; Conselho Metropolitano de Lisboa vai reunir dia 21 

de julho; CVP recebe nova ambulância; Autarquia assina protocolo Eu sou Digital; Festas 

de São Jorge arrancam sexta-feira; Caminhada Noturna de S. Jorge dia 9 de julho em 
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Sarilhos Grandes; Amar é o Segredo-Amar sem ter Medo; Objetos de papel reciclado mote 

de mostra no Mercado; Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, no cinema ao ar 

livre esta sexta; Dance Fusion apresenta Ci rcus no CT JA; Pescadores homenageados em 

Almoço da Classe Piscatória; Contos à Solta no Moinho do Cais; Autarquia volta a apoiar 

Banco Alimentar Contra a Fome; Moinho de Maré aberto aos fins de semana. 

• Atelier de Design

O GCRP concebe diariamente diferentes materiais gráficos para divulgação de imagens de 

iniciativas e eventos em: plataforma modelo WEBCRM, anúncios para comunicação social, 

brochura agenda de eventos (impressão, online, vídeo), imagens para press release, site 

oficial CMM, Facebook e lnstagram, Jornal Montijo Hoje, conceção e composição em 

plataforma ISSUU, Youtube. Concebe graficamente materiais para impressão de cartazes, 

flyers, mupis, outdoors e roll up. Designadamente em julho: Newsletter Acontece 

(semanal); Apresentação do Livro "Amar é o Segredo-Amar sem ter medo"; Adaptação da 

imagem existente para os seguintes formatos: Cartaz A3 e Imagens de divulgação para o 

Site e Redes Sociais; Publicação para as redes sociais - horário da Galeria durante as Festas 

de São Pedro; Montijo Lugar de Encontros: Mupi Rita Guerra; Folheto com Programação; 

Imagens de divulgação para o Site e Redes Sociais; Banners para: Diário do Distrito; 

Publicidades para: Sem Mais, Setúbal Mais e Setubalense; Imagens para capa de vídeos; 

Alice no País das Maravilhas - imagem para capa de vídeo; Exposição "Dara Artes" de Dara 

Assucena; Criação da imagem da exposição nos seguintes formatos: Cartaz 60x90cm 

(montagem dos mesmos no Mercado Municipal) e Cartaz A3. Imagens de divulgação para o 

Site e Redes Sociais; Criação de materiais para o espaço expositivo: 1 Placa A3 com texto 

descritivo, 1 Placa AS com contactos do Posto de Turismo; Bilhetes Passeios no Tejo -

vouchers individuais; Exposição "Lindo Pôr do Sol I Sérgio Lemos" Criação da imagem da 

exposição nos seguintes formatos: Catálogo, Faixa exterior e Painel de apresentação; 

Comemorações do 37. º Aniversário da Cidade - Cartaz geral formato 32Sx470mm + postal 

AS fv com programa + imagens redes sociais 1080x1080px + imagem 960x1200px + banner 

para site: 1024x3SOpx + 600x849px; Anúncios: 1 pág. Setubalense e ½ pág. Sem Mais; 

Concerto Pedro Abrunhosa - Mupi Paris + header facebook + banner 1024x3SOpx + 

600x849px + imagem redes sociais 1080x1080px 960x1200px + story. Autocolantes Resíduos 
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orgânicos. Início do Design de autocolantes; PICA se amor não é - Folha de sala, design, 

impressão e dobragem. 

• Atelier Audiovisual

Reportagens Fotográficas 

Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; Manutenção do arquivo 

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Edição e reportagem de Cruzeiros Pôr do Sol, Passeios Marítimos em embarcações 

tradicionais nas Festa Populares de São Pedro. Edição e reportagem de uma Largada de 

Touros. Edição e reportagem da Noite de Fados na Frente Ribeirinha. Registo videográfico 

de entrevista com o fotógrafo Sérgio Lemos; Edição e reportagem do Concerto The Gift. 

Edição e reportagem do Concerto de Somamonas - Tributo a Mamonas Assassinas. Edição e 

reportagem do Cortejo Marialva. Edição e reportagem do espetáculo Avô Cantigas. Edição 

e reportagem do Almoço da Borda d' Água. Edição e reportagem Novilhada Taurina. Edição 

e reportagem Marchas Populares. Edição e reportagem do Almoço Pé na Areia. Edição e 

reportagem Concerto Final Dulce Pontes. Edição e reportagem Fogo de Artifício com 

Tradicional Queima do Batel. Edição e reportagem da Exposição de Artesanato "Santos na 

Casa". Edição e reportagem Montijo lugar de Encontros - Talentos do Montijo. Edição e 

reportagem Concerto para uma árvore & 7 Poemas para um Mundo Novo - Largo Joaquim 

D'Almeida. Edição e reportagem do Montijo lugar de Encontros "Se amor não é, então o que 

será?" - Jardim Municipal Casa Mora. Edição e reportagem do Montijo lugar de Encontros -

Rita Guerra e a sua Banda - Praça da República. Edição e reportagem da Exposição na 

Frente Ribeirinha de homenagem a Luís Rouxinol. Montagem de som para a Exposição na 

Frente Ribeirinha de homenagem a Luís Rouxinol. Os vídeos foram incorporados no youtube 

e Facebook da CMM. Manutenção dos equipamentos audiovisuais. 
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• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais 

Criadas 4 fichas em 3 processos; 

PFO; 20 faturas conferidas. 

10 requisições internas; 7 requisições externas; 19 

Agosto 

O GCRP, com o objetivo de promover turisticamente o concelho nas suas diferentes 

vertentes, tem vindo a recolher imagens e registos videográficos para a conceção de vários 

vídeos promocionais do concelho subordinados aos temas: Cultura e Tradições, Património 

a Descobrir, Viver a Natureza, Encontros de Sabores. Após a edição e finalização dos vídeos, 

os mesmos serão publicados através das redes sociais do município (Youtube, Facebook, 

lnstagram) e site oficial, bem como através de anúncios patrocinados, com vista à ampla 

divulgação da oferta turística do concelho junto dos seus munícipes, visitantes e 

seguidores. 

Compete ao GCRP, no exercício da sua missão, estabelecer metodologias de trabalho 

transversais que integrem a comunicação com os seus públicos internos e externos. Tendo 

em conta as diversas áreas e atribuições, este gabinete realizou: 

7. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

Por ocasião das comemorações do Dia da Cidade do Montijo, 14 de agosto, foi inaugurado 

o Jardim Inclinado na Rua Miguel Pais, tendo o GCRP providenciado a colocação de dois

pilares verticais com fita verde para o Presidente da Câmara cortar, assinalando o ato 

inaugural. O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 14 de agosto - Dia 

da Cidade. 17 de agosto - Reunião de câmara; 24 de agosto - Reunião de câmara; 26 de 

agosto - Inauguração das Festas em Honra da Nossa Senhora da Atalaia. 
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• Newsletter Acontece Montijo

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação digital produzida 

semanalmente com o objetivo de compilar e divulgar notícias e iniciativas municipais entre 

outros eventos promovidos por entidades externas em que a CMM presta apoio. Os 

conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as notícias e eventos publicados no 

site da CMM e são transmitidos ao designer gráfico para a respetiva elaboração gráfica. 

Esta newsletter é enviada através da plataforma digital WebCRM para a mailing do GCRP. 

• Agenda de Eventos

Instrumento de comunicação, com periodicidade mensal, que visa essencialmente divulgar 

e promover as atividades municipais, assim como divulgar informações úteis direcionadas 

para o público em geral. Após a receção dos conteúdos enviados pelas Unidades Orgânicas, 

é necessário compilar as matérias por ordem cronológica e por áreas de atuação para 

posterior paginação gráfica. É também enviada para os contactos da plataforma WebCRM 

e publicada no Site, Facebook e lnstagram da Autarquia. Esta publicação visa 

essencialmente divulgar a atividade municipal em várias áreas, tais como: cultura, 

ambiente, turismo, entre outras. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3094 para 3208. Foram colocadas 

14 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

iniciativas da autarquia. Foram colocadas 26 stories que nos permitiram alcançar um maior 

número de visualizações. 

lnstagram CTJA - O número de seguidores subiu de 768 para 89 seguidores. Foram colocados 

5 posts e stories. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu para os 700 para 711 seguidores. Foram 

colocados 6 stories e posts sobre a exposição lindo por do Sol de Sérgio Lemos. 
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lnstagram juventude - O número de seguidores subiu manteve-se. Não foram colocados 

posts. 

• Facebook CMM

Durante o mês de agosto, a visão geral da página de Facebook da autarquia foi de: Alcance 

da publicação: 60 224; Interação com as publicações: 45 793; Novos seguidores da Página: 

148; Reações: 5332; Comentários: 924; Partilhas: 786; Visualizações de fotos: 15 717; 

Cliques nas ligações: 1818. Foram publicadas 24 stories. 

• Facebook do CT JA

Manutenção da Página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida -agendamento 

da página, comunicação. Estatísticas de página: não existiu programação oficial CTJA. 

Alcance da página: 9727 (+13); Publicações: O; Ligações externas (partilha): O; Eventos 

publicados: O; Destacou-se o espetáculo: O. 

• Base de Dados I WebCRM

A base de dados do GCRP encontra-se instituída através da plataforma digital WEBCRM, 

onde todos dados são carregados, guardados e atualizados regulamente. A atualização é 

feita após consulta das entidades no google e facebook. Durante o mês de agosto foram 

atualizados os seguintes dados: Montijo 11 Agenda de Eventos I / julho 2022; Convite / / 

Exposição Lindo Pôr do Sol I Sérgio Lemos; Convite Comemorações do 37. º Aniversário da 

Cidade; Acontece Montijo / / 04 a 1 O agosto; Acontece Montijo / / 18 a 24 agosto; Acontece 

Montijo / I 25 a 31 agosto. 

• Site Oficial
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✓ Atualização de conteúdos GCRP

No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de setembro em jpeg e pdf. No 

item Onde comprar: atualização do item Lojas com Estória I Atualização da área Educação 

com a inserção e substituição de itens e ficheiros respeitantes ao ano letivo 2022/2023. 

Reuniões de Câmara - Agenda da reunião de câmara 17 e 24 de agosto; Atualização da área 

Reuniões em Direto com o carregamento dos streaming das reuniões de câmara I Editais: 

134 a 160 1 Propostas: inserção de propostas aprovadas em reuniões de câmara I Eventos 

na homepage: criação de eventos agendados para o mês de setembro; Notícias- Festas de 

Canha são este fim-de-semana; 3. º Convívio das Tertúlias Montijenses; Agenda de Eventos 

- setembro; Montijo Hoje- Especial Voluntariado; Está de volta à cidade a Feira

Quinhentista; Regressou uma das festividades mais antigas do concelho; Teresa Carvalho

assume cargo de João Martins na AFPDM; Câmara aprova apoios financeiros a movimento

associativo, Festas do Afonsoeiro trouxeram centenas à freguesia; Festas de Nossa Senhora

da Atalaia; Exposição fotográfica "Lindo pôr-do-sol", de Sérgio Lemos; Festas Populares do

Afonsoeiro; Projeto Kont@rte-E8G estabelece parceria desportiva com EPM; Montijo

comemora 37 anos de elevação a cidade; Nova localização Centro de Vacinação contra a

Covid-19; GO! Costura e Croché no Mercado Municipal; Investimentos Municipais

cofinanciados pelo Programa Operacional Regional de Lisboa2020; Trotinetes elétricas já

chegaram ao Montijo; Vicente Lago lança primeira obra no Jardim da Casa Mora; Medidas

de auto proteção contra ondas de calor; Exposição de Sérgio Lemos a partir de 14 de agosto

na Galeria Municipal; Foros do Trapo em festa.

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; SMAS- Avisos Corte de abastecimento de 

água; procedimentos concursais. 

• Montijo Hoje

Elaboração de entrevista com David Travasses, subchefe nos Bombeiros Voluntários de 

Canha, para e edição de agosto do Montijo Hoje; Elaboração de entrevista com o presidente 
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do Lions Clube Montijo para a edição de agosto do Montijo Hoje; Elaboração de entrevista 

com Luis Morais, presidente da junta de freguesia da União das Freguesias de Atalaia e Alto 

Estanqueiro - Jardia, para edição de agosto do Montijo Hoje; Elaboração de entrevista com 

o proprietário do restaurante "Adega do Mocho" no âmbito da rúbrica "montijo à mesa",

para constar na edição de agosto do Montijo Hoje.

8. Comunicação Social

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 12 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (8); Apoios (2); Ação Social (1 ). Outros (2); 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 17 e 24 de agosto aos dirigentes e chefias, 

com hiperligações, para que estes as possam consultar na integra. Envio da Agenda da 

Reunião com a ordem de trabalhos para Comunicação Social Local e Regional. Envio da 

Agenda da Reunião com a ordem de trabalhos para a empresa de streaming. 

9. Comunicação Interna

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 17 e 24 de agosto (num total de 50 

documentos). Notícias- Festas de Canha são este fim-de-semana; 3. º Convívio das Tertúlias 

Montijenses; Agenda de Eventos - setembro; Montijo Hoje- Especial Voluntariado; Está de 

volta à cidade a Feira Quinhentista; Regressou uma das festividades mais antigas do 

concelho; Teresa Carvalho assume cargo de João Martins na AFPDM; Câmara aprova apoios 

financeiros a movimento associativo, Festas do Afonsoeiro trouxeram centenas à freguesia; 

Festas de Nossa Senhora da Atalaia; Exposição fotográfica "Lindo pôr-do-sol", de Sérgio 
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Lemos; Festas Populares do Afonsoeiro; Projeto Kont@rte-E8G estabelece parceria 

desportiva com EPM; Montijo comemora 37 anos de elevação a cidade; Nova localização 

Centro de Vacinação contra a Covid-19; GO! Costura e Croché no Mercado Municipal; 

Investimentos Municipais cofinanciados pelo Programa Operacional Regional de Lisboa2020; 

Trotinetes elétricas já chegaram ao Montijo; Vicente Lago lança primeira obra no Jardim 

da Casa Mora; Medidas de autoproteção contra ondas de calor; Exposição de Sérgio Lemos 

a partir de 14 de agosto na Galeria Municipal; Foros do Trapo em festa. 

• Atelier de Design

O GCRP concebe diariamente diferentes materiais gráficos para divulgação de imagens de 

iniciativas e eventos em: plataforma modelo WEBCRM, anúncios para comunicação social, 

brochura agenda de eventos (impressão, online, vfdeo), imagens para press release, site 

oficial CMM, Facebook e lnstagram, Jornal Montijo Hoje, conceção e composição em 

plataforma ISSUU, Youtube. Concebe graficamente materiais para impressão de cartazes, 

flyers, mupis, outdoors e roll up. Designadamente em agosto: Newsletter Acontece 

(semanal); Exposição "Lindo Pôr do Sol I Sérgio Lemos" (Iniciado em 13/7): Criação da 

imagem da exposição nos seguintes formatos: Convite, Imagem para vfdeo; Criação de 

materiais para o espaço expositivo: Imagem para Livro de Honra, Legendas; Imagens de 

divulgação para: Site e Redes Sociais; Publicidade para: Facebook, Sem Mais, Setúbal Mais 

e Setubalense. Exposição "GO! Costura e Croché" de Gisela Oliveira: Criação da imagem 

da exposição nos seguintes formatos: Cartaz 60x90cm (montagem dos mesmos no Mercado 

Municipal) e Cartaz A3. Criação de materiais para o espaço expositivo: 1 Placa A3 com texto 

descritivo; Frames para vfdeos sobre Montijo; Nova localização do Centro de Vacinação: 

cartaz, redes sociais e imagem para o press release. Comunicado para Facebook sobre 

alterações ao trânsito - Rotunda da Santa, Festas do Afonsoeiro e Festas da Atalaia. Agenda 

de Eventos de Setembro 2022: Agenda para impressão, Agenda para publicar online, Modelo 

de Envio pelo WebCRM, Imagens de divulgação da agenda no lnstagram, Rubrica "Lojas com 

estórias" para o site, Imagens de divulgação dos eventos para o site e redes sociais. Ili 

Convfvio das Tertúlias Montijenses - Cartaz. Academia Sénior Sarilhos Grandes (convite e 

programa). Cartaz para 1. ª Caminhada Noturna de Canha. Banner para cicloturismo. Flyer 

A5 para divulgação de Ecopontos. VII Feira Quinhentista de Aldeia Galega Montijo -
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programa, banners para site e facebook e publicidade para comunicação social. Outdoor 

sobre Violência Doméstica. Banner sobre encontro de tertúlias. Monólogos do Pénis - Cartaz 

vitrine 900x2000mm + cartaz geral formato 325x470mm + flyer A6 + imagens redes sociais 

e site 1080x1080 px + 960x1200 px + 1024x350 px + 600x849 px. Anúncios: 1 pág. 

Setubalense e ½ pág. Sem Mais. Comemorações do 37. º Aniversário da Cidade - Convite 

digital WebCRM; Anúncios meia página Sem Mais + uma página Setubalense; Cartaz 

325x470mm + cartaz A3 e A4 + cartaz digital; Banner para site 1024x350px + 600x849px; 

Imagens para redes sociais+ capa vídeo Pedro Abrunhosa. 

• Atelier Audiovisual

Reportagens Fotográficas 

Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; Manutenção do arquivo 

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Registo videográfico do concerto do artista "Toy" - Festas do Afonsoeiro; Registo 

Fotográfico do concerto do artista "Tiago Correia" - Festas do Afonsoeiro; Registo 

fotográfico da Procissão em honra de São José Operário e Nossa Senhora da Conceição -

Festas do Afonsoeiro. 

• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais 

Criadas 6 fichas em 6 processos; 7 requisições internas; 1 requisições externas; 2 requisição 

interna armazém; 7 PFO; 20 faturas conferidas. 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Na Secretaria do DPTU, deu entrada em Junho, Julho e Agosto de 2022 os seguintes 

processos: 

Junho de 2022 

Processos Tipo A - 6 processos 

Processos Tipo B - 4 processos 

Foram emitidas Licenças 10 de Utilização 

Foram emitidas Licenças 1 de Construção 

Julho de 2022 

Processos Tipo A - 18 processos

Processos Tipo B - 5 processos

Processos Tipo 1 - 5 processos

Foram emitidas 11 Licenças de Utilização

Foram emitidas 14 Licenças de Construção

Agosto de 2022 

Processos Tipo A - 14 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Processos Tipo 1 - 5 processos 

Foram emitidas 1 O Licenças de Utilização 

Foram emitidas 3 Licenças de Construção 

Processos tipo "A" - construção/ reconstrução/ ampliação/ legalização -
(Licenciamentos) 

Processos tipo "B" - Construção/alteração/ampliação - (comunicação 
Prévia) 

Processos tipo "I" - loteamento urbano/alteração ao alvará de 
loteamento 
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Propostas submetidas a reunião de Câmara pela DPTU nos meses de junho, julho e agosto 
de 2022: 

JUNHO 

A DPTU não submeteu propostas a reunião de Câmara; 

JULHO 

- PROPOSTA N.º 307/22 - Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação - Projeto de Regulamento;

AGOSTO 

A DPTU não submeteu propostas a reunião de Câmara. 
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DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E 

AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 
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DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

1 nformações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Pedido de Informação de Compromisso 

Processo F- 29/2022-Reabilitação de Pavimento em Calçada na Rua dos Romeiros - Atalaia 

Processo F-23/2022 -Execução de Arranjos Exteriores na Envolvente à Casa da Música 

Processo F-3712022- REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA RUA FREI LUIS DE SOUSA 

Processo F-25/2022- EXECUÇÃO DE OBRAS NO 4. º PISO DO ED. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

Processo F-24/2022- Sinalização Horizontal em diversos arruamentos no Concelho 2022 

Processo F-35/2022- Remodelação e Reforço da Iluminação Pública no Bairro da 

Liberdade 

Processo F-46/2022- Requalificação da Praceta das Flores 

Processo F-49/2022- Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2022 

Processo F-44/2022- Reforço e Beneficiação da IP no Jardim das Nascentes 

Processo F-21 /2022- Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

Processo F-20/2022- Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-55/2022- Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 

Processo F-48/2022- Execução de Calçadas em Passeios na Av. Sta. Isidro de Pegões 
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Processo F-53/2022- Reparação de Danos Provocados por Inundação no Edifício dos 

Serviços Técnicos 

Auto de Consignação 

Processo F-04/2022- Readaptação da rede de drenagem de águas residuais nos J.lde 

Santo Isidro e Pegões Gare 

Processo F-06/2022- Calcetamentos na Placa Central da Av. dos Pescadores 

Processo F- 8/2022-Regularização de Caminhos Rurais 2022 

Processo F-10/2022- Construção de Um Grupo de Columbários no Cemitério Municipal de 

S. Sebastião

Processo F-11 /2022- Construção de Sete Grupos de Ossários no Cemitério Municipal de S. 

Sebastião 

Processo F-15/2022- Remodelação da iluminação do campo de treinos do Bº da Liberdade 

Processo F-18/2022- Recuperação do Cruzeiro da Atalaia 

Processo F-19/2022- Repavimentação da Rua José Quendera Miranda - Jardia 

Processo F-29/2022- Reabilitação de Pavimento em Calçada na Rua dos Romeiros - Atalaia 

Processo F-30/2022- Recuperação do Edificio do Museu do Pescador 

Processo F-39/2022- Regularização de Pavimentos no Largo da Feira e Rua Sarmento 

Beires 

Processo F-46/2022- Requalificação da Praceta das Flores 

Processo F-145/2021- Execução de Ramal de Baixa Tensão para Ligação de Semáforos 
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Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

Processo F- 29/2022-Reabilitação de Pavimento em Calçada na Rua dos Romeiros - Atalaia 

Processo F-23/2022 -Execução de Arranjos Exteriores na Envolvente à Casa da Música 

Processo F-37 /2022- REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA RUA FREI LUIS DE SOUSA 

Processo F-25/2022- EXECUÇÃO DE OBRAS NO 4. º PISO DO ED. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

Processo F-24/2022- Sinalização Horizontal em diversos arruamentos no Concelho 2022 

Processo F-35/2022- Remodelação e Reforço da Iluminação Pública no Bairro da 

Liberdade 

Processo F-46/2022- Requalificação da Praceta das Flores 

Processo F-49/2022- Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2022 

Processo F-44/2022- Reforço e Beneficiação da IP no Jardim das Nascentes 

Processo F-21 /2022- Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

Processo F-20/2022- Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-55/2022- Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 

Processo F-48/2022- Execução de Calçadas em Passeios na Av. Sto. Isidro de Pegões 

Processo F-53/2022- Reparação de Danos Provocados por Inundação no Edifício dos 

Serviços Técnicos 

Auto de Receção Provisória 

Processo F-32/2021- Recuperação de Calçadas em Passeios e Jardim - Sarilhos Grandes 

Processo F-41 /2021- Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2021 

Processo F-50/2021- Reparações no Edifício Quartel da PSP - Montijo 

Processo F-97 /2021- RECUPERAÇÃO DE FOGOS EM HABITAÇÕES SOCIAIS - 2021 

Processo F-106/2021- Iluminação do Campo Municipal de Futebol no Bairro da Liberdade 
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Processo F-123/2021- Reabilitação do Moinho de Maré 

Processo F-135/2021- REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA ESCOLA PRIMÁRIA HORTINHA 

Processo F-04/2022- Readaptação da rede de drenagem de águas residuais nos J. Ide 

Santo Isidro e Pegões Gare 

Processo F-15/2020- Execução de Telheiros em Edifícios Escolares 

Processo F-64/2022- Centro Escolar do Afonsoeiro - Ampliação e Adaptação da Atual 

Escola Básica do Afonsoeiro 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

Processo F-32/2021- Recuperação de Calçadas em Passeios e Jardim - Sarilhos Grandes 

Processo F-41 /2021- Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2021 

Processo F-50/2021- Reparações no Edifício Quartel da PSP - Montijo 

Processo F-97 /2021- RECUPERAÇÃO DE FOGOS EM HABITAÇÕES SOCIAIS - 2021 

Processo F-106/2021- Iluminação do Campo Municipal de Futebol no Bairro da Liberdade 

Processo F-123/2021- Reabilitação do Moinho de Maré 

Processo F-135/2021- REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA ESCOLA PRIMÁRIA HORTINHA 

Processo F-04/2022- Readaptação da rede de drenagem de águas residuais nos J.lde 

Santo Isidro e Pegões Gare 

Processo F-15/2020- Execução de Telheiros em Edifícios Escolares 

Liberação Parcial da Caução 

Processo F-35/2019- Pavimentação em Passeios na Praça da Paz 

Processo F-14/2019- Requalificação de Creche / Infantário - Saltitão 
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Processo F-39/2018- Execução de balneários e remodelação de I.S. no edificio da 

A.N.A.U. 

Processo F-32/2018- Conservação do Pavilhão Municipal N. º 2 

Processo F-28/2017- Pavimentação da Estrada dos Guerreiros - Taipadas - Montijo 

Processo F-26/2020- Pavimentação de Rua da Liberdade - Faias 

Processo F-30/2017- Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho 

Processo F-31/2017- Recuperação do Edifício da E.B. N.º 2 Joaquim de Almeida e 

Ampliação do Refeitório 

Processo F-23/2017- Pavimentação na Rua Porto da Hortinha e Rua dos Caçadores -

Montijo 

Processo F-12/2018- Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2018 

Processo F-72/2020- 1. P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoei ro 

Processo F-66/2020- Substituição da iluminação pedonal em troço da nova Ciclovia B 

Cabimento e Compromisso/Revisão de preços 

Processo F-14/2020- Recuperação de Pavimentos Betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo 

Dias e Rua José Joaquim Marques 

Processo F-23/2017- Pavimentação na Rua Porto da Hortinha e Rua dos Caçadores -

Montijo 

Processo F- 124/2021- Repavimentação da Rua Pêro Vaz de Caminha 

Processo F- 61 /2021- Recuperação de pavimentos e orgãos de drenagem na Estrada dos 4 

Marcos - Sarilhos Grandes 

Processo F- 125/2021- Repavimentação da Av. Pedro Nunes - 2ª fase 

Processo F- 123/2021- Reabilitação do Moinho de Maré 

Processo F- 25/2021- Recuperação de Pavimentos na Estrada Municipal n.º 533 
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Receção Definitiva E Cancelamento de Garantia bancária 

Processo F-10/2016 - Pavimentação da Estrada da Vara Longa 

Processo F-17/2016 - Pavimentação da Rua José Cardeira - Canha 

Processo F-2112016 - Obras de Recuperação em Edifícios Escolares/2016 

Processo F-09/2016- Recuperação de Treze Fogos Devolutos e Partes Comuns de Três 

Edifícios - Montijo 

Processo F-24/2016- Calcetamento no Parque de Exposições do Montijo 

Processo F-2712016- Recuperação de Pavimentos na Av. Luís de Camões - Montijo 

Preparação de Hasta Pública para Ocupação de Bancas e Lojas no Mercado Municipal de 

Montijo 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N. º 25/2022 A Nº 50/2022 

Fornecimento e montagem de 14 estores de rolo para o Gabinete de Informática 

Aquisição de material para as trincheiras para as Festas de S. Pedro 

Reparação do elevador da Junta de Freguesia de Montijo 

Trabalhos diversos a tardoz do Museu Agrícola na Atalaia 

Aquisição de tintas para a Ermida de Nosso Senhor dos Aflitos 

Aquisição de 100 pilhas alcalinas para o sistema de rega 

Aluguer de PT móvel para as Festas de S. Pedro 
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Aquisição de 3 pirilampos magnéticos e 1 kit mala com 6 discos LED para sinalização de 

viaturas 

Estudo de avaliação do estado biomecânica e fitossanitário de 150 árvores de grande 

porte 

Abate de choupo, reparação de área envolvente e reparação do sistema de rega na Rua 

Eça de Queiroz e Rua Rui de Pina 

Instalação de caleira com algeroz na EB do Areias 

Reparação do elevador na EB Rosa dos Ventos 

Fornecimento e instalação de fita antiderrapante para os degraus dos Paços do Concelho, 

Edifício Serviços Técnicos e CPCJ 

Aquisição de 4 rodas gola para o palco 

Substituição de termoacumulador no JI de Sarilhos Grandes 

Licença anual para acesso à aplicação web de cálculo de revisão de preços 

Reparação de fuga de água na EB Ary dos Santos 

Aquisição de autoclismos e torneiras dos balneários do Pavilhão da Escola Poeta Joaquim 

Serra 

Aluguer de 26 sanitários portáteis + 2 VIP's para as Festas de S. Pedro 

Sucção e limpeza de separador de gorduras na Escola Secundária Jorge Peixinho 

Limpeza e desobstrução da vala na Estrada do Seixalinho 

Obelisco Rotunda Lions 

Cinta amarração gancho para o Setor de Serralharia 

Desmatação e limpeza de terreno, incluindo monda de canteiros, para a Escola 

secundária Jorge Peixinho 

Aluguer, montagem e desmontagem de 30 barreiras anti-pânico para o palco principal das 

Festas de S. Pedro 
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Fornecimento e instalação de válvula no sistema de rega do Campo de Futebol da 

Liberdade 

Limpeza de valas e recuperação de PH e aqueduto na Jardia e Sarilhos Grandes 

Reposição de coluna de IP na Rotunda do Campo de Futebol do Areias devido a acidente 

de viação (Circular Externa) 

Reparação da canalização da Casa do Ambiente 

Aquisição de 1 torneira temporizadora para lavatório no wc do parque municipal 

Aquisição de material para as Piscinas Municipais 

Montagem de 2 luminárias LED na Rua da Hortinha - Sarilhos Grandes 

Requalificação do quadro elétrico geral da PSP do Montijo 

Aquisição de 100 baias 

Aquisição de material para o "Trilho dos Sorrisos" - Escola nº 2 de Sarilhos Grandes 

Ligação à rede concluída para o bunker multibanco na Atalaia 

Reparação do elevador na EB da Caneira 

Construção de 2 ramais definitivos para os multibancos na Atalaia e Alto Estanqueiro 

Limpeza de ervas em torno do Campo de Futebol Municipal da Liberdade 

Aluguer de 2 camarins com AC para o Dia da Cidade e Festas do Afonsoeiro 

Limpeza e desmatação de terreno das instalações adstritas à Proteção Civil 

Desmatação e limpeza do terreno no Padre Cruz - S. Gabriel - Canha 

Reparação da armação da palavra MONTIJO 

Demolição de pedra na Travessa Damião Peres 

Substituição das loiças e torneiras do WC do Café da Praça da República 

Aquisição de termoacumulador para os Balneários da freguesia de Sarilhos Grandes 

Reparação da impressora dos Paços do Concelho 
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Limpeza de pavimento de garagem do parque auto 

Fornecimento de uma chave gerador 

Aquisição de parafusos, porcas e anilhas para o Moinho de Maré 

Aquisição de capacetes, viseiras, arnês e bobines para o Setor de Higiene Urbana 

SECTOR DE CEMITÉRIOS 

Trabalhos no interior do cemitério, limpeza de instalações, varreduras. 

Capinagem e aplicação de herbicida, arranjo dos canteiros, regas e trabalhos 

habituais dentro do cemitério. 

JUNHO 

S. Sebastião

lnumações - 24 

Exumações - 00 

Capelas - 28 

Pinhal Fidalgo 

1 nu mações - 7 

Exumações - O 

Capelas - 5 

JULHO 

S. Sebastião

lnumações - 18 
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Exumações - 01 

Capelas - 28 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 5 

Exumações - O 

Capelas - 4 

AGOSTO 

S. Sebastião

lnumações - 11 

Exumações - 02 

Capelas - 15 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 7 

Exumações - O 

Capelas - 8 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 
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Apoio em materiais para o Projeto o Mar começa aqui e Muros com Vida (orçamentos) 

Empréstimo do Jogo do Ambiente ao Agrupamento de Escolas de Pegões, para as escolas 
do agrupamento realizarem com as diversas turmas. 

Hortas Escolares 

Apoio à Escola Secundária Jorge Peixinho, em utensílios, terra vegetal e sementes, para a 

realização de uma horta na escola. 

Sessão "Poupar energia e ser amigo do ambiente" - Articulação e apoio de ação de 

sensibilização solicitada a S. Energia para realização Espaço da Junta de Freguesia do 

Afonsoeiro. 

OUTRAS FUNÇÕES 

Registo de pesagem da AMARSUL para verificação por parte do Setor de Higiene Urbana. 

Impressão e arquivo dos talões de pesagem dos resíduos da AMARSUL. 

Registo das Lavagens dos Contentores pela SUMA. 

Registo das Lavagens dos Moloks pela SUMA. 

Agendamento do auditório. 

GERAL 

- Aquisição de diversos materiais de uso corrente para a Casa do Ambiente

- Gestão e organização do funcionamento das instalações da Casa do Ambiente.

- Ações de controlo e orientação de procedimentos administrativos.

- Receção e controlo de reservas do espaço para outros serviços ou pedidos externos
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- Implementação e monitorização de medidas de melhoria a implementar na Casa do

Ambiente (recolha de resfduos diferenciados, consumos de energia, atualização página 

do ambiente). 

- Questões de munfcipes.

- Apoio a agendamentos de utilização do auditório da Casa do Ambiente:

Formação Português lfngua de acolhimento - IEFP 

Apoio ao Núcleo local de inserção do Montijo em reuniões 

Apoio ao Centro de Saúde do Montijo em reuniões 

Apoio ao CLASSM em reuniões 

Apoio ao DGRH em formações 

Apoio aos Recursos Humanos dos SMAS em formações 

Apoio à Unidade de Tecnologia e Sistemas de Informação em reunião 

Apoio ao DOSUA em reunião 

Apoio à Formação "Igualdade de Género" 

Apoio ao ATL "Miudos e Graúdos" 

Notas: neste relatório não são referidos trabalhos e funções restritas à técnica Vanessa 

Gingeira, como elemento integrante no Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários (desde 

novembro de 2017), do Grupo de Trabalho Metropolitano de Mobilidade e transportes, em 

matérias de Eficiência Energética, Mobilidade, Gestão de Resfduos e Espaços Verdes, assim 

como todo o trabalho realizado no âmbito dos procedimentos concursais a decorrer do qual 

é membro de júri. Mais se acresce que as tarefas desempenhadas no âmbito do controlo e 

acompanhamento do Serviço de Transportes Públicos são realizadas pela Técnica Vanessa 

Gingeira e pelo técnico Luis Ferreira (técnico que não pertence ao serviço da Casa do 

Ambiente), pelo que também não são contempladas neste relatório. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
PREVENÇÃO DA SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento de Ação Social - SAAS 

A Câmara Municipal do Montijo assumiu a partir de 1 de junho, o Serviço de Atendimento 

e Acompanhamento Social - SAAS Montijo, no âmbito da transferência de competências 

para os órgãos municipais. 

O SAAS tem por objetivos informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou 

prestações sociais adequadas, em articulação com os competentes serviços e organismos 

da administração pública. 

São, ainda, competências deste serviço apoiar em situações de vulnerabilidade social, 

prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais, contribuir para a aquisição e/ ou 

fortalecimento das competências das pessoas e famílias, assegurar o acompanhamento 

social do percurso de inserção social e mobilizar os recursos da comunidade adequados à 

progressiva autonomia pessoal, social e profissional. 

Relativamente à intervenção junto de residentes na União de Freguesias do Montijo e 

Afonsoeiro, a autarquia protocolou com a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição o 

atendimento e acompanhamento no Centro Comunitário Mais Cidadão, no Esteval. 

Para as/os residentes das restantes freguesias do concelho, foi definido um horário de 

atendimento específico, nas respetivas sedes das juntas/uniões de freguesia. 

Está, ainda, disponível um atendimento permanente, dentro do horário de trabalho, nas 

instalações da Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde. 

RSI 

Foram recebidos e transferidos para o respetivo técnico - 664 processos de RSI; 

Foram aprovadas 91 Informações Sociais; 

Foram aprovados 128 Contratos de Inserção social; 

Foram preparadas e realizadas 7 reuniões de NLI (Coordenação). 

Ação Social 
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Foram recebidos e transferidos para o respetivo técnico - 41 processos de ação social 

Foram aprovadas1 O Ações Isoladas; 

Foi aprovado 1 Acordo de Intervenção Social. 

Loja Social 

Atendimentos 

Junho - 27 agregados/98 beneficiários; 

Julho - 24 agregados/83 beneficiários; 

Agosto A Loja Social esteve encerrada por questões logísticas. 

Atendimentos jurídicos - Protocolo OSAE (Ordem dos Solicitadores e Agentes de 

Execução) 

Entre junho e agosto, realizaram-se 3 atendimentos no âmbito do Direito Civil. 

Rede de Apoio Alimentar 

Total beneficiários -

Proc. Novos/ Agregados - 32 

Proc. Novos/Beneficiários - 72 

Proc. Inelegíveis - 22 

GABINETE DE PSICOLOGIA E TERAPIA FAMILIAR 

Atendimentos: 374 (176 - junho; 123 julho; 75 agosto) 

Motivos 

Alcoolismo/Comportamentos Aditivos: 15 (6 junho; 3 julho; 6 agosto); 

Problemas Emocionais/comportamentais: 55 (23 junho; 20 julho; 12 agosto); 

Problemas Psiquiátricos: 9 (5 junho; 2 julho; 2 agosto); 

Problemas no Sistema Familiar: 97 (54 junho; 29 julho; 14 agosto) 
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Violência familiar: 198 (80 junho; 69 julho; 41 agosto) 

Grupo de Apoio à Vítima - GAVV: 

Sessões: 4 (2 junho; 1 junho; 1 agosto) 

Participantes: 19 (12 junho; 4 julho; 3 agosto). 

GABINETE DE SAÚDE 

Abertura de procedimentos concursais para aquisição de serviços de vigilância e segurança 

e aquisição de serviços gerais de limpeza de edifícios, no âmbito do processo de 

transferência de competências da saúde. 

Candidaturas 

Reuniões de trabalho na AML para preparação da candidatura às Operações 

Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa. 

Publicação e republicações do Aviso de abertura do Concurso Aviso n. º 02/C03-

i06.02/2022, 2. ª Fase - sub investimento RE-C03-i06.02 - "Operações Integradas em 

Comunidades Desfavorecidas na AML". 

Desenvolvimento e Submissão da candidatura à 2. ª Fase para: Operação Integrada 

Local de Montijo e Afonsoeiro e Operação Integrada Local de Pegões e Canha. 

Reunião e visita aos Município pela Comissão Diretiva do POR Lisboa e Equipa 

Técnica, com ponto de situação face à execução dos projetos. 

Elaboração e submissão do relatório de execução física dos projetos: (C)ASAS -

Inserção de Pessoas em Situação de Sem Abrigo e Academia Sénior de Sarilhos 

Grandes - IDADE+. Encaminhamento para pedidos de reembolsos, referente ao 

primeiro semestre de 2022. 

PROJETO C@SAS - Inclusão de pessoas em situação de sem abrigo 

Equipas de Gestão de Caso 

Acompanhamento regular de pessoas sinalizadas em situação de sem abrigo ou em 

risco face à situação de habitação. Neste período, foram recebidas 8 novas 
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sinalizações pelas entidades parceiras da rede social concelhia. A equipa encontra

se a trabalhar nos casos, envolvendo os seus agregados familiares, atuando na 

ativação das respostas sociais de forma integrada, em função das necessidades 

específicas de cada caso, mediante a operacionalização de Planos Individuais de 

Intervenção (PII). Implementação de medidas de apoio à habitação disponíveis no 

Portal da Habitação: formalização de uma candidatura à medida Porta 65 e três à

medida Arrendamento Apoiado. Durante este período deu entrada um elemento 

novo no CAAES, no seguimento de uma situação de despejo. Neste momento 

encontram-se a residir no CAAES cinco pessoas. 

Oficinas de Desenvolvimento Pessoal e Social (ODPS) 

Promoção de sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de 

cidadania, em pequenos grupos, definidas em função dos Planos Individuais de 

Intervenção e das necessidades dos destinatários, tendo neste período sido 

trabalhados os seguintes temas: Regras de Funcionamento do CAAES, Contrato de 

Arrendamento Acessível, Procura Ativa de Emprego, Saúde Oral, Procura Ativa de 

Habitação, Portal do IEFP, Dinâmicas de Grupo e Avaliação de Satisfação e 

Dinâmicas de Grupo das Regras de Funcionamento do CAAES. 

Oficinas Ocupacionais 

Organização das oficinas ocupacionais a realizar em parceria com a AFPDM; 

realização de inscrições para as ações a desenvolver entre setembro e novembro do 

presente ano, nomeadamente: Ativação e Técnicas de Procura de Emprego, 

Literacia Digital e Literacia Financeira. 

Atividade 5- Mostras de Percursos de Vida 

Recolha, seleção e sistematização da informação relativa a percursos de vida das 

pessoas em acompanhamento de gestão de caso, por forma a valorizar os diferentes 

percursos de inserção das/ os destinatárias/ os do projeto. 

Atividade 6 Serviços de Proximidade 

Elaboração de novos roteiros: Roteiro - Porta 65 e roteiro da Unidade de 

Desabituação de Olhão. Cada Roteiro descreve as etapas necessárias para formalizar 
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pedidos de acesso a serviços e/ou recursos necessários no âmbito da implementação 

dos Plano Individual de Intervenção das/os destinatárias/os. 

Atividade 7 - Eventos de Comunicação e Marketing 

Desenvolvimento das propostas para uma Agenda de 2023 e um Mural na 

Comunidade, enquanto ferramentas de comunicação para a desmistificação de 

estereótipos face à problemática das pessoas em situação de sem abrigo. 

PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE GÉNERO 

Espaço Informação Mulheres 

Atendimentos 

202 atendimentos no âmbito da Violência Doméstica. (cumpre igualmente objetivo 

do PALPIC - Plano de Ação Local para a Igualdade, Género, Cidadania e Não

discriminação) 

NOTA: A maioria dos atendimentos realizados a vítimas e sobreviventes de violência 

doméstica, durante este período, foram no âmbito da terapia familiar sistémica. 

Atividades 

Reunião de Acompanhamento da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica (RNAVVD) Distrito de Setúbal - dia 3 de junho, 10:30h-16:00h, nas 

instalações dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 

4 Sessões do Grupo de Apoio Psicoterapêutico a Vítimas de Violência que 

abrangeram 6 mulheres - nos dias 14 de junho, 6 de julho, 27 de julho e 30 de agosto 

(cumpre igualmente objetivo do PALPIC - Plano de Ação Local para a Igualdade, 

Género, Cidadania e Não-discriminação). 

Sessão de apresentação da Plataforma ViViDo - Plataforma de Gestão da Rede 

Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica I Final Meeting, no dia 1 de 

julho, online, via plataforma Zoom. 

Gabinete para a Igualdade 
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1 de julho - participação na apresentação do Projeto ViViDo - Plataforma de Gestão 

da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica que tem como objetivo 

criar uma plataforma digital, como uma ferramenta de gestão, para fornecer um 

conhecimento aprofundado, sistemático e atualizado do panorama nacional da 

violência contra as mulheres e a violência doméstica. Projeto financiado por Ee

Graants. 

15 de agosto - elaboração de Campanha contra a Violência Doméstica, com 

colocação de Lona- "Violência Doméstica não é desculpa", no âmbito do PALPIC -

Plano de Ação Local, Igualdade, Género Cidadania e Não-discriminação da CMM, de 

forma a sensibilizar para a denuncia de situações de violência em especial durante 

os meses de férias, período em que se dá mais femicídio e a violência aumenta 

exponencialmente. 

PROMOÇÃO DA INTERCULTURALIDADE 

Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

Atendimentos (telefónicos e via mail) com registo na base de dados e recolha de declaração 

de consentimento - 230 

Motivos de Procura mais frequentes: 

Permanência em território nacional (renovação de Título de Residência, 

Manifestações de Interesse para obtenção de Título de Residência Art. º 88 n. º 2 e 

Art.º 89 nº 2, Situações Especiais Art.º . 122); 

Cidadãos da Li.E. (Cartão de Residência Permanente); Reagrupamento Familiar; SOS 

Ucrânia. 

Recorreram ao serviço, cidadãos/ãs de 18 nacionalidades distintas, sendo as 

principais: Brasil, Roménia, Nepal, Angola e Ucrânia. 

Atendimentos não registados e sem recolha de declaração de consentimento (telefónicos e 

via mail) - 64 

Atividades 
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Participação da equipa técnica do CLAIM na ação de informação sobre o Programa 

Regressar e sobre a Lei 27 /2017 (livre circulação de trabalhadores UE) - dia 02 de 

junho, às 10h30, em formato online. 

No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes: 

Reunião de acompanhamento do Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 

Município do Montijo - no dia 22 de junho das 14h30-16h00, em formato online na 

plataforma Webex. 

"O CLAIM vai à Empresa" - atendimentos itinerantes na empresa "Viveiros Aliança" 

no âmbito da Medida 12 do PMIM (Realização de atendimento do CLAIM em entidades 

empregadoras do concelho) - atendimentos a um total de 15 cidadãos NPT 

(Nacionais de Países Terceiros) em Pegões, nos dias 24 de junho e 26 de julho. 

"Grupos de Conversação em Português" no âmbito da Medida 9 do PMIM -no dia 27 

de junho, 18h, nas instalações da Junta de Freguesia de Pegões - participação de 9 

cidadãos NPT (Nacionais de Países Terceiros). 

No âmbito do Projeto-piloto Integrar Valoriza: 

Reunião Regional com os municípios da Área Metropolitana de Lisboa - no dia 2 de 

junho às 14h30, em formato online na plataforma Webex. 

KONT, @RTE_EBG 

O presente relatório reflete a intervenção do projeto Kant' @rte_E8G no Bairro da Caneira, 

referente aos meses de junho, julho e agosto de 2022. A execução do projeto tem sido 

sustentada pelos princípios gerais do Programa Escolha (i.e. Política Pública; Planeamento 

estratégico; Parcerias; Participação; Diálogo Intercultural; Mediação; Inovação; 

Sustentabilidade; Igualdade e não discriminação; Prevenção de comportamentos hostis e 

combate à violência; Inclusão Digital e Integração), com um total de 254 sessões presenciais 

concretizadas, no âmbito das atividades inseridas na Medidas: 1 - Educação, Formação e 

Qualificação (117 sessões) e Ili - Dinamização Comunitária, Participação e Cidadania (137 

sessões). 
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Ao nível da participação, no período de 1 junho 2022 a 31 agosto 2022, verifica-se o 

envolvimento de um total de 103 participantes, dos quais 52 são diretos (crianças e jovens) 

e 51 são indiretos (10 crianças e jovens, 25 familiares, 16 outros). Do total de participantes 

diretos (N=52), 16 são migrantes e/ou descendentes de migrantes e 21 de comunidades 

ciganas. Quanto ao sexo (N=52), 33 participantes são do sexo masculino e 19 são do sexo 

feminino. Ao nível das faixas etárias (N=52), 34 participantes têm idades entre os 6-13 anos 

e 18 têm entre os 14-18 anos. 

O Projeto tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 

crianças e jovens do bairro da caneira, através da participação em atividades de 

valorização escolar, pessoal e social. 

Ao nível do objetivo de valorização escolar inserido na Medida 1, verifica-se que foram 

envolvidos um total de 85 indivíduos únicos [i.e., 58 crianças e jovens dos 6 aos 25 anos, 

25 familiares e 2 outros] em atividades que promovem: a) a melhoria dos resultados 

escolares [36 participantes em "Saber Melhor"; 24 participantes em "(Des)Envolve-te"; 17 

participantes em "Sarilhos do Amarelo"; 2 participantes em "Oficina das Profissões"]; b) a 

corresponsabilização dos encarregados de educação no processo educativo dos seus 

educandos [9 participantes em "Família Presente"; 68 participantes em "Vamos 

Conversar?"]; c) o desenvolvimento de competências na área das TIC [58 participantes em 

"Mais TIC"; 47 participantes em "Multimédia"]. 

Ao nível do objetivo de valorização pessoal e social inserido na Medida Ili, verifica-se que 

foram envolvidos um total de 73 indivíduos únicos [i.e., 58 crianças e jovens dos 6 aos 25 

anos, 1 familiares e 14 outros], em atividades que promovem: a) o desenvolvimento de 

hábitos de saúde/vida saudável [10 participantes em "Educação para a Saúde"; 53 

participantes em "Mexe-Te"; 48 participantes em "Férias Escolhas"; 20 participantes em 

"Dia Mundial"; 15 participantes em "Junta-Te"]; b) o desenvolvimento de competências 

artísticas e/ou culturais [55 participantes em "Expressões do bairro"; 3 participantes em 

"Raízes"]; c) o desenvolvimento de competências de cidadania [20 participantes em 

"Educação para a Cidadania"; 21 participantes em "Teatro Fórum" e 51 participantes em 

"Ciência Cidadã"]. 

Atividades 
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1 junho, realização da iniciativa de comemoração do "Dia Mundial da Criança", com 

animação de rua e modelagem de balões e pintura facial, no Bairro da Caneira. 

5 junho, realização da iniciativa de comemoração do "Dia Mundial do Ambiente", 

com a construção dos recipientes adequados para a separação do lixo (reciclagem), 

no Bairro da Caneira. 

1 O junho, celebração do "Dia de Portugal", com a construção de um cartaz sobre o 

significado da bandeira portuguesa, e, Poema alusivo ao Dia de Portugal, no Bairro 

da Caneira. 

14 junho, visita ao espaço "Trilhos da Ciência" e Museu Agrícola da Atalaia com a 

exposição "Árvores Nativas de Portugal". 

24 junho, realização da iniciativa de comemoração do "Dia Nacional da Pessoa 

Cigana" com a presença da Senhora Secretária de Estado da Igualdade e Migrações 

(Drª Isabel Rodrigues), executivo municipal e demais convidados, no Projeto 

Kont' @rte-E8G e Bairro da Caneira. 

O consórcio mantem-se constituído pela Câmara Municipal de Montijo (entidade 

promotora), pela Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo 

(entidade gestora), pela União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro (UFMA), pelo 

Agrupamento de Escolas de Montijo (AEM), pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

do Montijo (CPCJ), pelo Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e pelo Instituto Português do 

Desporto e da Juventude (IPDJ). 

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO 

Gabinete Sénior 

No Gabinete Sénior durante os meses de junho e julho participaram nas iniciativas 555 

pessoas idosas. 

No âmbito das inscrições para a Agenda Sénior realizaram-se 234 atendimentos telefónicos 

e 9 atendimentos presenciais. 

Nos Ateliers Sénior realizaram-se 51 atendimentos telefónicos e dois presenciais. 

O que totaliza 285 atendimentos por via telefone e 11 presenciais. 
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08 de junho, realizou-se o li Festival de Música, no Cinema Teatro Joaquim d 

'Almeida. A iniciativa contou com a atuação do Grupo de Cavaquinhos Sinfonia, 

Orquestra de Cordas Sinfonia, Grupo Musical da Academia Sénior da Atalaia, Alto 

Estanqueiro e Jardia, Coro da Junta de Freguesia de Alcântara, Coro Musical da 

Academia Sénior de Pegões e Canha, Coro dos Ateliers Sénior do Montijo e com o 

Conservatório de Artes do Montijo. Assistiram ao evento 218 seniores das várias 

IPSS 's do concelho, gabinete sénior, universidade e academias sénior do Montijo. 

15 de junho, realizou-se uma visita a Nisa. Participaram 52 seniores. 

13 de julho, no Cinema Teatro Joaquim d' Almeida ocorreu a Tarde de Cinema, o 

filme visualizado foi "Gaiola Dourada". Assistiram 42 alunos/as do gabinete e 

universidade sénior. 

26 de julho, no âmbito das comemorações do Dia dos Avós e Neto, foram 

dinamizadas várias atividades, no Parque Municipal, com os alunos e alunas do 

Ginásio Clube do Montijo. As atividades físicas foram dinamizadas pelo professor 

Sesinando Pereira. Estiveram presentes 13 crianças e 12 seniores. 

Ateliers Sénior I Atividades 

Inscreveram-se quatro alunas. Os Ateliers Sénior contam com 72 alunos/as inscritos. 

Atividades semanais 

Informática- 2 aulas - 9 participantes 

Cantinho da Criatividade 1 aulas - 1 O participantes, 

Música - 1 aula - 29 participantes 

Outras atividades 

07 de junho, espetáculo de encerramento dos Projetos da Academia Sénior da 

Atalaia, Alto Estanqueiro e Jardia, Ateliers Sénior e Academia Sénior de Sarilhos 

Grandes. Participaram 39 alunos e alunas do Gabinete Sénior. A atividade contou 

com a participação do Grupo Musical da Academia Sénior da Atalaia, Alto 
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Estanqueiro e Jardia, três fadistas e uma cegada levada a cabo pelos alunos e alunas 

da Academia Sénior de Sarilhos Grandes, Coro Musical dos Ateliers Sénior do 

Montijo, momento de atividade física (Projeto Saudável 65) dinamizado pela 

Professora Sandra Outeiro e a encerrar a atividade momento musical com os/ as 

alunos/as da Universidade Sénior da Charneca da Caparica. Participaram 40 seniores 

do Gabinete Sénior. 

09 de junho realizou-se a Manhã Desportiva, na Praça da República, com a 

participação do Zumba e Pilatos da Universidade Sénior, Projeto Saudável 65 do 

Gabinete Sénior, Ginástica de Manutenção das Academias Sénior de Sarilhos 

Grandes, Atalaia Alto Estanqueiro e Jardia e Universidade Sénior, Boccia, pela 

Academia Sénior da Atalia Alto Estanqueiro e Jardia e Animação Desportiva da 

Academia Sénior de Pegões e Canha. Participaram 17 alunos e alunas. 

14 de junho realizou-se a atividade Artes à Rua, com a apresentação e demostração 

dos trabalhos realizados no âmbito das disciplinas Artes e Agulhas, Artes Decorativas 

e o Cantinho da Criatividade, dos projetos: Universidade Sénior, Gabinete Sénior e 

Academia Sénior de Sarilhos Grandes. Participaram 12 alunas. 

20 de junho ocorreu o desfile e queima das fitas com a participação de todos os 

Projetos de Envelhecimento Ativo. Participaram 30 alunos/as. 

21 de junho realizou-se o Jantar de Gala dos Projetos de Envelhecimento Ativo, no 

restaurante Maré Cheia. Participaram 32 alunos e alunas. 

Reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) -Nível Básico com a 

parceria do Centro Qualifica Poeta Joaquim Serra, no mês de junho realizou-se 1 sessão e 

participaram 5 alunas dos Ateliers Sénior. 

Projeto Saudável 65 

Na modalidade de hidromovimento participam 15 alunos/as. 

Na Ginástica Sénior, no Afonsoeiro, participam 40 alunos e alunas. 

Universidade Sénior do Montijo 
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A Universidade Sénior do Montijo, durante os meses de junho e julho de 2022, realizou, 

através de telefone e presencialmente, o total de 280 atendimentos. 

Atividades extracurriculares 

Visita à Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, disciplina de Organizações e 

Cidadania, 45 participantes. 

Apresentação do livro "Apontamento Heráldico sobre o Mosteiro da Batalha" do 

professor Pedroso da Silva, 24 participantes. 

Conferência sobre a Transição digital em Portugal dirigida pelo Doutor Nuno Cavaco, 

25 participantes. 

Festival de música no CT JA, 12 participantes. 

Manhã Desportiva, Praça da República, 15 participantes. 

Artes à Rua, Praça da República, 22 participantes. 

Almoço convívio, 21 participantes. 

Desfile e queima das fitas, 17 participantes. 

Jantar de encerramento, restaurante Maré Cheia no Montijo, 70 pessoas afetas à 

universidade. 

A Biblioteca digital veio à universidade, 16 participantes. 

Sessão Sou Digital, 1 O participantes. 

Atividades curriculares 

Ginástica Alternativa- 1 O alunos. 

Pilatos (com 2 turmas) - 11 alunos. 

Zumba Gold - 1 O alunos. 

Língua e Cultura Portuguesa- 8 alunos. 

Literatura Portuguesa & Estrangeira - 1 O alunos. 
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Organizações e Cidadania 1 O alunos. 

Reiki - 6 alunos. 

Arte com Agulhas (com 4 turmas) - 20 alunos. 

Artes Decorativas (com 5 turmas) - 20 alunos. 

De salientar que as atividades curriculares terminaram a 9 de junho, como tal a afluência 

às aulas, tanto por parte dos alunos como dos professores foi muito reduzida, a grande 

maioria dos professores já não deram aulas no mês de junho. 

No mês de junho e julho a universidade à semelhança dos outros anos fez-se representar 

nas Festas de São Pedro, com alguns trabalhos efetuados pelos alunos das disciplinas de 

pintura, artes com agulhas e artes decorativas. 

No mês de julho, realizou-se ação de formação e assinatura do protocolo de cooperação 

com projeto Sou Digital, programa de captação digital do qual a universidade vai fazer 

parte. 

Academia Sénior de Pegões e Canha 

Durante os meses de junho e julho de 2022, realizaram-se 8 atividades semanais, 2 

atividades quinzenais, 17 atividades mensais e 22 ensaios para as atividades de 

encerramento e festas populares. No total participaram 965 alunos. 

A Academia tem, neste momento, 93 alunos inscritos e 8 voluntários. 

Realizaram-se 1127 atendimentos, no âmbito de processos administrativos, contactos 

telefónicos, inscrições em atividades e pedido de transporte. 

As atividades presenciais semanais, terminaram no dia 9 de junho. 

Atividades curriculares semanais 

Cidadania, participaram 2 alunos. 

Heráldica/Calendários e Relógios, participaram 6 alunos. 

Leituras Animadas, participaram 1 O alunos. 

Língua Portuguesa, participaram 4 alunos. 
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Ginástica, participaram 21 alunos. 

Atividades curriculares quinzenais 

Artes Decorativas, participaram 9 alunos. 

Ensaios - Atividades de Encerramento e Festas Populares 

Ensaios Marcha lntergeracional da Academia Sénior de Pegões e Canha, Grupo 

Recreativo Desportivo e Cultural das Craveiras, participaram 120 alunos. 

Ensaios para a Festa de Encerramento do Ano letivo 202112022 da Academia Sénior 

de Pegões e Canha (Teatro, Animação Desportiva e Cognitiva), Grupo Recreativo 

Desportivo e Cultural das Craveiras, participaram 142 alunos. 

Ensaios Grupo Coral para a Festa de Encerramento do Ano letivo 202112022 da 

Academia Sénior de Pegões e Canha e Festas Populares, Grupo Recreativo 

Desportivo e Cultural das Craveiras, participaram 144 alunos. 

Atividades extracurriculares 

li Festival de Música, Cinema Teatro Joaquim d' Almeida, participaram 38 alunos. 

Lançamento do Livro Mosteiro da Batalha - um breve apontamento heráldico de José 

Pedroso da Silva, sala multiusos da Universidade Sénior do Montijo, participaram 4 

alunas. 

Manhã Desportiva, Praça da República, participaram 24 alunos. 

Festa de Encerramento do Ano Letivo do Projeto Academia Sénior de Pegões e 

Canha, Grupo Recreativo Desportivo e Cultural das Craveiras, contou com 120 

participantes. 

Artes à Rua, Praça da República, participaram 4 alunas. 

Desfile e Queima das Fitas, Jardim Casa Mora, participaram 28 alunos. 

Jantar de Gala - Projetos de Envelhecimento Ativo, restaurante Maré Cheia, 

participaram 32 alunos e 4 voluntários. 
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Inauguração da Exposição dos Trabalhos de Artes Decorativas e Macramé da 

Academia Sénior de Pegões e Canha, Pólo da Biblioteca da União das Freguesias de 

Pegões, participaram 41 alunos. 

Atuação do Grupo da Marcha Popular lntergeracional da Academia Sénior de Pegões 

e Canha nas Festas de São João, em Pegões, participaram 24 alunos. 

Atuação do Grupo Coral da Academia Sénior de Pegões e Canha nas Festas de São 

João, em Pegões, participaram 24 alunos. 

Tarde Diferente, Higiene Postural, Auditório da União das Freguesias de Pegões, 

participaram 35 alunos. 

Stand dos Projetos de Envelhecimento Ativo, Festas de São Pedro - Montijo, 

participaram 2 voluntárias. 

Atuação do Grupo da Marcha Popular lntergeracional da Academia Sénior de Pegões 

e Canha nas Festas Anuais das Craveiras, participaram 24 alunos. 

Atuação do Grupo Coral da Academia Sénior de Pegões e Canha nas Festas Anuais 

das Craveiras, participaram 24 alunos. 

Atuação do Grupo da Marcha Popular lntergeracional da Academia Sénior de Pegões 

e Canha nas Festas de São Pedro - Montijo, participaram 24 alunos. 

Assinatura do Protocolo EUSOUDIGITAL com formação de alunos, Universidade 

Sénior do Montijo, participaram 5 alunas e 4 mentores da Academia Sénior. 

Passeio Final de Ano Letivo 2021 /2022 das Academias do Projeto Junto de Si, São 

Pedro do Sul e Tondela, participaram 25 alunos da Academia Sénior de Pegões e 

Canha. 

Outras tarefas 

A Academia tem o serviço de transporte, onde neste momento 17 alunos usufruem 

do mesmo para frequentarem as aulas e as atividades, 

Reuniões de equipa, Academia Sénior de Pegões e Canha e Sarilhos Grandes, 

Organização de várias rubricas para o Jornal Noticias -Junto de si, 
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Realização de pesquisa para recolha de informação e edição do Jornal de Notícias -

Junto de Si, 

Organização e divulgação de atividades, 

Divulgação e partilha, no Facebook, de atividades do Projeto. 

Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro /Jardia 

Na Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia, durante os meses de junho e 

julho de 2022, participaram 1387 alunos nas atividades. 

Realizaram-se durante estes meses 1196 atendimentos telefónicos e 82 presenciais. 

Atividades curriculares 

Saúde e Bem-Estar 16 alunos. 

Informática 1 - 3 alunos. 

1 nformática li - 12 alunos. 

Inglês - 13 alunos. 

Língua Portuguesa Alfabetização 6 alunos. 

Heráldica e calendários - 7 alunos. 

Psicogeriatria - 17 alunos. 

Meditação e Relaxamento - 17 alunos. 

Oficina da Música - 20 alunos. 

Marcha da Academia - 368 alunos. 

Atividades extracurriculares 

Lançamento do livro "Mosteiro da Batalha -Um breve Apontamento heráldico" de 

José Pedroso da Silva - 4 alunos. 

Encerramento do ano letivo - 140 alunos. 

Festival da Música - 40 alunos. 
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Caminhadas - 40 alunos. 

Queima das Fitas - 24 alunos. 

Jantar de Gala - 33 alunos. 
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Visita à Academia Tiago Fernandes - 23 alunos. 

Passeio Final de Ano - 22 alunos. 

Colonia Balnear - 31 alunos. 

Visita ao zoomarine - 40 alunos. 

Atuação da Música no Stand das Festas de São Pedro - 18 alunos. 

Atuações da Marcha da Academia Sénior (Afonsoeiro, Pegões, Montijo, Águias 

Negras, Sarilhos Grandes e Rosário) - 154 alunos 

Outras tarefas semanais 

A academia tem o serviço de transporte, onde neste mês 11 alunos e 2 professores 

usufruíram do mesmo. 

Organização, preparação e planeamento das turmas, horários e transportes de 

alunos. 

Contacto com entidades para a organização da Visita ao Zoomarine. 

Realização de 2 reuniões para a organização de roupas calçado e acessórios da 

Marcha da Academia Sénior. 

Contactos telefónicos - são contactos de interesse e relevo para o desenvolvimento 

das atividades da academia e bem-estar dos alunos, nomeadamente contactos com 

as colegas de outros projetos, com a junta de freguesia e/ou outras pessoas ou 

entidades. Foram realizados 297 contactos. 

Publicação nas redes sociais pela Academia Sénior de Atalaia e Alto 

Estanqueiro/ Jardia das fotografias e vídeos tirados nas visitas/eventos realizadas, 

das atividades semanais e aniversários. 
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Ao longo do mês de julho foi feita pesquisa, recolha, edição e impressão do jornal 

Notícias-Junto de Si. 

Academia Sénior de Sarilhos Grandes 

A Academia Sénior de Sarilhos Grandes, durante os meses de junho e julho de 2022 

apresentou um total de 1721 alunos nas atividades. 

Realizaram-se nos meses supracitados vários atendimentos telefónicos e atendimentos 

presenciais face às atividades realizadas diariamente na academia, projeto teleassistência 

entre outros. 

A Academia Sénior de Sarilhos Grandes concretizou 16 novas inscrições em regime de 

teleassistência e 6 novas inscrições neste período. Contabilizando 103 alunos inscritos no 

total. 

Atividades curriculares 

Tertúlias e Desafios Cognitivos contabilizaram a presença de 14 alunos, 

Ginástica contou com a frequência de 29 alunos. 

Artes Decorativas registou 54 participações. 

Viver em Comunidade assinalou a presença de 35 alunos. 

Teatro contou com 1 O assiduidades. 

RVCC registou 4 frequências. 

Informática contou com 7 participações. 

Viver Com Mais Saber registaram a presença de 8 alunos. 

Música iniciaram com 36 participações. 

Atividades extracurriculares 

No mês de junho, as atividades realizadas tiveram como objetivo a comemoração do 

encerramento dos Projetos de Envelhecimento Ativo. 
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Espetáculo de encerramentos dos projetos da Academia Sénior de Sarilhos Grandes, 

Academia da Atalaia, Alto Estanqueiro e Jardia e Ateliês Sénior, contando com 15 

presenças; 

li Festival de Música com 8 inscrições; 

Manhã Desportiva, que contou com diversas modalidades desportivas, obtendo 12 

participações; 

Inauguração da exposição dos trabalhos de Artes Decorativas na sala de Assembleia 

da JFSG, estiveram presentes 20 convidados; 

Artes à Rua marcaram presença vários alunos inscritos nos projetos de 

Envelhecimento Ativo, a Academia de Sarilhos Grandes contou com 8 participações. 

Desfile e Queima das Fitas participaram 16 alunos 

Jantar de Gala realizado no Restaurante Maré Cheia contou com 15 participações. 

Mostra de trabalhos realizados ao longo do ano letivo no Stand afeto aos PEA; 

colónia balnear avós e netos na praia da Figueirinha com 20 presenças diárias. 

Atividade intergeracional com os jovens do projeto Roda, contando com a presença 

de 15 alunos. 

Assinatura protocolar do projeto "Eu sou Digital", com 4 formadoras e 6 formandos. 

inscrições do projeto de teleassistência na vigência do projeto piloto. 

Outras tarefas semanais 

Reuniões dos Projetos de Envelhecimento Ativo; 

Foi realizada a divulgação e partilha na página do Facebook de informação referente 

às atividades dinamizadas na academia; 

HABITAÇÃO SOCIAL 

Obras de conservação nos bairros de Habitação social 

Junho - 15 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais; 
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Julho - 25 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais; 

Agosto - 20 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais. 

Desbaratização/ desratização nas habitações Sociais 

Junho - 5 pedidos para tratamento anti pragas nos fogos de habitação social; 

Julho - 6 pedidos para tratamento anti pragas nos fogos de habitação social 

Agosto - 8 pedidos para tratamento anti pragas nos fogos de habitação social 

Processos Administrativos: 

Aditamentos aos contratos - 6 

Atualização de Rendas - 55 

Ofícios de notificação de divida - 101 

Certidões de Dívida - 20 

Informações/Ordens serviço - 9 

Ofícios de Inquéritos socioeconómicos - 17 

Outros ofícios (concurso habitação social) - 204 

Pedido de Acordos de Pagamentos 4 

PRR Habitação 

Participação na reunião AML - 1 

Reunião do grupo de trabalho 

Preenchimento de Excel com informação sobre os beneficiários diretos para a 

Reabilitação do Bairro Novo do Esteval 

Reunião do Grupo de trabalho da Habitação da AMRS 

Concurso de habitação Social 

Preparação do Concurso para atribuição de 11 fogos em regime de arrendamento apoiado 

nos bairros do Afonsoeiro, Atalaia, Caneira, Esteval e Esteval Novo 
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Elaboração Programa de concurso; 

Elaboração proposta reunião de Câmara; 

Elaboração de edital; 

Preparação dos documentos do concurso 

REDE SOCIAL MONTIJO SAUDÁVEL - CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE 

21 de junho - Reunião Núcleo Executivo 

23 de junho - Reunião do Plenário 

Ordem de trabalhos 

Informações 

Aprovação da ata do plenário de 24 de fevereiro de 2022 

Aprovação da ata do plenário extraordinário de 14 de abril de 2022 

Eleição NE 

Proposta de Adesão da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

Apresentação Semestral Resultados CLDS-4G Roda 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

JUNHO/2022 
Entradas - O 

Saídas - 2 Assistentes Operacionais (Divisão_ de Educação) - Aposentação 

JULHO/2022 
Entradas - O 

Saídas -1 Assistente Operacional (DCBJD) - Aposentação 
1 Encarregado Operacional (DCBJD) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (Higiene Urbana) - Aposentação 

AGOSTO/2022 
Entradas - 1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Regresso de licença sem 
remuneração 

Saídas - O 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

JUNHO/2022 
Entradas - O 

Saídas - 1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) -Denúncia de contrato por 
iniciativa do trabalhador 

JULHO/2022 
Entradas - 2 Assistentes Operacionais (DAO/Serviços Gerais)) - Recrutamento 

1 Assistente Operacional (DOSUA/Higiene Urbana) - Recrutamento 
2 Assistentes Operacionais (DOSUA/ Jardins) - Recrutamento 

Saídas - O 

AGOSTO/2022 
Entradas - 1 Assistente Operacional (DOSUA/Serralharia) - Recrutamento 

1 Assistente Operacional (DOSUA/Obras) - Recrutamento 

Saídas - O 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JUNHO/2022 
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Entradas - 1 Prestador de serviços (DDSPS) Academia Sénior de Sarilhos Grandes 

Saídas - 1 Prestador de serviços (DGRH) - Rescisão de contrato por iniciativa do próprio 

JULHO/2022 
Entradas - 1 Prestador de serviços - Psicóloga-(DDSPS) 

Saídas - O 

AGOSTO/2022 
Entradas - O 

Saídas 1 Prestador de serviços (DPTU) - Rescisão de contrato por iniciativa do próprio 
1 Prestador de serviços (SMPC) - Caducidade 
2 Prestadores de serviços (DE/ Animador Socioeducativo) - Caducidade 

CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO 

JUNHO/2022 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas O 

JULHO/2022 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

AGOSTO/2022 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 

JUNHO/2022 
Entradas - 1 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

JULHO/2022 
Entradas O 
Saídas 7 
Candidaturas apresentadas - O 
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Candidaturas apresentadas - O 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE 

E DESPORTO 

109 



"' 

o 

·< 

� 

< 

..., 

o 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Junho 

Cultura 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

Dia Hora 
10 21H30 
11 21H30 
24 18HOO 
26 16H30 

1 

Dia Hora 
1 18H / 20H 
7 20H / 22H 
8 18H / 20H 
8 15H 
14 20H / 22H 
15 18H / 20H 
21 20H / 22H 
22 18H / 20H 
28 20H / 22H 
29 18H / 20H 

1 1 

1 1 

Categoria 
Teatro Revisteir< 
Teatro Revisteir< 

Vãrios 
Dança 

Categoria 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Música 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 
Au.a de teatro 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
RELA TÓRIO DE ATIVIDADES 

Junho 2022 

Acordo Nome 
B PRODUÇOES Monótogos da Vacina 
B PRODUÇOES Monó(ogos da Vacina 

,.ocação de Sal, Festa Final Ano Letiuo Colégio Descobertas 
Ct.V,\ Espetãcu.o Dança Fim de Ano • CRA/.\ 

TOTAL 

Acordo Nome 

li Festival de Música (Gab. Senior) 

TOTAL 
TOTAL Eventos + Atividades 

Público Receita 
578 9 995,60 ( 
539 8 747,60( 
639 0,00( 
571 1 611,00( 

2327 20 354,20 € 

1 

Participantei 
9 
9 
9 

216 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

297 
2 624 
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Durante o mês de junho, o Serviço Educativo do Museu Municipal, dinamizou as seguintes 

atividades: 

Visita Guiada 

Colonato de Pegões 

Museu Agrícola da Atalaia 

Ermida de Nosso Sr. Dos Aflitos 

Ermida de Santo António 

Museu Casa Mora 

Igreja Matriz 

Moinho de Maré do Cais 

Programa Escola Azul 

Moinho de Maré do Cais 

25 de junho 

10h00 

12h00 

Grupo do 

Jardim 

Botânico de 

Lisboa 

Séniores 

TOTAL 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 22 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 22 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 214 visitantes distribuídos da seguinte 

forma: 

Grupos: 145 

Individuais: 69 

Dias da semana: 132 

25 

25 
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- Visitas de estudo de cinco turmas da EB Novos Trilhos.

- Grupo do Jardim Botânico de Lisboa.

Outras atividades 

- Agendamento de visitas de estudo ao Museu Agrícola, nomeadamente com escolas e outras
instituições;

- Realização de visitas guiadas individuais e de grupo ao Museu e à Exposição temporária
intitulada "Árvores Naturas de Portugal".

- Realização da atividade de Performance Infantil "Contos à Solta".

- Restauros de um Funil grande, de uma Pá de Valar, de um Malho e de uma Balança de
Mercearia Medines.

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Exposição de Pintura, de Artes com Agulhas e Cantinho da Criatividade, Universidade 

Sénior e Ateliers Sénior do Montijo 

Exibição até ao dia 11 da exposição que traz à comunidade local uma amostra dos trabalhos 

realizados ao longo do ano lectivo 2021 /22 nas disciplinas acima referidas. Esta iniciativa 

abriu as actividades da programação da Semana Aberta da Universidade Sénior do Montijo. 

A sua inauguração coincidiu com a Festa da Flor, tendo a Galeria estado aberta ao público 

todo o fim de semana, em horário alargado, onde recebeu 2741 visitantes, e entre os dias 

01 e 11 junho foi visitada por 150 pessoas, pelo que esta a exposição recebeu um total 

de 2934 visitantes. 
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. Morfologia do tempo: exposição de escultura e desenho 

Continuação e finalização dos trabalhos necessários à concretização da supracitada 

exposição de escultura em madeira da autoria de Nogueira Lopes, nomeadamente: 

planeamento da exposição, contactos com o autor, com a galeria parceira, preparação do 

material gráfico, articulação com os diversos serviços da autarquia que intervêm na 

preparação das exposições, etc. 

As esculturas em madeira e os desenhos que Agostinho Nogueira Lopes nos apresenta 

convidam o espectador a uma reflexão sobre o tempo e a sua influência na nossa vida, 

nomeadamente as marcas que imprime na vida das pessoas. 

A inauguração aconteceu no passado dia 18 de junho e nesse dia estiveram cerca de 76 

pessoas e de 18 a 31 de junho recebeu 430 visitas, o que totaliza 506 visitantes . 

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em maio era 694, e em junho subiu para 702, tendo assim angariado 08 seguidores. Foram 

colocados 4 stories e posts sobre a exposição '"'. Este trabalho é realizado em parceria 

com as colegas Ana Ribeiro e Sara Almeida do GCRP. 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos. 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como outras 

questões . 

. Ao longo do mês de junho, foi necessário assegurar a receção do edifício fora do horário 

normal da Galeria nos dias 04 e 14, assim como foi prestado apoio, ao longo do dia 14, às 

113 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

atividades da Universidade Sénior realizadas no exterior da Galeria; também nos dias 24 e 

25 foi prestado apoio por ocasião da atividade Warm Up. 

Museu Municipal 

Esteve patente a exposição de fotografia de Sérgio Morais "História de um povo sem 

medo" que contou com 42 visitantes. 

Durante o período que decorreu por ocasião da realização das Festas de S. Pedro, esteve 

patente a Exposição "Santos na Casa 2022, que contou com 320 visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Junho 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Junho 2022 

• Inscritos 6 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 99 Utilizadores e 220 documentos 

• Consulta Local Adultos 450 Utilizadores (com Internet) e 89 documentos 

• Consulta Internet Adultos 89 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 287 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 731 Frequentadores 
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(Ateliês de promoção da leitura e das literacias)
O Visitantes 

• Visitas a Exposições 17 Visitantes 

Exposição: 

- Exposição "Cartaz sobre a Paz" concurso cartaz sobre a paz, mostra de trabalhos de artes
visuais de alunos da Escola EB23 D. Pedro Varela, Escola Secundária Jorge Peixinho e Escola
Secundária Poeta Joaquim Serra decorreu entre os dias 9 de maio e 9 de junho, organização
Lions Club lnternational (34. ª Edição), 17 visitantes.

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos 
Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 
Encerrados. 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando
solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por
munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo.

GABINETE DA JUVENTUDE 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS+ 

115 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I PROGRAMA E

ENVIO DE ALUNOS: 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização, em ambas as vertentes, tanto no que 

concerne ao envio como acolhimento de alunos. 

Elaboração da documentação necessária para o envio dos jovens: Contratos, planos de 

estágio, Documentos de certificação, europass, memorandos de entendimento com as 

entidades de acolhimento, entre outros de igual relevância. 

Negociação entre as partes envolvidas no envio e acolhimento dos jovens: Alojamento, 

alimentação, transfers, programa cultural, entre outros de igual relevância. 

Realização de reuniões, que tiveram por objetivo disponibilizar informações gerais sobre o 

projeto de mobilidade, com o país/cidade, datas de realização, locais de estágio, viagens, 

alimentação e alojamento, documentação necessária, etc.; sobre o curso de línguas OLS, 

e também para esclarecer questões relacionadas com uma experiência profissional e 

pessoal fora de Portugal em contexto de estágio. 

No âmbito do Projeto 2021-1-PT01-KA121-VET-000009440, foram enviados 8 formandos, nas 

áreas de técnico de restauração (Cozinha/Pastelaria) e mesa/bar e animação sociocultural, 

a realizar os eu estágio profissional de 28 de junho a 29 de julho em Salerno, Itália. 

Este é o primeiro envio de alunos ao abrigo da acreditação obtida pela escola profissional 

do Montijo enquanto coordenador de um consórcio de escolas. 

Este grupo é composto por 4 alunos da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra do curso 

técnico de animação sociocultural e 4 alunos da Escola Profissional Técnica da Moita do 

Curso Técnico de Restauração (cozinha/pastelaria e restaurante/bar). 

O estágio tem uma duração de 4 semanas, período este considerado suficiente à 

familiarização com o local de trabalho, com as tarefas atribuídas e com as diferenças 

linguísticas e culturais. Com este projeto esperamos que adquiram competências técnico

profissionais na vossa área de formação, e que obtenham uma visão mais abrangente do 

mundo do trabalho. 
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Este projeto vai permitir que dezenas de alunos e professores do Consórcio de escolas 

possam vivenciar experiências Erasmus noutros países europeus. 

Em fase de preparação está também o envio de um grupo de 9 formandos, com vista à 

realização de estágio profissional de longa duração em Malta. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

SEMANA DA JUVENTUDE 27 maio a 4 de junho 2022 

Continuação do desenvolvimento do programa de atividades da Semana da Juventude, 

2022, abaixo mencionado. Dinamização, acompanhamento monotorização de todas as 

atividades que decorreram de 1 a 4 de junho, pelas técnicas do gabinete da juventude. 

Dia 1 de Junho 2022 (Quarta feira) 

PARQUE MUNICIPAL 

08H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

1 0H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

19H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

Escola Secundária Jorge peixinho 

1 0H00 I Conversa Informal com o Atleta Jorge Pina: Inclusão através do Desporto I Gabinete 

da Juventude I IPDJ 

Open Day no Estúdio Feedback Productions I Parque de Exposições do Montijo* 

14H00-18H00 I Ensaios gratuitos no estúdio Feedback Productions e visitas guiadas 1 

Academia Juvenil Deporto e cultura e Recreio do Montijo 

*D) sujeito a inscrição prévia

Instalações do Espaço Cultural Ashram Pashupati* 

13H00 I Aulas aberta de Yôga I Vagas limitadas (a partir dos 14 anos, 50m) 

*A) sujeito a inscrição prévia
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Dia 02 de Junho 2022 (Quinta feira) 

PARQUE MUNICIPAL 

08H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

1 0H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

19H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati(50m) 

Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 

1 0H00 I Ação de consciencialização sobre campanha online Sexismo: repare nele. Fale dele. 

Acabe com ele. 1 Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 

Parque Municipal 

1 0H00 I Aula de Yôga para crianças I Espaço Cultural Ashram Pashupati 

Open Day no Estúdio Feedback Productions I Parque de Exposições do Montijo* 

14H00-18H00 I Ensaios gratuitos no estúdio Feedback Productions e visitas guiadas 1 

Academia Juvenil Deporto e cultura e Recreio do Montijo 

*D) sujeito a inscrição prévia

Instalações do Espaço Cultural Ashram Pashupati* 

13H00 I Aulas aberta de Yôga I Vagas limitadas (a partir dos 14 anos, 50m) 

16H30I Aulas aberta de Yôga I Vagas limitadas (dos 10 aos 13 anos, 30m) 

*A) sujeito a inscrição prévia

Dia 03 de Junho 2022 (Sexta feira) 

PARQUE MUNICIPAL 

08H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

1 0H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 

19H00 I Aula de Yôga I Espaço Cultural Ashram Pashupati (50m) 
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Open Day no Estúdio Feedback Productions I Parque de Exposições do Montijo* 

14H00-18H00 I Ensaios gratuitos no estúdio Feedback Productions e visitas guiadas 1 

Academia Juvenil Deporto e cultura e Recreio do Montijo 

*D) sujeito a inscrição prévia

Instalações do Espaço Cultural Ashram Pashupati* 

13H00I Aulas aberta de Yôgal Vagas limitadas (a partir dos 14 anos, 50 m) 

*A) sujeito a inscrição prévia

Dia 4 de Junho 2022 (Sábado) 

10H00 às 02H00 I PARQUE MUNICIPAL DE MONTIJO 

6º GRANDE PIQUENIQUE SOMOS PEIXINHO I ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS SOMOS 

PEIXINHO I Atividades lúdicas, desportivas e culturais 

(Programação a cargo da Associação dos Antigos Alunos Somos Peixinho) 

Pavilhão Municipal Nº1 

14h00-20h00I "O Futsal da Pequenada" (futsal para escalões petizes e traquinas) 1 

Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda 

Mostra Associativa* 

Associações do Concelho do Montijo 

CHMB - Hospital de dia de Adolescentes IAS Comadrezinhas - Festas infantis I Associação 

Gymno - desportiva do Montijo 1 1 Ashram Pashupati I DYM I Omnis Factum I Associação de 

Escoteiros de Portugal - Grupo 1231 Academia Juvenil DCR Montijo I AFPDM I A Quadrada 1 

Associação IMERSIVA Sociocultural I Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta 

do Montijo I Gabinete da Juventude 
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*A) Inscrição prévia I espaco.cultural@nossacultura.org 1938019733

*B) Inscrição prévia I academiadancefusion@gmail.com 1 9343092361

*C) Inscrição prévia I geral@ammontijo.com

*D) Inscrição prévia I academiamontijo@gmail.com 1 916515802

Após a realização da semana da juventude o gabinete da juventude, continuou a tratar de 

todos os processos administrativos inerentes à sua dinamização, bem como de um relatório 

final considerandos todos os aspetos positivos, a melhorar e que não podem acontecer, 

visando a otimização da semana da juventude a ter lugar em 2023. 

Breve consideração sobre a semana da juventude 2022 

A Semana da Juventude decorreu de 27 de maio a 4 de junho 2022, no Concelho do Montijo, 

num dos espaços privilegiados do Montijo, Parque Municipal de Montijo, bem como nas 

escolas secundárias poeta Joaquim Serra, Jorge Peixinho e Profissional do Montijo. 

Tendo em consideração o sucesso alcançado noutros anos com a centralização das 

atividades que decorrem no Parque Municipal de Montijo, por forma a otimizar, os recursos 

logísticos internos, procurando uma maior agregação de públicos, este ano a Semana da 

Juventude 2022, manteve a mostra associativa onde todos os participantes, movimento 

associativo puderam contar com um stand para divulgar, dar a conhecer a oferta de 

atividades que dinamizam e estão ao dispor da comunidade ao longo do ano, bem como 

promover e realizarem as suas atividades, desde música, dança, workshops, performances 

entre outras. Mais uma vez, a Semana da Juventude acolheu o 6.º Grande Piquenique Somos 

Peixinho. Há mais de uma década que o Parque Municipal não recebia um evento que 

trouxesse um tão elevado número de pessoas! O sucesso foi evidente, mais de 20 mil 

pessoas estiveram presentes! 
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Através da dinamização da Semana da Juventude, continua-se a pretender criar hábitos de 

participação, aproximação aos jovens e comunidade, bem como otimizar o programa de 

atividades. 

Ao planificarmos a Semana da Juventude 2022 demos continuidade às duas iniciativas que 

antecedem a realização da Semana da Juventude 2022, IV Mostra de Bandas Semana da 

Juventude 2022 e V Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude "A tua Ideia A nossa 

Imagem". 

Para que a Semana da Juventude 2022 fosse uma realidade foram efetuados vários 

contactos com todo o movimento associativo que se enquadrasse dentro da dinâmica da 

Semana da Juventude, bem como inscrições abertas até dia 8 de abril 2022, divulgadas nos 

meios ao nosso dispor, para todas as associações, organizações, grupos informais que se 

quisessem juntar à atividade. 

Dos vários contactos efetuados e recebidos diretamente junto do gabinete da juventude, 

passamos a enumerar aleatoriamente as organizações, associações que participaram na 

Semana da Juventude, em tenda, animação do recinto e/ou com atividades: 

- Academia Juvenil Desporto Cultura e Recreio do Montijo

- Espaço Cultural Ashram Pashupati

- ANAU

- Associação de Escoteiros de Portugal, agrupamento 123

- Associação AC Quadrada

- Iniciativa Liberal

- Juventude Social Democrata

- Omnisfactum
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- Associação dos Antigos Alunos Somos Peixinho

- AFPDM I Escola Profissional do Montijo

- Escola Secundária Poeta Joaquim Serra

- Escola Secundária Jorge Peixinho

- Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Montijo

- MusiMusa

- CLDS I Roda Livre

- Kontarte

- CRAM

- CHMB - Hospital de dia de Adolescentes

- Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda

- As Comadrezinhas - Festas infantis

- Associação Gymno - Desportiva do Montijo

- Sociedade Filarmónica 1 º de Dezembro- Grupo União na Capoeira

- Academia de Dança Dance Fusion

- Associação IMERSIVA Sociocultural

- DYM Crew

- Associação de Modelismo do Montijo

- Open Bar

- Pisco Street Food

- Valdemar das Farturas

- Germano das Farturas
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A Semana da Juventude 2022, só se tornou possível graças ao envolvimento dos diversos 

parceiros supramencionados e apoios, agradecendo a todos os que tiveram uma 

participação ativa junto da juventude e toda a população do concelho. 

A Semana da Juventude 2022 apresentou um programa diversificado, eclético, abrangendo 

várias temáticas, conceitos, workshops e conferências durante toda a semana, todavia, 

destacamos os dias 27 e 28 de maio no Parque Municipal de Montijo que recebeu mais de 

20 mil pessoas, que se reuniram no recinto e tiveram a oportunidade de para além de 

usufruírem de todas as atividades realizadas no recinto de verem em palco grandes 

concertos com os mais novos talentos do concelho e participantes na Mostra de Bandas, 

nomeadamente, metamorfose, Uandmi, DJ MIDI, Beats and Drums - DJ Funkerwell & 

Gonçalo Reis, e claro os grandes concertos no sábado com o grande nome do panorama 

nacional Deejay Télio e a nossa estrala em ascensão no mundo da música eletrónica Gamiix 

(Tiago Gameiro). 

Não podemos ainda deixar de mencionar a realização do 6º Piquenique Somos Peixinho, no 

dia 4 de junho, que continuou a brindar os Montijenses com um dia repleto de atividades 

no recinto, muita dança, boa música pelo movimento associativo do montijo, e claro o 

convívio intergeracional ao qual nos habitou ao longo dos anos. 

CONTEÚDOS ONLINE GABINETE DA JUVENTUDE 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

APOIO Á DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES, FESTAS POPULARES DE SÃO PEDRO 

Apoio do Gabinete da Juventude na realização dos eventos que decorreram no palco Zona 

Ribeirinha durante as festas populares de São Pedro. 
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9 junho I Reunião no âmbito do programa ESRASMUS+ face à realização dos estágios 

profissionais que vão decorrer de 28 de junho a 29 de julho em Salerno, Itália. 

27 junho I Reunião no âmbito do programa Erasmus+ Informação aos participantes 

relativamente à partida para o estágio em Itália 

DURANTE O MÊS JUNHO REALIZOU-SE: 

o Continuado do processo de referente às entidades participantes na semana da

juventude;

a Envio de materiais para a agenda; 

o Apoio técnico a jovens;

Q Realização e envio do relatório de atividades; 

O Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de atividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 

a Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

o Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos;

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da

juventude;

Q Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

• Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados pelo

gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de

atividades.

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Sem dados a registar no presente mês 
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Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

Acontecimentos Clube/ Associação 

Treinos, aulas e jogos oficiais Várias 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos 

Treinos 

Clube / Associação 

Ginásio clube de Montijo e Associação 

Gimnodesportiva de Montijo 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação 

Treinos Associação de Karaté Caminho Ancestral 

Vertente 

Letiva/treino 

Vertente 

Treino 

Vertente 

N.º Atletas

1712 

N.º Atletas

1507 

N. º Atletas

102 

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 

constatamos a utilização do Pavilhão Municipal N. º 1, com a utilização do Montijo Basket 

Associação, com a realização de treino e jogos oficiais na modalidade de Basquetebol, a 

atividade letiva da Escola Profissional de Montijo, bem como os jogos oficiais da Academia 

Desportiva Infantil Juvenil Bairro do Miranda, do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo 

"Os Unidos" e os treinos de seleção de Basquetebol, promovidos pela Federação Portuguesa 

de Basquetebol. Relativamente ao Pavilhão Municipal N.º 2 e AO Ginásio N.º 1 mencionamos 

a utilização com o Ginásio Clube de Montijo, a Associação Gimnodesportiva de Montijo e a 

Associação de Karaté Caminho Ancestral 
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Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 

instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: junho Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. 

Caminho Ancestral 369,72 

Academia D. ·1.

Bairro do Miranda 286,88 

Ass. 

Gimnodesportiva de 

Montijo 1.750,54 

AMODIN 156,48 

C.D.C.R.

"Os Unidos" 52, 16 

Escola Profissional 

de Montijo 142, 14 

Federação 

Portuguesa de 

Basquetebol 359,7 

Ginásio 

Clube de Montijo 2,805,66 

Montijo 

Basket Associação 2.057,48 660,00 
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369,72 

286,88 

1.750,54 

156,48 

52, 16 

142, 14 

359,7 

2.805,66 

27317,48 
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Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

e Escola Profissional de Montijo com a realização de treinos, jogos oficiais e atividade 

letiva. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

147
,

38 

O Projeto "WALK N" RUN MONTIJO" contou com uma adesão média de 19 utentes na 

caminhada e de 9 utentes na corrida, sendo que às 2ªFeiras na corrida e caminhada tem 

uma média de 26 utentes. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" no mês de junho, registámos uma média 9,3 utentes na primeira 

aula e de 1 O utentes na 2ªaula no Afonsoeiro e de 12 utentes na classe de Sarilhos Grandes, 

um total de 31 presenças em média por dia, ligeira quebra na assiduidade deve-se ao 

facto de haver saídas para outras atividades no dia da ginástica. 

Realizou-se no passado dia 19 de junho pelas 09h00 a "I Edição da Caminhada PR2 canha 

2022" em canha. Este evento foi organizado em conjunto pelo serviço do Desporto da 

Câmara Municipal do Montijo, a Junta de Freguesia de canha, esta atividade contou com 

cerca de 32 participantes. 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 27 de junho de 2022 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 752 utentes, havendo ainda 125 vagas por 

preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 270 utentes em Lista de Espera. É de 

salientar que neste mês apenas inscrevemos utentes nas classes de Hidroginástica e 

Hidromovimento, pois estamos a um mês do encerramento da época desportiva. 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de . . .  

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 2 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 1 

Receção de protocolos num total de ... 2 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 14 

Tiragem de processos das sacolas num total de .. .495 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 38 (processos}, 8 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

247 processos A, 17 Certidões, 21 processos 1, 8 processos E, 37 processos B, 2 processos 

D, 3 processo PCM, 37 processos Elevadores, 3 processo RSP 

GAP - Dora Canelas - 1 escritura lzidoro 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

274 processos A, 76 processos B, 24 processos 1, 90 certidões, 2 processos PCM, 1 

processo D, 2 processos RSP, 1 processo LA, 47 processos ELEVADORES e 20 processos 

E. 
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SIG - DOSUA - 1 processos F 

Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do movimento 

de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 336 processos já incorporados, 

mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo DPTU, abrangendo 

todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 127 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações. 

DGFP - contratação pública - 14 pastas de processos 2019 

DGRH - 24 pastas horas extras 2018/ 19 

37 pastas processos individuais 

48 pastas plástico vencimentos 2020 

1 pasta horários 2020 

1 pasta acumulação de funções 2006 a 2009 

1 pasta expediente geral 2012/13/14 

1 pasta informações recebidas / expedidas 2009 

17 pasta assuntos variados e anos 

20 pastas centro emprego inserção 2016/ 147 / 18 

1 pasta de papel propostas e pedidos estagiários 

7 pastas concursos assistentes operacionais 2017 

16 pastas 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 1 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 
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Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da CMM. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de documentos 

de vários serviços da CMM. 

Acondicionamento e organização de processos Certidões e novas caixas. 

Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 14 (401 digitalizações) 

Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 31 (401 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos 2 pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Digitalização dos livros do Fundo da Câmara Municipal - E/ A/1 /Lv5 (80 digitalizações) 

Digitalização dos livros do Fundo da Câmara Municipal - E/ A/1 /Lv6 (88 digitalizações) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Organização/preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 14 (1907-1909) e livro atas 31 

(1960-1962) de modo a serem convertidos em atas separadas por sessão. 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro atas 14 e livro atas 31 em atas por sessão (PDF's) 

- atas dos anos de 1960 e 1961 e atas dos anos 1907 e 1908 (192 atas)

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Transformação dos ficheiros do livro E/ A/1 /Lv5 em ficheiro PDF Multipage 

Transformação dos ficheiros do livro E/ A/1 /Lv6 em ficheiro PDF Multipage 

Inserção de novos registos na base geral cemitérios (enterramentos) (95 registos) 

Inserção de 319 requerimentos de licença de condução 

Rótulos e colocação de identificação de requerimentos 
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Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 88 

Número de pedidos mensais ... 19 

Julho 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

Dia Hora Categoria 

2 16H30 Multidlscfplinar 
5 21H30 Multfdiscfplinar 
8 21HOO Musical 
9 I6HOO e 21HOC Musical 
10 I6HOO Musical 
14 19HOO Outro 

15 21H30 Música 

16 21H30 Multidisciplinar 

Dia Hora Categoria 

5 20H / 22H Aula de teatro 
6 18H / 20H Aula de teatro 
12 18H30/22H30 Aula de teatro 

13 15HOO Cinema 

13 21H Teatro 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almelda 

RELA TÓRIO DE ATIVIDADES 

Julho 2022

Acordo Nome 

Protocolo Sinfonias em Festa • Sinfonias & Eventos 
Protocolo Quebra Nozes / Tchaikovsky -Musimusa 
Protocolo Espetáculo Clrcus • Dance Fuslon 
Protocolo Espetáculo Circus • Dance Fusion 
Protocolo Espetáculo Circus • Dance Fusion 
Cedência Homenagem ao Cavaleiro Luís Rouxinol 

Protocolo 
CORO MAGNUS • Concerto de homenagem a Zeca 
Afonso - Grupo Coral do Montijo 

Artermrede 
Concerto para uma árvores e 7 Poemas e um Mundo 
Novo • ARTEMREDE 

TOTAL 

Acordo Nome 

CM-M Clube de teatro • companhia Mascarenha-Martins 
CM-M Clube de teatro • companhia Mascarenha-Martins 
CM-M Clube de teatro • companhia Mascarenha-Martins 

Gab.Senlor / 
Tarde de clnema-(Gaiola dourada) 

DDSPS 
Apresentação Clube de Teatro • Companhia 

CM-M
Mascarenhas-Martins 

TOTAL 

TOTAL Eventos+ Atividades 

Público Receita 

341 894,00 € 
380 2 706,00 € 
575 5 130,00 € 

1106 10 290,00 € 
558 5 020,00 € 
337 0,00 € 

87 
265,00 € 

12 
0,00 € 

3 396 24 305,00 € 

Participantes 

9 
9 

12 

37 

88 

155 

3 551 
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Durante o mês de junho, não se realizaram atividades no âmbito do Serviço Educativo do 

Museu Municipal. 

Moinho de Maré do Cais 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 212 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 212 

Museu Agrícola da Atalaia 

O presente relatório é feito com base nos dados recolhidos à data no Museu Agrícola. 

No mês de julho decorreram as atividades correntes do museu com a visita agendada de 1 

grupo composto por 8 crianças/adolescentes e dois professores. 

O número total de visitantes do Museu no mês de julho foi de 59 pessoas, divididas 

entre adultos (59,3%) e crianças/adolescentes com uma representação percentual de 

40, 7% na globalidade dos visitantes. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Morfologia do tempo: exposição de escultura e desenho 

Continuação em exibição da acima referida exposição, onde são apresentados os trabalhos 

de escultura em madeira e alguns desenhos da autoria de Agostinho Nogueira Lopes, cuja 

inauguração decorreu no dia 18 de junho. 
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Nesta exposição, realizada em parceria com a Galeria de São Mamede, o escultor 

apresenta-nos uma série de esculturas e alguns desenhos que refletem a sua visão sobre o 

tempo, sobre a sua influência e as marcas que deixa na vida das pessoas. 

"Morfologia do tempo" recebeu, durante o mês de julho 505 visitantes, pelo que totalizou 

até ao final deste mês 1 O 11 visitas . 

. Lindo pôr do sol: exposição de fotografia 

Início dos trabalhos de preparação e produção da exposição necessários à realização da 

acima referida exposição, onde são apresentados trabalhos de fotografia da autoria de 

Sérgio Lemos, fotojornalista, cuja inauguração irá acontecer no dia 14 de agosto, Dia da 

Cidade, nomeadamente: planeamento da exposição, contactos com o autor, preparação do 

material gráfico, articulação com os diversos serviços da autarquia que intervêm na 

preparação das exposições, etc. 

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em junho era 702, e em julho subiu para 711, tendo assim angariado 09 seguidores. Foram 

colocados 4 stories e posts sobre a exposição "Morfologia do tempo". Este trabalho é 

realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Sara Almeida do GCRP. 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos. 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como outras 

questões . 

. Ao longo do mês de julho, foi necessário assegurar a receção do edifício fora do horário 

normal da Galeria nos dias 04 e 14, assim como, ao longo do dia 14 (manhã e tarde), foi 

prestado apoio às atividades da Universidade Sénior, realizadas no exterior da Galeria, no 
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âmbito da sua Semana Aberta; também nos dias 24 e 25 foi prestado apoio, por ocasião da 

actividade Warm Up. 

Museu Municipal 

Esteve patente durante o corrente mês a Exposição "Santos na Casa 2022, que contou 

com 81 visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Julho 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Julho 2022 

• Inscritos 24 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 125 Utilizadores e 284 documentos 

• Consulta Local Adultos 225 Utilizadores (com Internet) e 63 documentos 

• Consulta Internet Adultos 59 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 70 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 554 Frequentadores 

• Visitas Infanta/ Juvenil
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias) 
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1 O Visitantes 

- A Biblioteca Pública Municipal Manuel Giraldes da Silva em parceria com a Editorial

Atlântico (Usboa e São Paulo) apresentou o livro "Amar É O Segredo-Amar Sem Ter Medo"

da autoria de Juliette (pseudónimo literário de Zélia Horta), a apresentação decorreu no

dia 8 de julho perante uma plateia de 30 participantes.

"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" da Biblioteca Municipal 

Data Título 

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição do Montijo, 
01/07/2022 

Hora do Conto "Desanda Cacete", 14 crianças e 1 adultos. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 
Pólos 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 

Encerrados. 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo.
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NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS+ 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I PROGRAMA E No 

âmbito do programa ERASMUS+ 

ENVIO DE ALUNOS: 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização, em ambas as vertentes, tanto no que 

concerne ao envio como acolhimento de alunos. 

Elaboração da documentação necessária para o envio dos jovens: Contratos, planos de 

estágio, Documentos de certificação, europass, memorandos de entendimento com as 

entidades de acolhimento, entre outros de igual relevância. 

Negociação entre as partes envolvidas no envio e acolhimento dos jovens: Alojamento, 

alimentação, transfers, programa cultural, entre outros de igual relevância. 

Realização de reuniões, que tiveram por objetivo disponibilizar informações gerais sobre o 

projeto de mobilidade, com o país/cidade, datas de realização, locais de estágio, viagens, 

alimentação e alojamento, documentação necessária, etc.; sobre o curso de línguas OLS, 

e também para esclarecer questões relacionadas com uma experiência profissional e 

pessoal fora de Portugal em contexto de estágio. 

No âmbito do Projeto 2021-1-PT01-KA121-VET-000009440, foram enviados 8 formandos, nas 

áreas de técnico de restauração (Cozinha/Pastelaria) e mesa/bar e animação sociocultural, 

a realizar os seus estágios profissionais de 28 de junho a 29 de julho em Salerno, Itália. 

Este é o primeiro envio de alunos ao abrigo da acreditação obtida pela escola profissional 

do Montijo enquanto coordenador de um consórcio de escolas. 

Este grupo é composto por 4 alunos da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra do curso 

técnico de animação sociocultural e 4 alunos da Escola Profissional Técnica da Moita do 

Curso Técnico de Restauração (cozinha/pastelaria e restaurante/bar). 
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O estágio tem uma duração de 4 semanas, período este considerado suficiente à 

familiarização com o local de trabalho, com as tarefas atribuídas e com as diferenças 

linguísticas e culturais. Com este projeto esperamos que adquiram competências técnico

profissionais na vossa área de formação, e que obtenham uma visão mais abrangente do 

mundo do trabalho. 

Este projeto vai permitir que dezenas de alunos e professores do Consórcio de escolas 

possam vivenciar experiências Erasmus noutros países europeus. 

Preparação do envio de um grupo de 9 formandos, face à realização de estágio profissional 

de longa duração em Malta. Realização de reuniões com os parceiros, estagiários, 

preparação de documentação necessária para o envio no final do mês de agosto. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

APOIO Á DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES, FESTAS POPULARES DE SÃO PEDRO 

Apoio do Gabinete da Juventude na realização dos eventos que decorreram no palco Zona 

Ribeirinha, nomeadamente THE GIFT e Dulce Pontes, durante as festas populares de São 

Pedro. 

CINEMA AO AR LIVREI Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore 1 8 julho 

Parque Municipal de Montijo 

No dia 8 de julho pelas 21 h30, teve lugar no parque municipal de Montijo mais uma sessão 

de Cinema ao ar Livre, com o filme Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. 

CONTEÚDOS ONLINE GABINETE DA JUVENTUDE 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Articulação com os serviços face à cedência da sala da assembleia municipal, para as 

reuniões calendarizadas e aprovadas na primeira reunião de 2022, para 15 de setembro e 

17 de novembro. 

APOIO À DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES I 

Montijo Lugar de Encontros e Semana da Moda e do Desporto no dia 30 de julho 

Apoio do Gabinete da Juventude na realização do evento que encerro o Montijo Lugar de 

Encontros, concerto Rita Guerra, bem como a atividade semana da moda e do desporto 

que decorreram no dia 30 de julho na Praça da República. 

Dia da Cidade 14 de Agosto 

Preparação do evento, concerto de Pedro Abrunhosa, no dia 14 de agosto, Frente 

Ribeirinha, alusivo às comemorações do dia da Cidade. Realização de contactos de 

elaboração de documentos, pedidos de orçamentos, articulação com os demais 

intervenientes. 

Elaboração peças para abertura de procedimentos relativamente à contratação de 

artistas 

Elaboração das peças necessárias para a contratação de artistas, som e luz relativamente 

às Festas Populares do Afonsoeiro e Dia da Cidade. Acompanhamento dos processos. 

REUNIÕES 

6 Julho I Reunião no âmbito do programa ERASMUS+ face à realização dos estágios 

profissionais que vão decorrer durante o mês de agosto em Malta; 

6 Julho I Reunião com os comerciantes no âmbito da atividade Cinema ao ar Livre, dia 8 de 

julho 
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7 Julho I Reunião com a Sociedade Recreativa de Pegões face à solicitação de apoio para 

dinamização de uma atividade; 

7 Julho I Reunião geral de monitorização dos projetos ERASMUS+ 2022 Ensino e Formação 

Profissional; 

8 Julho I Reunião online no âmbito do programa ERASMUS+ Informação aos participantes 

relativamente à partida para o estágio em Malta; 

13 Julho I Reunião com a Associação somos Peixinho no âmbito da dinamização do evento 

Sons no Montijo; 

14 Julho! Reunião no âmbito da comemoração do Dia da Cidade a 14 de agosto; 

14 Julho I Reunião online no âmbito do programa ERASMUS+ Informação aos participantes 

relativamente à partida para o estágio em Itália; 

25 Julho I Reunião no âmbito do processo de revestimento acústico do auditório da Casa da 

Música Jorge Peixinho; 

27 Julho I Reunião safe and security com os técnicos da DCBJD, proteção civil, PSP e 

bombeiros voluntários face ao encerramento do montijo lugar de encontros, concerto Rita 

Guerra e semana da moda e juventude que decorreu no dia 30 de julho na praça da 

república; 

28 Julho I Reunião no âmbito da construção das peças do processo de revestimento acústico 

do auditório da Casa da Música Jorge Peixinho. 

DURANTE O MÊS JULHO REALIZOU-SE: 

O Continuado do processo de referente às entidades participantes na semana da 

juventude; 

o Envio de materiais para a agenda;

O Apoio técnico a jovens; 

o Realização e envio do relatório de atividades;

Q Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de atividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 
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QI Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

G Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

<I Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

Q Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

(1 Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 
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Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Execução de duas mesas oficiais de jogo;

• Calcetamento de entrada Norte;

Polidesportivo Parque Municipal 

• Calcetamento da zona de bancadas.

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

Acontecimentos 

Treinos 

Acontecimentos 

Treinos 

Acontecimentos 

Clube / Associação 

Várias 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Clube / Associação 

Ginásio clube de Montijo e Associação 

Gimnodesportiva de Montijo 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Clube/ Associação 

Vertente 

treino 

Vertente 

Vertente 

Atletas 

342 

Atletas 

1046 

Atletas 

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 
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constatamos a utilização do Pavilhão Municipal N. º 1, com a utilização do Montijo Basket 

Associação, com a realização de treino na modalidade de Basquetebol e os treinos da 

seleção de Basquetebol promovidos pela Federação Portuguesa de Basquetebol. 

Relativamente ao Pavilhão Municipal N. º 2 a utilização prende-se com o Ginásio Clube de 

Montijo, a Associação Gimnodesportiva de Montijo. 

Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 

instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: julho Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. 

Ass. Caminho 

Ancestral 

Academia D. 1. 

Bairro do Miranda 

Ass. 

Gimnodesportiva de 

Montijo 1.563,54 

Ginásio Clube de 

Montijo 6.254, 16 

Escola Profissional 

de Montijo 

Montijo Basket 

Associação 671,44 

Ginásio 
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Portuguesa de 

Basquetebol 521.18 172, 12 

PSP Montijo 47,38 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

e dos treinos da seleção nacional de Basquetebol promovidos pela Federação Portuguesa 

de Basquetebol. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

O Projeto "WALK N" RUN MONTIJO" encontra-se suspenso para efeito de férias de 

verão, retomando no Mês de setembro. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" encontra-se suspenso para férias de verão, retomando no mês 

de setembro. 

Realizou-se no passado dia 9 de julho pelas 20h00 a "I Edição da Caminhada Noturna de 

S. Jorge" em Sarilhos Grandes. Este evento foi organizado em conjunto pelo serviço do

Desporto da Câmara Municipal do Montijo, a Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, esta

atividade contou com cerca de 43 participantes.

A Escola Municipal de Natação, nas Piscinas Municipais do Montijo no mês de julho tem 

sempre um decréscimo de inscritos, pois este é um mês facultativo e muitas pessoas já se 

encontram de férias, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 762 utentes, havendo ainda 136 vagas por 

preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 270 utentes em Lista de Espera. É de 

salientar que neste mês apenas inscrevemos utentes nas classes de Hidroginástica e 

Hidromovimento, pois estamos a um mês do encerramento da época desportiva. 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de . . .  

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 1 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 2 

Receção de protocolos num total de ... 1 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 21 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 535 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... (processos), 5 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

319 processos A, 18 Certidões, 41 processos 1, 17 processos E, 77 processos B, 1 

processos CLAND, 1 processo PCM, 83 processos Elevadores, 2 processo RSP, 3 processos 

LA e 1 processo M. 

DAU-scoef -21 pastas processos e. ordenação 2009/10 e 2011 

6 pastas de eleições legislativas de 2015 e 2019 

3 pastas de eleições presidenciais 2016 

5 pastas de eleições autárquicas 2017 
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Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

398 processos A, 70 processos B, 33 processos 1, 81 certidões, 3 processos PCM, 1 

processo M, 4 processos RSP, 1 processo LA, 33 processos ELEVADORES e 21 processos 

E. 

STL - 1 pasta 2018/ 19 de fogo artificio 

G.C.0.- 2 processos de contraordenação 118-R/2001 e 116-R/2011

DPTU - 2 ex francesas de certidões 1991 

1 processo elevador 

Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do 

movimento de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 364 processos já 

incorporados, mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo 

DPTU, abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 25 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 

diplomas legais. 

Foram preenchidas O ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 
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Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da 

CMM. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de documentos 

de vários serviços da CMM. 

Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 27 e livro de atas B/ A/1 /Lv 28 (599 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Digitalização dos livros do Fundo da Câmara Municipal - E/ A/1 /Lv7 e E/ A/1 /Lv8 (148 

digitalizações) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Organização/preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 27 (1952-1953) e livro atas 28 

(1953-1955) de modo a serem convertidos em atas separadas por sessão. 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro atas 27 e livro atas 28 em atas por sessão 

(PDF's) - atas dos anos de 1952 e 1955 (115 atas) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Transformação dos ficheiros do livro E/ A/1 /Lv7 e E/ A/1 /Lv8 em ficheiro PDF Multipage 

Incorporação, arrumação e registo na base dados ACCESS de 38 proces 

Inserção de 462 requerimentos de licença de condução 

Rótulos e colocação de identificação de requerimentos 

Inserção de 2º. Vias de livretes 

Verificação na base da DPTU de processos E ... 89 processos 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 36 

Número de pedidos mensais ... 15 
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CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

Durante o mês de agosto o CTJA encerra para limpeza e manutenção. 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Durante o mês de agosto, não se realizaram atividades no âmbito do Serviço Educativo do 

Museu Municipal. 

Moinho de Maré do Cais 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 139 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 139 

Museu Agrícola da Atalaia 

No mês de agosto decorrem anualmente as Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia 

(no último fim de semana de agosto - 26 a 29) e, neste ano pela primeira vez, decorreu no 

Museu da Atalaia a I Mostra de Vinho, Mel e Azeite. 

O evento realizou-se nos dias 27 e 28 de agosto, no espaço do Museu e contou com a 

presença de 11 expositores que se deslocaram de todo o país. 

Por forma a que o Museu e o espaço da Quinta estivessem nas melhores condições possíveis 

para a receção dos visitantes e para o evento já referido, foram diligenciadas junto dos 

serviços da Câmara, diversas iniciativas por forma a corrigir/ eliminar pequenos 

constrangi mentas, nomeadamente: 

• Limpeza do espaço do pomar, com corte de ervas e arbustos que cresciam

indiscriminadamente por todo o lado;
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• Reparação e pintura de paredes internas do Museu;

• Reparação e pintura dos espaços exteriores do Museu;

• Deslocação do moinho de vento que se encontrava no chão, junto ao poço, na

entrada principal do Museu;

• Reparação/substituição de equipamentos dos WC;

• Tratamento e arranjo dos canteiros na entrada principal do Museu;

• Desratização e desbaratização de todo o espaço do Museu (interior e exterior);

Resulta desse evento e das Festas referidas o diferencial, em termos de número de 

visitantes, relativamente aos restantes meses do ano. 

AI Mostra de Vinho, Mel e Azeite foi muito participada em termos de visitantes, conforme 

pode ser verificado nas tabelas que se seguem. 

No decorrer do mês foram ainda acolhidos e acompanhados os visitantes que se deslocaram 

ao Museu Agrícola, embora sem agendamento para visita acompanhada. 

O Museu Agrícola da Atalaia teve 598 visitante, dos quais 76,6% são adultos e 23,4% são 

representados por crianças/ adolescentes. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Morfologia do tempo: exposição de escultura e desenho 

Continuação em exibição, até ao dia 06 de agosto, da acima referida exposição, onde foram 

apresentados os trabalhos de escultura em madeira e alguns desenhos da autoria de 

Agostinho Nogueira Lopes. 

Nesta exposição, realizada em parceria com a Galeria de São Mamede, o escultor 

apresentou uma série de esculturas e desenhos que convidavam a uma reflexão sobre o 

tempo, sobre a sua influência e as marcas que deixa na vida das pessoas. 
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"Morfologia do tempo" recebeu, de 02 a 06 de agosto 42 visitantes, pelo que a exposição 

totalizou, desde a sua inauguração até ao final, 1053 visitas . 

. Lindo pôr do sol: exposição de fotografia 

Continuação e finalização dos trabalhos necessários à realização da supracitada exposição 

de Fotografia da autoria do fotojornalista Sérgio Lemos, nomeadamente: planeamento da 

exposição, contactos com o autor, preparação dos materiais gráficos, articulação com os 

diversos serviços da autarquia que intervêm e colaboram na preparação das exposições, 

etc. 

A fotografia entra na sua vida quando "sentiu necessidade de reproduzir imagens" que 

surgiam na sua "cabeça que não conseguia de outra forma, por não saber desenhar ou 

pintar". 

A inauguração aconteceu no passado dia 18 de junho e nesse dia estiveram cerca de 76 

pessoas e de 18 a 31 de junho recebeu 430 visitas, o que totaliza 506 visitantes . 

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em julho era 711, e em agosto subiu para 716, tendo assim angariado 05 seguidores. Foram 

colocados 

07 stories e posts sobre a exposição "Lindo pôr do sol" e 01 sobre a exposição "Morfologia 

do tempo". Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Sara 

Almeida do GCRP. 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos. 
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. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como outras 

questões. 

Museu Municipal 

Durante o corrente mês de agosto esteve patente a exposição "Santos na Casa 2022, que 

contou com 37 visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Agosto 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Agosto 2022 

• Inscritos 14 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 162 Utilizadores e 369 documentos 

• Consulta Local Adultos 238 Utilizadores (com Internet) e 72 documentos 

• Consulta Internet Adultos 93 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 62 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 485 Frequentadores 
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• Visitas Infanta/ Juvenil (Ateliês de promoção da O Visitantes

leitura e das literacias)

• Visitas a Exposições O Visitantes 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Afluênci Consulta Documento 

Pólos a Geral Internet s 

Consultados 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva[ 
Encerrados. 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 

Documentos Leitores 

Emprestados Inscritos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo.

GABINETE DA JUVENTUDE 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS+ 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I PROGRAMA E No 

âmbito do programa ERASMUS+ 

ENVIO DE ALUNOS: 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização, em ambas as vertentes, tanto no que 

concerne ao envio como acolhimento de alunos. 

Elaboração da documentação necessária para o envio dos jovens: Contratos, planos de 

estágio, Documentos de certificação, europass, memorandos de entendimento com as 

entidades de acolhimento, entre outros de igual relevância. 

Negociação entre as partes envolvidas no envio e acolhimento dos jovens: Alojamento, 

alimentação, transfers, programa cultural, entre outros de igual relevância. 

Realização de reuniões, que tiveram por objetivo disponibilizar informações gerais sobre o 

projeto de mobilidade, com o país/cidade, datas de realização, locais de estágio, viagens, 

alimentação e alojamento, documentação necessária, etc.; sobre o curso de línguas OLS, 

e também para esclarecer questões relacionadas com uma experiência profissional e 

pessoal fora de Portugal em contexto de estágio. 

No âmbito do Projeto 2021-1-PT01-KA121-VET-000009440, foram enviados 9 formandos, nas 

áreas de técnico de Comunicação e Marketing, manutenção industrial e GPSI, a realizar os 

seus estágios profissionais de 26 de agosto a 26 de setembro em Lmsida, Malta. 

Este é o segundo envio de alunos ao abrigo da acreditação obtida pela escola profissional 

do Montijo enquanto coordenador de um consórcio de escolas. 

Este grupo é composto por 3 alunos da Escola Profissional Técnica da Moita do curso de 

Comunicação Marketing e Relações Públicas 6 alunos da Escola Profissional do Montijo, 2 

do curso de Manutenção Industrial e 4 do curso de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos. 

O estágio tem uma duração de 4 semanas, período este considerado suficiente à 

familiarização com o local de trabalho, com as tarefas atribuídas e com as diferenças 

linguísticas e culturais. Com este projeto esperamos que adquiram competências técnico

profissionais. na vossa área de formação, e que obtenham uma visão mais abrangente do 
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mundo do trabalho. Este projeto vai permitir que dezenas de alunos e professores do 

Consórcio de escolas possam vivenciar experiências Erasmus noutros países europeus. 

Partida do grupo a 26 de agosto acompanhados por uma professora, procedimento que se 

vai repetir no regresso do grupo a 26 de Setembro. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

CONTEÚDOS ONLINE GABINETE DA JUVENTUDE 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

OUTROS 

Preparação e envio de plano orçamental, atividades e necessidades existentes ao nível de 

recursos humanos no Gabinete da Juventude. 

APOIO À DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

Dia da Cidade 14 de Agosto 

Preparação do evento, concerto de Pedro Abrunhosa, no dia 14 de agosto, Frente 

Ribeirinha, alusivo às comemorações do dia da Cidade. Realização de contactos de 

elaboração de documentos, pedidos de orçamentos, articulação com os demais 

intervenientes. 

Elaboração peças para abertura de procedimentos relativamente à contratação de 

artistas e equipamentos 

Continuado do processo contratação de artistas, som e luz relativamente às Festas 

Populares do Afonsoeiro e Dia da Cidade. Acompanhamento dos processos. 
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Continuado do processo de elaboração das peças com vista ao revestimento acústico do 

auditório da Casa da Música Jorge Peixinho. Encaminhamento do processo para os técnicos 

da DOSUA para a abertura de procedimento. 

REUNIÕES 

3 Agosto I Reunião com a Sociedade Recreativa de Pegões face à solicitação de apoio para 

dinamização de uma atividade; 

9 Agosto I Reunião safe and security com os técnicos da DCBJD, proteção civil, PSP e 

bombeiros voluntários face ao concerto comemorativo do dia da Cidade a 14 de agosto com 

Pedro Abrunhosa; 

9 Agosto I Reunião com o Projeto BY FL Y no âmbito da dinamização de um evento 

comemorativo da data de Halloween, 31 de Outubro; 

10 Agosto I Reunião de técnicos face às atividades comemorativas do dia da Cidade, 14 de 

agosto; 

12 Agosto I Preparação do local, receção do material com vista à dinamização as atividades 

comemorativas do dia da Cidade. 

24 Agosto I Reunião no âmbito do programa ERASMUS+ face à realização dos estágios 

profissionais que vão decorrer durante o mês de agosto em Malta; 

26 Agosto I Partida do grupo de 9 formandos para Malta no âmbito do programa ERASMUS+ 

visando a realização dos estágios profissionais; 

DURANTE O MÊS AGOSTO REALIZOU-SE: 

o Continuado do processo de referente às entidades participantes na semana da

juventude;

O Realização e envio do relatório de atividades; 

o Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de atividades a dinamizar

no decorrer do mês;
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<I Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

GI Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da

juventude;

Q Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

GI Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Colocação de leds nas tabelas de basquetebol oficiais

Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2+3 D. Pedro Varela, Montijo 

• Colocação de duas tomadas com tampa, nos topos

Campo de Futebol Municipal da Liberdade 

• Retirar ervas em torno do recinto

Campo de Futebol 7 Municipal da Liberdade 

• Colocação de quatro torres de iluminação

Pavilhão da Escola Básica 2+3 de Pegões 

• Substituição / colocação de duas tabelas de Basquetebol galvanizadas no exterior
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Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 
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N.º
Acontecimentos Clube/ Associação Vertente 

Atletas 

Treinos A.D.I.J.B.M / P.S.P treino 173 

Pavilhão Municipal N. º 2 

N.º
Acontecimentos Clube/ Associação Vertente 

Atletas 

Treinos Ginásio clube de Montijo treino 72 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

N.º
Acontecimentos Clube/ Associação Vertente 

Atletas 

- - - -

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 

constatamos a utilização do Pavilhão Municipal N. º 1, com a utilização da Academia Bairro 

Miranda e P.S.P, com a realização de treino na modalidade de Futsal. Relativamente ao 

Pavilhão Municipal N. º 2 a utilização prende-se com o Ginásio Clube de Montijo. 

Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 

instalações desportivas municipais no presente mês. 
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Mês: agosto Ano: 2022 

Ocupação Semanal 

Campo 

Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol 

575,52 

510,77 

23,88 

Ocupação fim-de-semana 

Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Através do quadro acima, constatamos que apenas duas Associações Desportivas 

Municipais utilizaram as instalações Municipais (Ginásio Clube do Montijo e Academia D. I 

Bairro Miranda) e a Policia de Segurança Publica. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Realizou-se no dia 21 de agosto de 2022, pelas 9h00 o "XV Passeio de Cicloturismo 

Afonsoeiro/Canha/Afonsoeiro" foi projetado e realizado pelo Grupo de Cicloturismo do 

Afonsoeiro em parceria com Câmara Municipal do Montijo e contou com o apoio da União 
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das Freguesias do Montijo e do Afonsoeiro, Bombeiros Voluntários do Montijo, Bombeiros 

Voluntários de Canha, Junta de Freguesia de Canha, E-leclerc e móveis JOLAR. 

O evento teve lugar no Afonsoeiro, junto a sede do Rancho Folclórico do Afonsoeiro onde 

se deu a concentração e secretariado, este realizou-se junto à sede do Rancho Folclórico 

do Afonsoeiro, entre as 7h30 e as 9h00, de seguida deu-se início ao passeio por volta das 

9h00, a chegada dos participantes deu-se por volta das 13h30, de seguida deu-se inicio à 

entrega de lembranças ao grupo que veio de mais longe, ao atleta mais antigo, a equipa 

com mais elementos inscritos etc ... 

O XV Passeio de Cicloturismo Afonsoeiro - Canha - Afonsoeiro, foi mais uma vez um 

sucesso, contou com a participação de 227 atletas oriundos de todo o país, é já uma 

referência da modalidade no distrito . Uma atividade que atravessa gerações, onde o 

elemento mais novo tem 14 anos e o mais velho 88 anos. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de ... 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 

Receção de protocolos num total de ... 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 5 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 169 
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Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 10 (processos), 5 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

244 processos A, 4 Certidões, 19 processos 1, 5 processos E, 32 processos B, 1 processos 

CLAND, 1 processo PCM, 52 processos Elevadores e 3 processo RSP. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

227 processos A, 27 processos B, 28 processos 1, 81 certidões, 2 processos PCM, 1 

processo P, 14 processos RSP, 1 processo M, 71 processos ELEVADORES e 11 processos 

E. 

DPTU 1 processo elevador 

Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do 

movimento de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 22 processos já 

incorporados, mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo 

DPTU, abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 113 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 

diplomas legais. 

Foram preenchidas O ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 
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Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da 

CMM. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de documentos 

de vários serviços da CMM. 

Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 32 (401 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Organização/preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 32 (1962-1964) e livro atas 26 

(1940-1951) de modo a serem convertidos em atas separadas por sessão. 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro atas 26 e livro atas 32 em atas por sessão 

(PDF's)- atas dos anos de 1941 a 1949 e 1962 a 1963 (115 atas) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Inserção de 592 requerimentos de licença de condução 

Rótulos e colocação de identificação de requerimentos 

1 nserção de 2º. Vias de livretes 

Pesquisa na base de controlo de processos saídos do Arquivo 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente .. .59 

Número de pedidos mensais ... 21 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito da preparação da rede escolar do próximo ano letivo, no mês de junho, 

procedeu-se à tramitação da Consulta Prévia nº. 62/2022, para aquisição de mobiliário 

escolar para a valência da educação pré-escolar e para a biblioteca escolar da EB 

Afonsoeiro. Foi assim elaborado o relatório final, com proposta de adjudicação ao 

concorrente Nautilus, S.A., pelo valor total de 16 929,24 €, ao qual acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mes de junho indica que foram efetuados 

carregamentos dos passes escolares de 451 alunos/as dos ensinos básico e secundário. 

No mês de junho, foram publicitados, junto dos/as interessados/as, os procedimentos 

inerentes à realização de inscrições para obtenção de transporte escolar no ano letivo 

2022/2023. 

No dia 20 de junho, a chefe da divisão de educação participou (via teams) numa reunião 

promovida pela TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, com os municípios de Montijo, 

Alcochete, Palmela e Setúbal, para efeitos de organização do serviço de transporte escolar 

adicional na época de exames e de concertação dos horários de transporte escolar com os 

horários das escolas no ano letivo 2022/23. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de junho, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de 

alunos/as, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e 

ao envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Na segunda semana de junho, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e envio, 

para os/ as encarregados/ as de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 
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familiares nos serviços de apoio à família (atividades de animação e apoio à família e 

alimentação em refeitório escolar) prestados no mês de maio. 

Na sequência do processo de notificação de encarregados/ as de educação com valores em 

divida relativa ao incumprimento do pagamento das comparticipações familiares nos 

serviços de apoio à família, a mesma unidade orgânica procedeu à emissão de certidões de 

divida e do respetivo mapa de relaxe e ao envio destes documentos para a Divisão de 

Administração Organizacional, para efeitos de execução fiscal. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 15 atendimentos sociais a 

encarregados/as de educação de alunos/as referenciados/as por docentes. 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociofamiliar dos/ as alunos/ as referenciados/ as. 

Com o objetivo de desenvolver os procedimentos inerentes à implementação das medidas 

conducentes à redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à família na 

educação pré-escolar e à ação social escolar no 1º ciclo do ensino básico no ano letivo 

2022/2023, a Divisão de Educação elaborou e submeteu ao Executivo Camarário a proposta 

de 'Aprovação das Normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e às 

comparticipações familiares nos serviços de apoio à família na educação pré-escolar, para 

o ano letivo 2022/2023' e a proposta de 'Aprovação das Normas aplicáveis à utilização de

refeitórios escolares, à comparticipações familiares no serviço de alimentação e à 

atribuição de apoios socioeconómicos, em matéria de ação social escolar, no 1º ciclo do 

ensino básico, para o ano letivo 2022/2023', conjuntamente com os respetivos 

impressos/ registos associados. 

Ambas as propostas foram aprovadas em reunião de Câmara realizada em 30 de junho e 

posteriormente divulgadas junto dos/as interessados/as. 

De acordo com o disposto nas referidas Normas aplicáveis ao 1 º ciclo do ensino básico, no 

ano letivo 2022/2023, a Câmara Municipal concederá auxílios económicos para material 

escolar (incluindo cadernos de atividades) aos/às alunos/as daquele nível de ensino sob a 

forma de apoio indireto e direto. 
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O apoio indireto consistirá na transferência financeira, para os AE, de um montante 

destinado à atribuição, a todos/as os/as alunos/as do 1 º ciclo que frequentam os 

estabelecimentos de ensino da rede pública (independentemente da respetiva condição 

socioeconómica e dos/ as respetivos/ as encarregados/ as de educação terem apresentado 

ou não processos de candidatura a apoios em matéria de ação social) de um subsídio para 

aquisição dos cadernos de atividades, de acordo com os seguintes critérios: 

- Atribuição de um subsídio no valor anual de 30,00€ a cada aluno/a integrado/a nos

escalões de apoio A ou B que frequentará o 1 º ano de escolaridade.

-Atribuição de um subsídio no valor anual de 33,00€ a cada aluno/a integrado/a nos

escalões de apoio A ou B que frequentará o 2º ano de escolaridade;

- Atribuição de um subsídio no valor anual de 47,00€ a cada aluno/a integrado/a nos

escalões de apoio A ou B que frequentará o 3º ano de escolaridade;

- Atribuição de um subsídio no valor anual de 50,00€ a cada aluno/a integrado/a nos

escalões de apoio A ou B que frequentará o 4º ano de escolaridade;

- Atribuição de um subsídio no valor anual de 25,00€ a cada aluno/a não integrado/a nos

escalões de apoio A ou B, independentemente do ano de escolaridade que frequentará.

O apoio direto consistirá na distribuição gratuita de um kit de material escolar a todos/as 

os/ as alunos/ as do 1 º ciclo que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública, 

indep,endentemente da respetiva condição socioeconómica e dos/as respetivos/as 

encarregados/ as de educação terem apresentado ou não processos de candidatura a apoios 

em matéria de ação social escolar, com uma composição adequada às necessidades do ano 

de escolaridade que frequentam. 

De acordo com o disposto nas Normas aplicáveis à educação pré-escolar, no ano letivo 

2022/2023, a distribuição gratuita de um kit de material escolar é extensível a todas as 

crianças que frequentam os jardins-de-infância da rede pública. 

Neste âmbito, no mês de junho, a Divisão de Educação solicitou a abertura de um 

procedimento de ajuste direto, com convite a vários operadores económicos (com 

fundamento na alínea b) do nº 1 do Artigo 24 do CCP e invocando o princípio da 

concorrência) para celebração de contrato de aquisição de kits de material escolar, por 

nível de ensino e ano de escolaridade, para o ano letivo 2022/2023. 
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Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

próximo ano letivo, no dia 25 de junho, a Divisão de Educação deu início ao estudo 

socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB para o ano 2022/23, em 

conformidade com o previsto nas normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à

ação social escolar no 1 º ciclo do ensino básico e à redução das comparticipações familiares 

nos serviços de apoio à família na educação pré-escolar. 

Refeitórios Escolares 

No mês de junho, foram servidos os seguintes números de refeições: 11.249 almoços e 

4.800 merendas a crianças da educação pré-escolar, 31.413 almoços e 13.432 merendas a 

alunos/as do 1º ciclo do ensino básico, 4.678 almoços a alunos/as dos 2º e 3° ciclos do 

ensino básico, 263 almoços a alunos/ as do ensino secundário e 366 almoços a adultos 

utilizadores dos refeitórios de todos os níveis de ensino. 

No mês de junho, a Divisão de Educação procedeu à análise dos registos diários do serviço 

de alimentação prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de maio, com 

o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa ICA -

Indústria e Comércio Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do Consórcio ICA 

e NORDIGAL, está obrigada e participar à mesma as não conformidades ou oportunidades 

de melhoria detetadas. 

Duas técnicas daquela Divisão realizaram 19 visitas de inspeção a refeitórios que se 

encontram sob a gestão da Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das 

normas de qualidade, higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções 

nas unidades de produção. 

No mês de junho, a Divisão de Educação efetuou uma consulta preliminar ao mercado, com 

o objetivo de preparar a abertura de um procedimento de contratação pública para a

aquisição de equipamentos industriais para os refeitórios escolares. 

Após a referida consulta e ainda no mês de junho, a mesma unidade orgânica solicitou a 

abertura de um procedimento de Consulta Prévia para aquele efeito. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares 

pelos/as respetivos/as encarregados/as de educação, através do preenchimento da Ficha 

de Sinalização de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de 
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Vegetarianos, a nutricionista da Autarquia elaborou planos de ementas personalizados e 

realizou sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas 

encarregados/as de educação de alunos/as com necessidades nutricionais específicas. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de junho, as técnicas da Divisão de Educação realizaram 16 sessões do Programa 

para as 14 turmas envolvidas no mesmo, nos respetivos estabelecimentos de ensino. 

Nestas sessões, os/as alunos/as efetuaram uma reflexão sobre as propostas apresentadas 

às turmas pelo técnico da DPTU, com quem discutiram os respetivos projetos no mês 

anterior. 

Terminaram ainda a elaboração de uma carta para o Sr. Presidente da Câmara com a 

fundamentação do projeto e um pedido de reunião, para efeitos de apresentação das suas 

ideias / propostas para o território municipal. 

O Projeto culminou com a apresentação dos projetos ao Sr. Presidente da Câmara, à Sra. 

Vereadora Clara Silva e a membros dos Executivos das Juntas de Freguesia das áreas das 

respetivas escolas, por um grupo de 3 ou 4 alunos/as representantes de cada uma das 14 

turmas. 

Foram assim realizadas três sessões de apresentação, no Salão Nobre da Câmara Municipal, 

em que os/as alunos/as receberam dos decisores políticos um feedback muito positivo 

sobre a pertinência e viabilidade das ideias / propostas apresentadas. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de junho, os/as técnicos/as da Divisão de Educação dinamizaram, em articulação 

com os/as respetivos/as docentes, seis sessões do curso de introdução às TIC para duas 

turmas do 4º ano de escolaridade, abrangendo um total de 36 alunos/as. 

Cinco docentes deslocaram-se ao LAM com as suas turmas, num total de 85 alunos, para a 

dinamização da oficina 'Laboratório de Matemática' e para realização de aulas sobre temas 

diversos da disciplina de Estudo do Meio, envolvendo filmagens com recurso ao Chrome 

Key. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 
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No mês de junho, os/as técnicos/as da Divisão de Educação dinamizaram, em articulação 

com os respetivos/as docentes, oficinas temáticas (sobre 'luz e som', 'plantas e solos', 

'imanes' e 'eletricidade') para quatro grupos da educação pré-escolar, abrangendo 87 

crianças, e oito oficinas temáticas (sobre 'circuitos elétricos', 'plantas e solos', 'água e 

ar', 'efeito da temperatura nos materiais sólidos, líquidos e gasosos', 'os sentidos' e 

'máquinas simples') para turmas do 1º ciclo, abrangendo um total de 177 alunos/as. 

Neste mês, registou-se ainda a participação das crianças do projeto Escolhas, da EB 

Caneira, para realização de uma oficina destinada aos circuitos elétricos. 

No mesmo mês, os/as referidos/as técnicos/as efetuaram ainda sete reuniões com 

docentes, para os/as apoiar na preparação de aulas e atividades no ETC, tendo em conta 

os recursos disponíveis neste espaço. 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No mês de junho, o EMM deslocou-se a quatro escolas do 1º ciclo do município para que 

os/ as docentes, com o apoio dos/ as técnicos/ as da Divisão de Educação, dinamizassem 12 

aulas para as suas turmas (duas aulas TIC em contexto de escola, nove sessões do projeto 

STEAM - horta e uma atividade de 'Biodescobertas' na Barragem de Pegões), envolvendo 

um total de 248 alunos/as. 

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS/ AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

De acordo com o previsto no Artigo 60º do Decreto-Lei nº75/2008, a chefe da divisão de 

educação esteve presente numa reunião do conselho geral da Escola Secundária Jorge 

Peixinho que decorreu no dia 27 de junho. 

Julho 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito da preparação da rede escolar do próximo ano letivo, no mês de julho, procedeu

se à abertura e tramitação do procedimento de Ajuste Direto n. º138/2022, para aquisição 

de material didático para a valência de educação pré-escolar da EB Afonsoeiro e outros 

espaços educativos (EB Caneira e ETC). A Divisão de Educação procedeu à análise da 
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proposta recebida e à elaboração de informação com proposta de adjudicação à empresa 

Areal Editores, no valor de 17.324,43 euros (ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor). 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de junho indica que foram efetuados 

carregamentos dos passes escolares de 42 alunos/as dos ensinos básico e secundário. 

No dia 1 de julho, foi iniciado o processo de aceitação de inscrições de alunos/as para 

efeitos de concessão de transporte escolar no ano letivo 2022/2023. 

Ação Social Escolar 

Na segunda semana de julho, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e envio, 

para os/as encarregados/as de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 

familiares nos serviços de apoio à família (atividades de animação e apoio à família e 

alimentação em refeitório escolar) prestados no mês de junho. 

Na sequência do processo de notificação de encarregados/ as de educação com valores em 

divida relativa ao incumprimento do pagamento das comparticipações familiares nos 

serviços de apoio à família, a mesma unidade orgânica procedeu à emissão de certidões de 

divida e do respetivo mapa de relaxe e ao envio destes documentos para a Divisão de 

Administração Organizacional, para efeitos de execução fiscal. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 35 atendimentos sociais a 

encarregados/as de educação de alunos/as referenciados/as por docentes. 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociofamiliar dos/ as alunos/ as referenciados/ as. 

No mês de julho, foi aberto o procedimento de Ajuste Direto nº 134/2022, para celebração 

de contrato de aquisição de kits de material escolar, por nível de ensino e ano de 

escolaridade, para o ano letivo 2022/2023. No mesmo mês, a Divisão de Educação analisou 

as propostas recebidas e elaborou Informação com proposta de adjudicação à única 

empresa admitida - Publipin - Publicidade Lda. 

Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

próximo ano letivo, até ao dia 31 de julho, a Divisão de Educação deu continuidade ao 
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estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB para o ano 2022/23, em 

conformidade com o previsto nas normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à

ação social escolar no 1 º ciclo do ensino básico e à redução das comparticipações familiares 

nos serviços de apoio à família na educação pré-escolar. 

Leite Escolar 

Em março de 2020, a Câmara Municipal elaborou uma candidatura ao regime de concessão 

do apoio comunitário (designado por "Regime Escolar") regulado pelo Regulamento (UE) 

2016/791 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio. A candidatura destina-se 

à obtenção de apoio comunitário à distribuição de leite de consumo do código NC 0401 e 

da sua variante sem lactose, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e escolar do 1 º 

ciclo do ensino básico do município, através do IFAP (Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, IP), tendo em conta o estabelecido pela Portaria nº 113/2018, de 30 

de abril, com as alterações previstas na Portaria n.º 94/2019, de 28 de março. 

Considerando que a referida candidatura é válida para os anos subsequentes, no mês de 

julho, a Divisão de Educação submeteu o pedido de pagamento do apoio comunitário 

relativo ao 2º período letivo 2021122. 

Refeitórios Escolares 

No mês de julho, foram servidos 5.695 almoços e 1.888 merendas a crianças da educação 

pré-escolar inscritas nas Atividades de Animação e Apoio à Família. 

Foram ainda servidos 2. 392 almoços e 732 merendas a alunos/ as do 1 º ciclo, 179 almoços 

a alunos/as do 2º ciclo e 93 almoços a alunos/as do 3° ciclo que participaram em atividades 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação, no âmbito da Componente 

de Apoio à Famflia para alunos de 1º ciclo, e em atividades de ocupação de tempos livres 

promovidas por coletividades. 

No mês de julho, a Divisão de Educação procedeu à análise dos registos diários do serviço 

de alimentação prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de junho, 

com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa 

ICA - Indústria e Comércio Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do Consórcio 

ICA e NORDIGAL, está obrigada e participar à mesma as não conformidades ou 

oportunidades de melhoria detetadas. 
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No mês de julho, os/as encarregados/as de educação de crianças com alergias e/ou 

intolerâncias alimentares e de crianças vegetarianas que seguiram planos de ementas 

personalizados nos refeitórios escolares, elaborados pela nutricionista da Divisão de 

Educação foram contactados por email, no sentido de serem relembrados da necessidade 

de efetuarem nova sinalização para o ano letivo 2022/23. 

No mesmo mês, a Divisão de Educação procedeu ao tratamento e análise dos dados 

recolhidos através da aplicação do "Questionário de avaliação do grau de satisfação com o 

serviço de fornecimento de refeições" aos/às encarregados/as de educação dos alunos/as 

que frequentam a educação pré-escolar e os 1º e 2º ciclos do ensino básico e aos/às 

alunos/as do 3° ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

No mês de julho, foi aberto o procedimento de Consulta Prévia nº. 128/2022 - "Aquisição 

de equipamentos industriais para os refeitórios escolares do Município de Montijo". Foram 

ainda analisadas as propostas recebidas no âmbito do mesmo e elaborados os respetivos 

relatórios preliminar e final. 

Ainda em julho, a engenheira alimentar e a nutricionista da Divisão de Educação 

ministraram uma ação de formação sobre Perigos de Origem Alimentar" (área de 

'Desenvolvimento de Competências Técnicas') para 58 trabalhadores/as dos refeitórios 

escolares que foram divididos/ as em três grupos. A ação decorreu nos dias 11, 12 e 13 de 

julho, num total de 7 horas para cada grupo. A realização desta ação decorreu da 

identificação da necessidade de rever/aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos, 

pelos/as colaboradores/as que exercem funções em refeitórios escolares, sobre os perigos 

de origem alimentares a terem consideração no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança 

Alimentar pela CMM. 

Ministraram também uma ação de formação sobre "Fichas Técnicas e Capitações" (área de 

'Desenvolvimento de Competências Técnicas') para 33 trabalhadores/as dos refeitórios 

escolares, divididos/as em dois grupos, nos dias 14 e 15 de julho, num total de 7 horas para 

cada grupo. A realização desta ação decorreu da identificação da necessidade de 

rever/aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos, pelos/as colaboradores/as que 

exercem funções em refeitórios escolares e que são responsáveis pelos mesmos, sobre as 

fichas técnicas e capitações a terem em consideração na confeção das refeições. 
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No mês de julho, foram recebidas e organizadas inúmeras Fichas de Sinalização de Alergias 

e/ou Intolerâncias Alimentares e Fichas de Sinalização de Vegetarianos para o próximo ano 

letivo e a nutricionista da Autarquia realizou atendimentos individualizados a 

alguns/ algumas encarregados/ as de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais 

específicas. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de julho, foi efetuada a avaliação da satisfação dos/as 14 docentes envolvidos/as 

no Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder', através de um questionário online elaborado 

pela Divisão de Educação. A totalidade dos/as docentes envolvidos/as preencheu e 

devolveu o questionário e os principais resultados obtidos foram os seguintes: 

Os/ as docentes encontram-se globalmente satisfeitos ( 100%) com o programa 'Cidadania é 

o meu Superpoder'.

Os índices de satisfação global obtidos são muito positivos em todos os estabelecimentos 

de ensino abrangidos, refletindo que o programa foi diferenciador e enriquecedor, bem 

como promotor de competências nos alunos e docentes. 

A análise por parâmetros revela que os/as docentes se encontram globalmente satisfeitos 

(100%) com a forma como foram envolvidos/as na implementação e dinamização do 

Programa, com os recursos (incluindo os 20 digitais) e materiais utilizados para a 

dinamização das sessões, com o trabalho desenvolvido pelas técnicas da Autarquia, com a 

duração e periodicidade de cada sessão, com a metodologia adotada, com a forma como 

todos/os os/as alunos/as foram envolvidos/as nas sessões, com a forma como as dinâmicas/ 

atividades do programa tiveram em conta a idade e o nível de desenvolvimento dos/as 

alunos/as e com a possibilidade de apresentação das ideias / projetos aos membros do 

Executivo Municipal e dos Executivos das Uniões de Freguesias / Juntas de Freguesia das 

áreas dos respetivos estabelecimentos de ensino. 

Num cômputo geral, pode afirmar-se que o Programa "Cidadania é o meu Superpoder" foi 

avaliado pelos/as docentes de uma forma bastante positiva nos seus vários parâmetros de 

intervenção, demonstrando assim que o Programa é encarado como uma mais valia para 

docentes e alunos/as. 
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Como ponto menos positivo, os/as docentes refeririam a impossibilidade logística de 

todos/ as os/ as alunos/ as das turmas envolvidas estarem presentes na apresentação das 

ideias / propostas aos membros dos órgãos Executivos. 

Como sugestões de melhoria e observações, os/as docentes mencionaram a importância da 

continuidade do Programa nos anos seguintes, a oportunidade para os/ as alunos/ as 

'pensarem fora da caixa' e a necessidade dos/as autarcas não esquecerem as propostas 

dos/as alunos/as no planeamento do espaço público/território municipal. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de julho, os/as técnicos/as da Divisão de Educação afetos ao LAM apoiaram o CLDS 

4G (Roda Livre) no desenvolvimento de atividades no âmbito dos direitos humanos, para 

um grupo de 17 crianças e jovens. A atividade decorreu nos dias 11 a 15 de julho e no dia 

22 de julho. 

Agosto 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No mês de agosto, a Câmara Municipal recebeu um oficio da DGESTE, com a autorização 

para o funcionamento da valência de educação pré-escolar do Afonsoeiro no ano letivo 

2022/23. 

Na sequência do procedimento de Consulta Prévia nº. 62/2022, a empresa Nautilus, S.A. 

procedeu à entrega do mobiliário para a valência de educação pré-escolar e para a 

biblioteca da EB Afonsoeiro. 

Durante o mês de agosto, foram ainda realizados procedimentos de contratação para 

aquisição de vários bens e serviços (quadros brancos, poufs para a entrada, livros para as 

salas de atividades da educação pré-escolar, conceção e design de sinalética interior e 

decoração) para preparar a entrada em funcionamento das novas valências da EB 

Afonsoeiro no início do ano letivo. 

Atividades de animação e apoio à família (AAAF) na educação pré-escolar 
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Através do Decreto-Lei nº21/2019 de 30 de janeiro, foram transferidas para os Municípios 

competências em matéria de educação, nas quais se incluem as competências relativas à

componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e as 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar. Estas 

competências já eram anteriormente exercidas pela Câmara Municipal de Montijo ao abrigo 

de outros diplomas legais. 

De acordo com o art. º. 6º do Decreto-Lei nº 147 /97 de 11 de junho, "os pa;s e encarregados 

de educação comparticipam no custo das componentes não educat;vas da educação pré

escolar, de acordo com as respet;vas cond;ções soôoeconómkas". 

Sendo as comparticipações familiares nas AAAF determinadas pela aplicação de uma 

percentagem sobre os rendimentos per capita dos agregados familiares, as mesmas não 

podem, no entanto, em conformidade com o Ponto 1. do artigo 4º das Normas Reguladoras 

aprovadas pelo Despacho Conjunto nº 300/97, exceder o custo máximo do serviço prestado 

no estabelecimento de educação pré-escolar. 

Em consonância com o Ponto 2. do artigo 4º das supracitadas Normas Reguladoras, o custo 

máximo do serviço de complemento de horário é determinado pela Câmara Municipal com 

uma periodicidade mínima anual. 

Neste âmbito, mediante proposta da Divisão de Educação, o Executivo da Câmara Municipal 

deliberou, em reunião realizada no dia 24 de agosto, fixar em 75,00€ o valor máximo 

mensal das comparticipações familiares nas AAAF no ano letivo 2022/23. 

Salienta-se que a Câmara Municipal manteve inalterado o custo máximo mensal das AAAF 

desde o ano letivo de 2018/19 até ao ano letivo 2021/22 (fixando-o em 70,00€), tendo em 

conta o impacto socioeconómico da pandemia da covid-l9 em algumas famílias, e que a 

atualização agora efetuada reflete os aumentos das remunerações do pessoal não docente 

contratado pela Autarquia para a dinamização daquele serviço que ocorreram desde então. 

Transportes Escolares 

Até ao dia 5 de agosto inclusive, foi realizado o processo de aceitação de inscrições de 

alunos/as para efeitos de concessão de transporte escolar no ano letivo 2022/2023. 

A Divisão de Educação elaborou a minuta do Acordo de Colaboração, relativo à

implementação da rede de transportes escolares, entre a Câmara Municipal de Montijo e a 
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Câmara Municipal de Coruche, para o ano letivo 2022/2023, a qual foi aprovada em reunião 

de Câmara realizada no dia 24 de agosto. 

Ação Social Escolar 

Na segunda semana de agosto, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e envio, 

para os/ as encarregados/ as de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 

familiares nos serviços de apoio à família (atividades de animação e apoio à famflia e 

alimentação em refeitório escolar)) prestados no mês de julho. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 28 atendimentos sociais a 

encarregados/as de educação de alunos referenciados por docentes. 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociofamiliar dos/ as alunos/ as referenciados/ as. 

Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

próximo ano letivo, a Divisão de Educação deu continuidade ao estudo socioeconómico da 

população pré-escolar e do 1 º CEB para o ano 2022/23, em conformidade com o previsto 

nas normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à ação social escolar no 1º ciclo 

do ensino básico e à redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à 

família na educação pré-escolar. 

Em agosto, na sequência do procedimento de Ajuste Direto nº 134/2022, foi celebrado o 

contrato de aquisição de kits de material escolar, por nível de ensino e ano de escolaridade, 

para o ano letivo 2022/2023, com a empresa Publipin - Publicidade Lda, pelo valor de 

81.470,27€ (a acrescer de IVA à taxa legal em vigor). 

Refeitórios escolares 

Com o objetivo de preparar o funcionamento dos refeitórios escolares no ano letivo 

2022/2023, no mês de agosto, foram organizadas e distribuídas pastas, com documentos e 

registos atualizados do sistema de gestão de segurança alimentar, em todas as unidades 

sob gestão da Autarquia. 

No mês de agosto, a Divisão de Educação procedeu ainda à análise dos registos diários do 

serviço de alimentação prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de 
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julho, com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a 

empresa ICA - Indústria e Comércio Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do 

Consórcio ICA e NORDIGAL, está obrigada e participar à mesma as não conformidades ou 

oportunidades de melhoria detetadas. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares 

pelos/as respetivos/as encarregados/as de educação, através do preenchimento da Ficha 

de Sinalização de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de 

Vegetarianos, a nutricionista da Autarquia elaborou 50 planos de ementas personalizados, 

articulou a implementação dos mesmos com as responsáveis pelos refeitórios escolares e 

com a representante da empresa fornecedora dos produtos alimentares e não alimentares 

e realizou sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas 

encarregados/as de educação de alunos/as com necessidades nutricionais específicas. 

No mês de julho, a Divisão de Educação procedeu à conclusão do tratamento e análise dos 

dados recolhidos através da aplicação do "Questionário de avaliação do grau de satisfação 

do serviço de fornecimento de refeições" aos/às encarregados/as de educação dos 

alunos/ as que frequentam a educação pré-escolar e os 1 º e 2º ciclos do ensino básico e 

aos/às alunos/as do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário e à elaboração do 

respetivo relatório. 

Os principais resultados obtidos foram os seguintes: 

- Do total de 4.500 questionários que foram distribuídos, foram recolhidos, tratados e

analisados 2.094 questionários preenchidos pelos inquiridos.

- A maioria dos respondentes (87%) considera-se globalmente satisfeita com o serviço de

fornecimento de refeições do estabelecimento de ensino;

- A maioria dos respondentes (93%) está satisfeita com a composição das refeições (i.e.,

refeição composta por sopa, prato, fruta/sobremesa, bebida e pão);

- A maioria dos respondentes (87%) refere estar satisfeita com a informação fornecida pela

tabela nutricional que integra as ementas escolares;

- A maioria dos respondentes (83%) refere estar satisfeita com o tipo e a variedade de

alimentos das ementas;
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- A maioria dos respondentes (84%) refere estar satisfeita com a quantidade dos alimentos
servidos;

- A maioria dos respondentes (88%) refere estar satisfeita com a apresentação e qualidade
do atendimento dos colaboradores/as afetos/as aos refeitórios escolares.

A engenheira alimentar da Divisão de Educação efetuou ainda a análise e o tratamento dos 
resultados das análises microbiológicas completas (amostra da refeição confecionada, mãos 
de todos os manipuladores e superfícies dos equipamentos/materiais) efetuadas nos 

refeitórios e copas dos estabelecimentos de ensino no terceiro período do ano letivo 
202112022. O tratamento destes resultados é utilizado para verificação periódica dos 
requisitos definidos no Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA) da Câmara 
Municipal de Montijo. 

Programa de generalização das atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1 º ciclo 
do ensino básico 

No mês de agosto, a Divisão de Educação elaborou a Proposta de pagamento da 5ª prestação 
de apoio financeiro à Banda Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado pela Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o 

Agrupamento de Escolas de Montijo, para implementação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no ano letivo 2021 /22, no valor de 17.563,00€. 

Elaborou também a Proposta de pagamento da 5ª prestação de apoio financeiro à Banda 
Democrática 2 de janeiro, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado pela Câmara 
Municipal de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, 

para implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2021 /22, 
no valor de 15.319,95,00€. 

As duas referidas Propostas foram aprovadas pelo Executivo Camarário em reunião de 
Câmara realizada no dia 24 de agosto. 

A mesma unidade orgânica elaborou ainda as Propostas de atribuição à Banda Democrática 

2 de janeiro dos montantes de 790, 13€ e de 2.354, 18€, para efeitos de _comparticipação 
das despesas correntes daquela coletividade com o consumo respetivamente de água e de 
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energia elétrica nas respetivas instalações/sede, como reconhecimento do envolvimento e 

colaboração da mesma na implementação das AEC no AE de Montijo e no AE Poeta Joaquim 

Serra, durante o ano letivo 2021122. Ambas as Propostas foram aprovadas em reunião de 

Câmara realizada no dia 17 de agosto. 

Elaborou igualmente a Proposta de acerto ao apoio financeiro concedido à Associação para 

a Formação e Desenvolvimento Desportivo, no âmbito do Protocolo de Colaboração 

celebrado pela Câmara Municipal de Montijo com a mesma e com o Agrupamento de Escolas 

de Pegões, Canha e Santo Isidro, para implementação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no ano letivo 2021 /22. Considerando que o montante total anual de despesa 

realizada pela AFDD foi inferior ao montante das primeiras quatro prestações pagas pela 

Câmara Municipal, o valor remanescente (818,24€) será abatido ao montante da 1 ª 

prestação de apoio financeiro a conceder pela Câmara Municipal à AFDD, no âmbito do 

Protocolo de Colaboração a celebrar para efeitos de dinamização das AEC no referido 

agrupamento de escolas, no ano letivo 2022/23. Esta Proposta foi aprovada em reunião de 

Câmara realizada no dia 17 de agosto. 

A Divisão de Educação elaborou ainda a minuta do Protocolo de Colaboração entre a Câmara 

Municipal de Montijo, a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo e o 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, para implementação das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2022/23, a qual foi aprovada em 

reunião de Câmara realizada no dia 17 de agosto. 

PROGRAMA 'CIDADANIA É O MEU SUPERPODER' 

O Programa "Cidadania é o Meu SuperPoder" terá continuidade no ano letivo 2022/2023, 

embora em moldes diferentes dos do ano anterior. No mês de agosto, as técnicas da Divisão 

de Educação afetas ao Programa procederam ao planeamento do Programa para o próximo 

ano letivo. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de agosto, os/as técnicos/as da Divisão de Educação afetos/as ao LAM procederam 

ao planeamento e preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 

2022/2023. 
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ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No mês de agosto, os/ as técnicos/ as da Divisão de Educação afetos/ as ao EMM procederam 

ao planeamento e preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 

2022/2023. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 

No mês de agosto, os/ as técnicos/ as da Divisão de Educação afetos/ as ao ETC procederam 

ao planeamento e preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 

2022/2023. 
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Anexos 

Gabinete Jurídico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 

179 



Processos judiciais pendentes 

Objeto Parte Activa Parte Passiva Tribunal Número de Processo Estado 

Aguarda informação dos serviços 

Execução entrega de coisa certa -
CMM Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Juízo de Execução de Almada - Proc. para prosseguimento do processo 

Despejo Jl 1652/10.9TBMTJ e reagendamento da entrega do 

imóvel 

Sentença verificação e graduação 

Reclamação de créditos no créditos transitada (reconhecido 

Processo de insolvência da Montiterras CMM Juízo de Comércio Lisboa -J2 Proc. 1166/11.0TYLSB crédito comum de 23,950,48 €) 

Montiterras segundo rateio parcial em 

11/08/2022 

Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CMM 
TAF Sintra -2ª UO (origem 

Proc. 785/13.4BEALM 
Parecer do MP em 13/09/2016 -

Almada) Aguarda sentença 

Parvalorem (ex-BPN), 
Juízo de Execução de Almada -

Proc. 
Suspenso por força da declaração 

Embargos de Terceiro CMM Montiterras, Emídio Catum, 9126/15.ST8ALM {ex 

Carlos Costa 
Juiz 2 (ex 3Q Juízo do Montijo) 

1796/10.7) 
de insolvência da Montiterras 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 504/16.3BEALM 
Alegações em 14.10.2021 -

aguarda sentença 

Relatório anual do Fiduciário 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2955/16.4T8BRR 
03/05/2022 -aguarda decisão 

J4 sobre exoneração do passivo 

restante 

Responsabilidade Civil -buraco na 
Liberty Seguros, S.A. CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 464/17.3BEALM 

Contestação em 08/09/2017 -

via pública aguarda despacho saneador 

Impugnação de liquidação de Taxa Maria Teresa S. Barata e 
CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 407 /18. 7BEALM 

Réplica em 01/07/2020 - aguarda 

(Reg. Cemitérios) Maria Manuela Hubay Cebrian despacho saneador 

Sentença de absolvição da 

instância em 12/03/2021-

Horário em Jornada Contínua -
Ana Sofia Vicente Rodrigues TAF Almada -1ª UO Proc. 538/18.3BEALM 

transitada em julgado -pedido de 

deferimento tácito 
CMM 

custas de parte apresentado em 

08/06/2021 a aguardar 

confirmação pagamento IGFEJ " 

Responsabilidade Civil -acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/11/2019 -

viação aguarda despacho saneador 



Juízo de Comércio do Barreiro -
Despacho de encerramento do 

Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM Proc. 2587 /19.5T8BRR processo por insuficiência d ebens 
J1 

em 19/04/2022 

Sentença incompetência e 

Acção administrativa - impugnação 
Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada - 1ª UO 

Proc. 923/19.3BEALM remessa para o juízo 

despacho desocupação A administrativo comum em 

15/03/2022 

Sentença de reconhecimento do 

Acção verificação ulterior créditos CMM 
Massa Insolvente, Ana Sofia Juízo de Comércio do Barreiro - Proc. 1982/19.4T8BRR crédito em 11/05/2020 - Em curso 

Quaresma Ferreira e outros J1 B período cessão rendimento 

disponível 

Oposição à Execução Fiscal 
Projecto 3 -Publicidade e 

CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 212/20.0BEALM 
Alegações em 26.02.2021 -

Marketing, Lda. aguarda sentença 

Contecioso pré-contratual e Eurest Portugal, Sociedade 
Sentença indeferimento medidas 

incidente medidas provisórias Europeia de Restaurantes, Lda. 
CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 480/20.0BEALM provisórias em 23/12/2020 / 

transitada em julgado 

Impugnação de Declaração de 
Agência Portuguesa do Ambiente, Requerimento suspensão 

Impacte Ambiental (projecto Sociedade Portuguesa para o 
I.P. (Réu}; Município Montijo e TAC Lisboa -4ª UO Proc. 970/20.2BELSB instância em 15.10.2021 - aguarda 

Aeroporto Montijo e Estudo das Aves 
Outros (Contra-Interessados} despacho 

acessibilidades} 

Acção administrativa impugnação Despacho saneador em 

acto - concurso técnico superior Cláudia Daniel Magalhães Rocha CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 484/20.0BEALM 20/07/2022 - prazo para 

animação sociocultural alegações escritas em curso 
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Período: 2m/MI 2021/0i/Jl Oesagre1ar :S Considerar o ialdo da gerér.cia anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S 

Classificação Receitas p-0r Redolsos e Restituições 
Pmisôes cobrar de Receitas Liquidações Receitas 

Rubrica Econóoica !esignaçào corrigidas periodos liquidadas anuladas cobradas mitidos Pagos 
anteriores brutas 

ili 12) Ili IH (5) (6) (1) 

Receita corrente l8.lti.010,1! !18.lll,!2 l!.lOS.128,15 (81. lll,2! 11,fü,llJ,!9 1!8.lJ(,86 1!8.ll(,86 
RI Receita fiscal 1!.!25.5!0,10 !J.05!.!81,08 122.801,20 !J,Ol!,!81,08 122.802,20 122.802,20 
Rll Icpostos diretos 10.m.590,10 IJ.059.681,08 121.802,20 IJ.m.m,os 121.8ú2,W 121.802,2ú 

01 rnPOSiOS DIIIJ:iOS !6.llí.590,10 IJ.059.681,ú! 121.802,10 u.059.m,os 122.802,20 121.802,20 
0101 OUlROS I!.125.590,10 IJ.059.m,o8 122.!02,10 IJ.059,!81,08 122.802,20 122.102,20 
Olú201 Icposto Municipal Sobre ![óveis 8.129.563,11 !.ú0i.8l8,J9 5U02,68 L008.i!8,J9 5L002,68 5!.úú2,6i 
0!020J lcyosto Unico de Circulação l.J!i.021,91 l.ú69.IJ5,26 8.J09,9! l.069.IJ5,26 8.m,n U9,91 
úlú2ú! ![posto Municipal Sobre as ó.HJ.912,ll 1J20,511,J6 60.!!9,6! 1.920.511,J6 60.!89,61 !ú.l89,61

!rans�issôes Onerosas de Bens
010105 Oerma Ul!.Hi,81 61.llí,01 61.IJl,01
010101 Il{POSiOS .\B-OLIOOS 5.!16,89 51,00 íl,00
0!02ú101 Contribuição Autarquic, l.121,li 51,00 51,00
úl02ú102 ![posto Municipal de Sisa l.289,H
Olú299 Outros 1,00

Rl2 Icpostos indiretos 
R2 Contribuições para sis�s de 

ptoteçio social e subsis�s de saúde 
RJ !axas,nultas e outraspenalidldes 2.912.619,11 l!Uól,ll 2.l6U51,1J ll1.l!l,66 2.lOl.Jól,1! l!.906,91 39,906,!1 

04 1.\Y.AS, HUL11.S E oums Pc11ALIDJDES 2.911.!59,!1 JH.86J,Jl 2.Jó0.155,21 132.!Sl,66 2.JOJ.161, 19 ]9,906,92 JU6,92 
úlOI !lY.AS 2.816,0]0,05 JJ0.896,us 2.291.2ll,4l IJUl8,J5 2.2Js.m,IJ ]9.!06,92 J9J06,92 
úl012J 1ms ESP&CÍFICI.S DAS AUlARQUIAS 2.rn.010,05 JJO.i%,u8 2,291.21J,43 IJUl8,J5 2.238.191, lJ J9,906,92 J9J06,92 

lOC!IS
Ol012JOI Mercados e Feiras 106.!08,0 2.m,29 11U51,ll IH,56 108,18],9! 
Ol012J02 Lotmento e Obras 1.696.900,61 11í.993,J5 1.ll5.16!,J9 51.m,i1 1.268.612,!6 J5.8JO,H JUJO,ll 
040!2]0J Ocupação de Via Pública m.8Jl,08 n.906,91 165,181,86 l!.5J8,1J ]61.118,16 3,218, 11 ],218, JJ 
Ol012lúl !!11[\IS 1.00!,00 858,]5 818,JI 
Olúl2J99 Outros 59U88,9J 15.5B,5J 5ó5.25l,12 62,009,19 199.56!,12 851,H 851,ll 
Ol012l9903 !.\'/.A DE GESlÍ.O DE PlSÍDUOS-iGR m.m,oo 2só.m,11 J6.50ó,20 m.m,91
04012l9906 PUBLICIDADE l.590,J5
0!012l9908 como10 l{ElROLé(;JCO 2ú.OO!,OO 18.úH,JI IU61,J9 
04012l9909 rnmtRIOS lú.001,00 69.m,61 118,88 68.580,61 
O!úl2J9999 OUJROS 208.fü,18 15,íü,5] In.lló,21 15.l8l,ll 163,651,21 851,H 851,14 
Olúl2J999901 P.\RQUE EmCIOlllfülO U!5,11 9,ó! 611,91 611,91 
Ol012l999902GU1ROS 205.655,81 15.5JJ,9J !9tHi,J2 25.]81,11 162.915,JO 851,H 851,ll 
0!02 lfüL!!S E OUlRJ.S PW.\LID.\DES: %.629,12 6].961,2] 68.9ll,8l 8J6,Jl 65.166,62 
Olú201 Juros de Mora 61.896,61 55.881,2J U.50,11 m,J6 39.0ll,ll 
O!ú201 Juros Coopensatorios !Ul6,15 6.m,12 6.118,ll 
0!0299 H1iltas e Penalidades Diversas 19,J86,J2 i.O!ú,00 20.6ló,25 m,95 19.5B,l6 

Rl Rendi�ntos de propri�de 5.m,89
05 IIJ:!IDlllf�!OS DE PROPRIED�OE 5.012,89
0502 JUROS - SCCIED�DES FINAliCEIR\S 1,00 
050201 Bancos e Outras Instituições 1,00 

Financeiras 
0509 Participações nos lucros de 5.011,89 

adJinistraçàes públicas 
050999 Gutros 5.0ll,89 

R5 !ransferências e suhsídios correntes 12.151.065,11 66,l!J,88 U!ó.00(,12 !!9,81 8.696.208,52 
Rll !r111sferências correntes 12.151.161,11 66,l!J,88 8,ó!ó,00(,12 !!9,81 8.696.208,52 
Rlll Ad:tlnistraçôes Públicas 12.15l.!ót,ll 16.1!8,lO 8,696,00(,12 8,696,00(,12 
R5111 !dJinistraçào Central - Estado 12,5J5.2Jó,15 8.68J.J66,J2 U8J.366,J2 

Português 
06 IIIJ.llsrtRÉNCII.S CO�lmES 12.515.236,15 8.68].]66,]2 8.68l.J66,J2 
060] .ID:n!IISlR\ÇiO CE!ll�\L 12,515,216, 15 8.68J.J6ó,]2 8.68].J66,J2 
060]0! ESl!OO 12.lúU62,21 8.J6l.6H,81 8.J6J.6ll,81
060]0101 Fundo Equilíbrio Financeiro J.090.061,00 2.J9J.689,00 2.m.m,00
ornio102 Fundo Social Hunicip,l l.J9J.1U,OO 921.!Jó,OO 929,116,00
060JOIOJ Participaçàofi,a no!RS 2.5%.!!6,00 !.52L02J,50 l.52L02J,50

lota! : 26.98].SJJ,16 JH.863,ll 20.26ó.1J0,85 255.286,86 20.210.319,ll 162,109,12 162.m,12 

AJ rn,�-.---yy yr r -

/V , 
' 

Receitas Cobradas Liquidas Receita por 
cobrar no 

Períodos Período !otal final do 
anteriores corrente puiodo 

(8) (9) (10), (5)-(1) ili) 

11.1!8,1! 21.111.m,u 21.188.ll!,!J 960.!l!,10 

12.!l!.88(,88 12.!J!.88(,88 
12.9J6.88!,88 12.!J6.88l,88 
12.9J6.88(,88 12.9J6.!!l,88 
12,9J6.i8!,8i 12.9J6.i8l,88 
],95!.8!5, 11 J,95L8!5,1! 
1.060.m,J5 1.060.825,35 
1.860.021,15 U60.m,11 

61.llí,01 61.llí,01
51,00 51,00
51,00 51,00

-1.!0!,15 2.211.166,02 2.lól,856,81 358,óJl,05 
-1.m,15 2.211.n!,02 2.26J,856,81 ]58.611,05 
-U51,IJ 2,206,1l1,18 2.198,(90,25 291.910,H 
-8.251,5J 2.206.lll,li 2.m.m,25 291.910,H 

92,18 I0!.091,60 108.183,98 8.28J,86 
-9.m,19 1.2l2,58J,2( l.2J2,8l2,0í IJO.J5J,J2 

-521,0l J58.!26,U J51.899,J9 lJ.251,15 
!Si,35 858,J5 

1.918,Jú 196. 188,li !9!.106,18 80.ú82,í8
2!1.161,91 2!9.161,91

!1,%2,J9 11.562,39 m,12 
6!.180,65 68.580,65 840,08 

1.918,Jú 160.811,11 162.195,ll 18.nü,18
rn,91 rn,n 9,60

1.918,30 160.199,26 162.llJ,16 18. 180,58
ll8,38 65.018,H 65.l66,62 66.106,H
llS,38 l8.6%,J6 39.0H,H 51.981,JO

6.118,12 U18,l2
19.SB,ló !9.5!l,l6 8.1!8,8! 

20(,(0 8.696.00l,12 8.696.108,52 65.5!1,ól 
20(,(0 8.6%.00l,12 8.696.108,12 65.59l,ól 

8.óUl,12 8.ó!ó.00(,12 16.1!8,lO 
8.68J.J66,J2 8.68J.J66,J2

8.683.366,12 !.!83.166,32 
8.68].Jó6,J2 8.68J,]66,31 
8.J6J,6H,8! 8.J6l.6ll,81
2.l9J.689,00 2.m.m,00
929.116,00 919.116,úi

!.52L02J,50 !.51l.023,50

-1.m,15 20.055.119,lO 20,041,630,25 ]58.611,05 

Pág.: 1 
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0.00 68.18 
0.00 68,18 

68.18 
69.05 

69.05 
69.05 
69.06 
JJ.l& 
66.61 
58.10 

-0.0J lUJ 



ORí�ffillAL DA RECEI!A 
C�t\J.\ MUll!CIPAL DE 1-'.0::mo 

Período : 2íl22/MI 2011/0i/Jl Desagregar : S Considerar o saldo da gHência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S 

Classificação Receitas por 
Pmisões cobrar de Receitas Liquidaç,ies Receitas 

Rubrica Econooica resignação corrigidas períodos anuladas c,ibrad,s 
anteriores brutas 

111 i2) (]) (41 (5) 

omorni 1ransferéncia de Co:petências - lei l.16U01,Jo i.m.m,21 J.m.m,11
n'50/2m 

omo1om íransferência de Co:petências na irea U15,Hl,J6 J,211,251,11 J.212.m,10
de Educação 

Oó0]01060101 COLOChíiO DE PESSOAL NÃO DCCElllE 1:os 2.HS,!25,51 2.m.1s1,11 2,nl,151,21 
ESlABELECIHE!IJOS DE EDUC.\íÂO PRE 
ESCOL1R E 005 EIISU:OS B.ÍSICO E 
SECO};D(RIO 

06ül01060102 C,Jnsem1ào eJ!,nutençào das trés !U0,00 12.m,12 irns,11 
escolas de 2º e Jº CEB e da ES Poeta 
Joaquin Serra 

OcOJ0106HOJ DlSPES1S DE rn1:crm:.�\irnTO DE 10005 os m.m,oo 114,iíi,64 114.iíi,64
ESlABELEWlWiOS DE PRE 
ESCOL1R E oos EIISH:os BÍSICO E 
SECUIIDt�IO 

omOiü60IüJ rnPmEli!.\(i.o DE A!l\'!DlDES DE !B.HO,Ol !í.%0,ül 95.%ü,OO 
E!IRIQIJECIHmo CüRRICUL.\R PARA ALUNOS 
00 1 º CICLO DO E!iSU:O BlSICO 

OóOJ01060105 OOS SERVI(OS DE ArüIO À l6Ul0,8l mm,81 1B.21J,il 
1.mm i:os JARDm DE 111mm

Oó0]010601ü6 ln!E ES':OL!.R Pill os ALm:os 00 J9,2íl,11 2U61,8l 26.161,il 
PRE-ESCOL.\R E 00 lº CICLO DO mn:o

BÍSICO 
060J0106010110R:IEC!tGllO DE AOS AlllNOS m.m,io 181.951,0l m.m,01

DO rnsn:o BÁSICO E S1CUlD,(RIO 
0\0JOWO!OiiRJ.1/SPOR!iS ESCOL.\RES DE ALU/:Os 5c.m,10 lU!O,ól lU!0,61 

.\BRil:GIDOS POR )!EO!DAS ESPECIALIZ.\DAS 
DE APOIO 

OóOJ0106!1 íR!.IISfERE::m DE COl1PEíÊfüAS li.\ .ÍREA 12U11,0u 
DSS.\ÚDE 

OoOJOI06uJ íR!.1/SFERENW. DE C0:1PEiÊfüAS li.\ .ÍREA 121.119,uO 101.15!,51 101,150,54 
.\íÀO SCCI!L 

Ooülul01 PlRiICIPA';Ao )/Q iV.\ - AR! nº-A D.\ LEI 190,116,00 ui.m,oo IJU8!,00 
lº 1J/20IJ 

OóOJOI99 oums 15.lóJ,!9 61,Jlu,01 61.J]0,01
OóOJ019908 FfüKCIA.'IBlliO DJ G.\BINEiE 1ÉCli!CO 1],919,00 11.rn,oi u.m,oo

FLO'lESl.\L 
O!OJ0199u9 PROíOCOLO RELAli\'O .\ PROiE(ÀO OS 1s.m,oo 11,lil,li 12.m,11

CR!At:íhS E JOVEIIS 
OóOJOI9Hu co:1PE1:SA(À0 DOS �EM'JROS DAS ]2,fü,39 J1.J51, l9 31,]52,]9 

1Jm:1n.rn,111 

oioio19m OUlROS J,251,50 J,251,10 J,251,50 
OóOJOó ESlADO - Pfü!CIPA(.\O co:fülll!ÂRI.\ rn 465,JH,50 m.151,s1 ]19,151,51 

PKOJZCJOS CO-FllihNWCOS 
R5111 Atinistraçào Central - Outras 112,918,iO !1,6J1,80 12.m,10

entidades 
Oc mllSFEREl:ms C0RPEl:lES 122,918,iO 11.rn,io 12.m,iu
OóOJ .\D:m:ISl�\íÍ.O CEll!I.\L 112,918,iO 11,6J1,i0 12.m,10
omu9 Serviços eFundos Autono:os- 112.918,iO 11,611,iO 12.m,10

Subsistmde ProteçàoàFanilia e 
Politicas ltivas de Eéprego e Forração 
Profissional 

R511J Segurança Soetal 
R5114 A:binistra1ào Regional 
Ríll5 Ad.1inistraçào Local 1s.m,10 1U1i,JO 

06 \RAIISFEREXCI!S CORRE!ilES 1s.14s,11 lo,Jn,JO 
0605 lD:mi!Si�\(Í.0 LOCAL 15,141,ío lo,Jn,JO 

!otal: JUOI.l18,JI m.m,11 1U15,W,l1 2ss.m,% 2Ln45!,!9 

Ree:bolsos e Restituições 

bitidos Pagos 

(ó) (11 

162.m,12 w.m,12

Receitas Cobradas Liquid,s 

Períodos Período 10tal 
anteriores comnte 

lil (!) (WI O (5)-111 

J.nrni,21 1.m.401,21

J.212.151,10 J,212,151,10 

1.281.151,21 2.m.111,21

ó),208,51 62,2ui,í2 

21Uí8,ól 21Uíi,ó4 

91,%0,00 95,%1,0ü 

14J,21J,8l 143,21],84 

2U\1,84 26.ló1,8l

181.m,oi m.m,oi

4USO,cl JU!0,11 

101.150,5l 101,150,íl 

IJU!,Ou IJU!i,00 

ó2,JJ0,01 62.rn,01
u.m,oo 11.rn,ou

12.HI,ll 11.m,rn

]2,fü,]9 J1,J52,H 

J,251,50 J,151,50 
JH,151,51 m.m,11

1UJ1,iu 12.m,10

11.m,10 12.m,10
11.m,iu 12.m,10
11.m,10 12.m,so

-1,%1,15 2rnus5,01 2U%,145,i1 

Receita por 
cobrar no 
final di 
período 

ili) 

lo.J9ô,JO 
lo,J9ô,JO 
H.m,10

l5U11,01 

Pág,: 2 
Ano : 2022 

Euros 

Grau E:rec. Orça:ental 

Pers .. \nt. Per. Corr. 
(12)c(j) (ll) 0 ill 
/(IixlOI /(l)xM 

61.61 

]UJ 

11,H 

1m 

ó6,61 

6U1 

6Ul 

óf.61 

óU1 

12,61 

Jl.ll 

10.% 

iUJ 
100,0u 

49.82 

100,00 

100,00 
ót1l 

Iü.18 

lú.18 
10.n

10.21 

-0,01 ]J.]1 



DE)'.,)SSIR!.Ç!O DE mcuçi.O ORÇM{;;SlAL DA RECEI!A 
CfüR.l lfülllCIPAL DE HfülIJO 

Período : 2011/01/01 1021/08/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S 

Classificação Receitas por Redolsos e Restituições 
Pmisàes cobrar de Receitas Liquidações Receitas 

Rubrica Econó3ica Oesignação corrigidas períodos liquidadas anuladas cobradas fuitidos Pagos 
anteriores brntas 

Ili i2) Ili ili 15) 161 111 

060501 co:lllliE!iiE 55.m,56 16.39!,lO
R511 Exterior - U E
R51J Outras 101,00 5o.m,5i 999,81 201,!0 

06 \R!.IISfERÊNCilS CORRElliES rn1,oo 5U9,5i 999,81 201,!0 
0601 r.�üms 101,00 50.Jn,5! 999,81 10l,l0 
060101 Fanilias 101,00 50.m,51 999,81 20l,l0 

Rl2 Subsídios correntes 
R6 Venda de bens e serviços 5.616,916,21 m.lll,12 Ull.925,81 216.281,19 l.81l.6l8,60 5.215,ll 5.215,ll 

01 VE!IOA DE BENS E SERVIÇOS CORRE!ii!S 5.116.926,11 !!l.lH,12 U3l.n5,81 216,261, 19 l.853.6!1,60 5.115,H 5.115,ll 
0101 VEIIDA DE BE!S l9.ill,01 1,l5 ll.fü,51 6,51 15.538,99
omo1 Publicações e kpressos 2.55!,36 1,l5 295,51 6,51 2!8,99 
010110 DESPERDICIOS, RESIDOOS e REfUC'llS fl.211,65 !5.250,00 45.250,00 
01011001 Sucatas fl.211,65 !5.250,00 45.150,00 
0101 SERl/lÇOS 3.365.m,H 231.955,H 2.386.666,49 205.131,93 1.191.m,12 511,19 511,19 
01010! SERVIÇOS SCWIS, RECREmvos, 55.111,01 3.923,18 50.110,81 m,91 19.698,ll 32,01 32,01 

CIJLíUR.\IS E DESPORIO 
01010801 SERl/!ÇOS CULiUR.\!S 25.810,00 3.923,18 11.m,65 91,93 11.l69,26
01010804 SERVIÇOS DESPORJIVOS 29.281,01 11.119,1! 12,01 12.229,16 12,01 11,01 
0102osorn1 SERVIÇOS Dmornvos - í��ISFERÍl;cJA 1,00 

DE CO:lPífÊ!iCIAS - LEI 50/2018 
01010!0(02 SERVIÇOS DESPORJIVOS - DmRSOS 29.2!6,01 31.219,H 32,01 11.229,16 11,01 32,01 
OW109 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS wm�ms l.llO.JH,B m.m,56 1.ll6.l95,6i 205.101,99 2.lH.686,00 486,li lB!,11 
01010901 RESÍDUOS SÓLIOOS 2.o66,HO,OO 5.m,05 l.19J,614,% 189.101,61 l.60Ull,35
0102090101 RS Oo:ésticos 1.08U10,00 l.18Ull,59 110.ill,53 1.113.953,06
010109020101mmrm 1.rn.m,00 1.0l9.138,H 110.!58,51 918.119,61
010109020102 mm V.IRIÍVEL 651.m,oo m.013,45 215.013,45
0101090101 RS não Do:ésticos 581.830,00 5.666,05 50!.801,ll 11.2l5,08 llO.SSi,29 

010109020201mmrm 262.m,oo 5.m,o5 111.131,15 ll.619,99 110.lil,16
010209020202 mm l'!RIÍ.VEL ll!.951,00 381.111,62 6U95,09 120.316,Sl
0101090! !rabalho por conta de particulares 1,00 
01010905 CeJitérios 11.000,B 4.152,!2 20,26 11,00 
01010999 Outros m.000,00 111.5H,09 511.810,12 15.98l,12 Sll.091,65 !86,18 186,11 
0101 RE!IO.\S 1.101.óll,16 2ll.151,5l l.101.111,11 11.0ll,Jl 1.616.125,19 Uíl,55 l.151,55
010301 Habitações JJ6.l1l,91 lfü06,60 2H.216,61 6,285, 19 111.504,10 
010301 Edifícios lll.145,56 ll.lSl,52 lll.001,66 4.151,55 18.151,82 4.151,55 l.151,55
010199 üutras l.H2.06l,18 181,H 1.316.fü,54 1.l16.361,51

Rl Mmrectitascomntes 13.116,08 1.138,01 58.155,11 15.118,12 B.l06,00 351,00 350,00 
08 GIJlR.IS RECEl!AS CORRENlES 13.816,08 1.518,01 58.955,81 15.1!8,12 B.l06,00 lí0,00 350,00 
0801 OUlR.\S ll.!16,08 1.538,01 58.fü,11 15.ll8,12 B.l06,00 lí0,00 m,oo 
010199 OUJR.IS 13.816,08 1.538,,)I 51.955,11 15.lll,12 B.l06,00 150,00 lí0,00 
01019901 Indênnizações por deterioração, roubo 311,00 Hl,10 ll,80

e extmio dehens patrkoniais 
08019902 lndrnnizaçàes de estragos provocados 1.015,18 

J)lr outréa ea l'iaturas ou outros 
equipacentos 

01019999 Diversas 11.H8,90 1.538,01 58.511,01 15.0ll,92 B.l06,00 150,00 150,00 
Rectita de c.pital l.lll.951,0l 568,68 3.069.181,82 16.398,00 3.069.18l,12 16.398,00 16.398,00 

RI Venda de bens de investii:ento 11.l!0,60 568,68 5.Sll,60 5.813,!0 

09 VEIIDAS DE BE'IS DE ImS!IXElifO 11.!60,60 568,68 5.80,60 5.80,60 
0101 [\Bli!ÇÕES 11.160,60 568,6! 5.84J,60 5.!B,60 
010110 Fanilias 11.!60,60 m,68 5.843,60 5.843,60 

R9 !ransferéncias e subsídios de 1.m.m,u l.06l.9U,22 16.398,00 l.06l.9U,22 16.398,00 16.398,00 
c.pital

R91 !ransferéncias de c.pital 1.m.m,u l.06l.9U,22 16.398,00 1.06l.9U,22 16.398,00 16.398,00 
R911 Ad:tlnistraçôes Publicas 1.16U96,H l.06l.9H,22 1U98,00 1.063.!H,22 16.398,00 1U98,00 
R9111 !d:ünistração Central - Estado 1.46U96,H 1.063J0,21 1U98,00 1.063.941,11 16.198,00 16,39!,00 

Português 

!otal: l!.l59.530, 1! 91!.!82,60 28.lll.511,15 m.m,H 21,962,551,59 16!.lll,!6 16!.Jl(,86 

Pág.: l 
•
.-1-

:---- ,\no : 1022 

Euros 

Receitas Cobradas Liquidas Receita por Grau Exec. Orça:ental 
cobrar no 

Períodos Período !otal final do Pers .. \nt. Per. Corr. 
anteriores corrente período 1121,111 113) 0 19) 

Ili 191 1101, 151-111 1111 /(llx!O! /illxlOO 

16.198,30 

10l,l0 20l,l0 l9.m,ll 201.li
10l,l0 20l,l0 (9.195,ll 201.ll
20l,l0 20l,l0 19.195,ll 201,Ji
10l,l0 20l,l0 (9.195,31 201.3!

15.216,00 3.163.156,86 3.IU.312,86 53Ul9,9l 1.52 61.00 
85.fü,OO l.163.156,16 3.ili.J12,86 5lU19,9l 1.52 61.0Q 

l5.SH,99 l5.Sl!,99 1,l5 91.li
m,99 211,99 1,(5 11.ll

45,250,00 !5.250,00 95.11
!5.250,00 l5.150,00 9í.11

51.651,10 1.lll.115,ll 1.1U66,2l 211.511,01 1.11 61.39
611,11 l9.035,l0 49.666,H l.291,6! 1.15 88.91

631,11 16.iJS,15 11.469,26 l.Hl,H 2.H 65.19 
12.191,15 31.191,15 109.94 

32.191,15 11.191,15 109.94 
51,019,99 1.08U19,13 1.lH.199,82 218.220,ll 1.11 61.% 

UOUll,15 1.60U11,l5 5.666,05 60.11 
1.111.953,06 1.11l.95l,06 5U2 

931.S19,61 931.i19,61 65.51 
1lí.Oll,45 135.013,15 16.01 
ll0.55!,29 B0.551,29 5.666,05 ll.00
11Ull,16 110.111,16 5.666,05 lUl
m.116,51 320.116,51 100,!5

11,00 11,00 l.155,16 O.li

56.941,99 m.m,11 516.611,ll 101,199,12 9.0i 16.50 
21,56!,90 1.58l.l01,14 l.611.961,6l l1U5l,42 1.15 11.% 
21.561,90 181.119,90 111.50l,80 215. ll1,61 1.19 5Ul 

IU00,11 8U00,11 15,601,36 6!.29 
1.316.161,51 l.J16.J62,51 10.520,31 15.56 

-312,96 B.368,96 BJ56,00 2.289,10 -0.l2 58.15 
-311,96 ll.l6i,96 B.056,00 1.289,10 -0.11 58.15 
-311,96 B.36!,96 B.056,00 2.219,10 -Q,l1 58.15 
-311,96 ll.368,96 B.056,00 2.219,10 -0.41 58.15 

110,00 

-112,96 ll.l6!,% B.056,00 1.919,10 -0.H 59.89 
l.Oll.386,82 l.05l.l86,82 568,68 81.8l 

5.813,60 5.813,60 568,68 50.99 
5.Sll,60 5.80,60 561,61 50J9 
5.80,60 5.8ll,60 568,68 50.99 
5.8ll,60 5.8ll,60 568,61 50.99 

1.011.50,22 1.011.SB,22 11.Sl

1.011.50,22 l.Oll.lll,22 11.ll
1.011.lll,22 l.Otl.lll,22 11.ll
1.00.SB,22 1.00.Sll,22 11.Sl

11.191,n 21.111.014,H 11.lll.222,ll 961.501,l8 0.10 12.26 



DWJ:iSm(ÃO DS OR(�iZNiAL DA RECEITA 
CNL\RA l!UIIIC!P.\L DE l'.O:IiIJO 

Período : 2m/Ml 2m/u8/Jl Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S 

Classificação Receitas por Ree:bolsos e Restituições 
Pre-1isôes cobrar de Receitas Liquidaçôes Receitas 

Rubrica Econfoica Designação corrigidas períodos liquidadas anuladas cübradas E1it1dos Pagos 
antHiom brutas 

[li 121 [J) 141 15) [6) []) 

10 m11mRÍJC!!S DECAP!í.\L l.fü,4%,H 1.m.9H,21 n.m,oo U6l.m,22 16.m,oo 16.m,oo
1m .\D'.Hl/iSíR\1;i.O CE/llR\L U6U%,H 1.ôóJ.m,11 16,398,ôO U6J.m,n 16.m,ôô 16.m,ôo
lOôJOl ESJADO m.JH,ôO 31ô.168,íl0 16.m,ôü ]10.168,00 16,Hi,OO 1ó.m,oo
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro lü.Jlíl,00 rn.%8,0ü m.%a,oo 
1/ülôlOí li. 03 ARJ!GD 35° DA LEI 1J/íüll li.ôíll,üü 121.200,üü H.m,üü 121.lüü,OO ló.m,ôO 1ó.m,üo 
lüül01 ESlACO· P.\Rl!ClPA(lO CO:Mll!ÂR!A E'{ l.U43.152,H 693.113,22 m.m,11

PROJECiOS CO·Fll!AXC!ADOS 
Mlôlul FEDER/fUl:DO COESÃO 1.ílB.lí2,H ó9],113,22 m.m,22

Rn!1 l:binistraçào Central · Outras 
entidades 

RHll Segurança Social 
RllH .\:binistraçào Regional 
Rfüí Ad:.inistraçào tical 
R912 Exterior-UE 
R913 Outras 
R91 Subsídios de capital 
RIO Outras receitas de capital 
Rll Re�siç�s n!o abatidas aos U01,i! H0,00 l!ü,00 

pagwntos 
lí Ni.O AB.\!!D).S 1:os PAG�iEN,OS l.í02,89 lóO,ôü 160,00 
líúl NI.O /Jl.\!ID!.S 1:os PlG�fZliiOS U02,89 16u,OO lóü,üO 
150101 Ni.o ABA!IDAS 1:os P.\G�ffiliíOS 1.502,89 160,00 lóO,Oü 

Rl1 Receita e� ativos financeiros 1.000.000,0ü 1,000,000,00 1.000.000,00 

11 .\CJ!I/QS F!ll.\1/CE!ROS 1,uOô,Oüô,ílO 1.ôrJU0,00 1,000.0üü,ôü 
llôl CER1IF!C!D0S DE DEPÓS!!O E 2.00ú.Oúú,00 2.ôüUO,ílO 1.000.0ílO,ôú 

POUPAli;A 
110102 SOC!EDAD:S rnrniCE!RAS 2.0úO,Oílü,ôO 1.ôOú.ôílO,Oü 2.uüU0,00

Rll Receita e� pmivos financeiros 
Rll Saldo da Gerência Anterior · 10,15U1l,l1 lUSUH,ll 10.m.rn,11

Opmçoos Orç!!!ntais 
16 S.\LGO D.I GEjÍtim .\NiERIOR lü.159.1H,l1 10.m.rn,41 lü.159,114,42 
16ôl s.\LDO OR(�Elli.\L lü,159.1H,l1 10.m.rn,41 líl.159.114,42 
16ôl01 N.\ POSSE 00 SER'll(O 10.259,l1J,l1 rn.m.rn,11 10.219.lll,42 

!otal: 52.08UOi,ll m.m,óü ll.6JUi1,l9 50U1!,íi 41.m.rn,11 liUl1,8o 18UJ1,8o 

Receitas Cobradas Líquidas 

Períodos Períod,i !otal
anteriores corrente 

18) [9) 1101 = líl·lll 

l.00.lü,21 LmSB,21 
1.on.m,21 1.mrn,22
35l.11íl,OO ]53,110,üü
W.%8,0ü 211,%8,üO
llü,8ô2,ü0 llô.802,00
693, 11],11 m.m,22

m.m,22 m.111,11

110,00 l!ü,00 

lóu,Oô Hü,üO 
lóô,üO 160,rrn 
HO,üü 16íl,ô0 

1,000.000,00 1.000.000,00 

1.00ü,Oôô,üi 2.0ôô.ôüO,üO 
1.00ü,OOü,ôú 2.ôüO,üílü,Oü

1.000.rJOO,úO 2.oorno,00

1U5Ull,l1 10.15!.11l,l1 

lO.m.114,41 rn.m.rn,12 
lü.259,114,42 1U59.114,l1 
IO,m.114,i2 10.25U11,l1 

11,Ul,29 H,02U01,ô8 41.lúl.10!,]1

Receita por 
cobrar no 
final do 

ill) 

%1.Süô,]8 

Pág.: 1 
Ano : 2ô11 

Euros 

Grau Exec. Orçacental 

Pers •. int. Per. Corr. 
1121=18) [lJHII 

/(ilxlOI /(l)xlOO 

11.5] 
11.53 
83.% 

10,11 
W.Oí
66.íl

óUI 

1m 

1U5 
lUí 
lUí 

100,00 

100,00 
lú0,00 

roo.ou 

lU 

100,00 
100,ôJ 
100.üv

0.15 18.lú



Periodo:2011/Ml 2011/08/Jl Dmgregar: 

Classificação 

Rubric, Orgânica EconóJica Designaçio 

Despesa corrente 
Dl Despesas colo pessoal 
01! Rmneraçó1s Certas e Fermentes 
012 l.bonos Variáveis ou Eventuais
Dll Segurança social
D1 Aquisiçlo de �ns e serviços
Dl Juros e outros encargos
DI Yransferincias e subsídios correntes
Dll Yransferêndas correntes
0111 l.dlinistrações Públicas 
DU!l Mninistraçào Central - Estado 

Português 
om2 Adninistraçào Central - Outras 

entid,ides 
omJ Segurança Social 
DHH Adninistraçào Regional 
DH15 Adninistraçào Local 
om Entidades do Setor 1/ào Lucratbo 
om Fa�ílias 
DUl Outras 
Dll Subsídios Correntes 
D5 Mrasdespesas�rrentes 

Despesa de capital 
D6 Aquisiçio de �ns de capit.1 
Dl !ransferincias e subsídios de capit.l
Dll !ransferências de capit.l
0111 l.dlinistrações Públicas

Dllll Adninistraçào Central - Estado 
Português 

Dlll2 Adninistração Central · Outras 
entidades 

DlllJ Segurança Social 
Dllll Mninistraçào Regional 
Dll!S Adninistraçào Local 
Dll1 Entidades d0Setor nà0Lucrati•10 
Dlll Fa1ílias 
DJH Outras 
012 Subsídios de c,pital 
D8 Mrasdespesasde capit.l 
D9 �spesa ® ativos financeiros 
DlO Despesa ® passivos finan�iros 

!otal:

DeSftSaS por 
pagar ce DJtações 
1triodos corrigidas 
anteriores 

Ili 111 

Jl0.61!,1! ]i.9]6,!05,51 
l11.ll9,H 18.98l.m,H 

19U!9,Jl lUH.m,ll 
1.699,Jl 5lUOO,OO 

1],610,16 J,899,105,00 
ll8.HJ,l9 1U8U1!,89 

21,l5 11,600,00 

1.900,H 5.111.1!1,2! 

1.900,11 5.Hl.161,21
191,99 l.001.890,16

5.100,00

m,99 1.1%.190,!6 
U01,l1 1.120.016,78 

2L000,00 
100,00 

3.125,00 101.m,oo
16U05,I8 ll.ll8.1!8,9l
15l.08l,16 11.011.551,ll

l51.061,60 

l51.062,60 

181.062,60 

181.061,60 
ll0.000,00 

5.010,00 
11.m,02 111.685,00

515.!J!,ll 51.0BUOl,51 

DE10:1sm1ÃO DE EXECU(!O OR()l{Elil!L DA DESPESA 
CIR\RA HUIIICIPAL DE l{OSl!JO 

Cativos / Co:proJiSSOS Obrigações 
demti'lOs 

ili ili (51 

1u11. no,95 1!.ll8.!ll,52 
1!.018.H9,1l 11,511,619,15 

11.J85.0l1,85 !.116.l0!,19 
5JO.Ol0,11 ll8.9J8,2J 

WJ.161,68 1.H1.J]9,1]
ll.l05.35l,06 !.!9!.111,11

11.011,55 8.192,16 

l.988.211,91 2,811,90,16 

l.988.211,92 2.811.91l,16 

1.18l.316,16 1.lH.811,0l

1.m.m,16 l.lll.i!l,Ol
l.l96.Hl,16 1.11Ul6,22

a.m,oo 8.550,00 

591.!ll,68 l!O.Ol2,6l 

9.1i6.8l9,B 6.0!1,811,81 
8.111.809,ll 5,225,ll9,89 

ll9.315,91 ll9.l15,91 

ll9.l15,91 3l9.l15,!1 
116.062,60 116.061,60 

116.061,60 !16.062,60
161.15],Jl 16],15],Jl

105.121,ll 52l.l12,01 

U.16U!O,J8 11.506.001,]9 

Despesas pigas liquidis de reposições 

Períodos Período !otal
anteriores corrente 

(61 !li iSI 0(61+111 

J6J,6H,6J 20.56U51,l6 10.9J1.n6,09 
111.ll9,H 11.161.9l1,18 ll.l89.rn,l1

195.il9,Jl 8,JH,005,90 8.5J6.815,11
1.6!!,Jl m.101,01 m.!o6,J8
1].610,16 1.m.m,21 1.W.JJ9,1J
lll.H8,1l Ul1.018,96 Ull.521,69

21,l5 8.110,81 8.1!2,16 
1.900,H 2.829.661,88 2.8ll.561,19 

1.900,H 2,819,661,88 2.8ll.562,19 
191,99 1.111.ll!,05 1.111.811,01 

m,99 l.Hl.fü,05 l.HU!l,O!
U01,l1 1.019,191,8] l.Oil.195,15

i.551,00 i.550,00

l.115,00 fü.901,6l 160,0ll,!l 

16U05,li 5.i!Ull,91 6.05Ull,10 
15l.08l,16 5.0l8.Hl,96 5.191.529,11 

ll9.l15,91 ll9.l15,91 

3l9.l15,91 ll9.l15,91 

116.062,60 116.062,60 

1)6.062,60 ll!.062,60
16J.15],JJ l!l.15J,Jl

11.m,02 5!1.9l9,99 52l.312,01 

52!.119,81 16.!59,06J,J8 16.!81.20],]9 

Co1proiissos Obrigiçóes 
a transitar por pigar 

i91°(l1-ISI (101°(51-(81 

10.m.m,n fü.!i8,B

U00.110,l! 188.601,9l 

J.66!.6(6,56 119.516,08 
lll.101,!! 9.0JI,85 
111.011,95

U08.m,u 25l.199,5l 

1.285,l9 

l.lll.lll,66 B.l80,91

1.lll.lll,66 ll.380,91

111.199,12

H!.fü,12 
Jll.ill,!l B.380,91

lll.600,05

J.199.011,56 JJ,610,ll 
l.016.669,H ll.610,11

182.ll2,12

ll.158,6JJ,9! 518,199,10

Pág,: 1 
Ano : 2012 

Euros 

Grau Exec. Orça:ental 

Pers. Ant. Per. Corr 
(1!1°(61/ illl,(11/ 
illxllO illx!OO 

O.!J 52,!J 
1.lO 51.80 

l.J5 51,]6 
U1 lUJ 
0.61 61,0] 
0.9l ll.10
0.12 l9.8l

0.01 51.98

0.01 51.98

0,01 51,99

0.01 suo 

0.01 50,9] 
]5,6J 

0,51 15,21 

1.15 H.n

1.21 11.13 

96.65 

96.65 

91,21 

n.n

96,0] 

1.59 11.ll

1.01 5o.!O 





EN!JDA DE Ili.Pi. DE PI.GAMENTOS EM ATR!.SO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2022/08/01 - 1022/08/31 AGOSTO ANO : 2022 
CALENDÂ.UO DE DÍVIDAS POR NATURE:IA -SIIAL 

Ci.•.AP.•. !JUNICIPAL DE llOi!iJO PÁGJNI.: 1 

Stock inicial do período Stock final 
Compror:iissos Pagamentos 

coo. D ESIGNAÇ!.O Passivo Contas a >=90 e > 120 e > 240e >360 Total Passivo Contas a >=90 e > 120 e > 240 e >360 Total Assumiàos Efectuaàos 

Pagar <= 120 <= 240 <= 360 PA Pagar <= 120 <= 240 <= 360 PA 

0101 CE0101-Remunerações certas e permanentes 164.546,31 164.546,31 179.576,08 119.516,08 12.385.041,85 8.536.825,21 
0102 CE0102-.�.bonos variáveis ou eventuais 9.681,18 9.681,18 9.031,85 9.031,85 530.040,21 409.906,38 
01030101 c,010301-Encargos com saúde 551,50 551,50 422.124,45 303.442,03 
01030201 CE010302-ADSE e outros das Ad m. Públicas 112 .000,00 98.449,92 
010303 293.012,91 125.478,21 
010304 5.000,00 1.329,60 
0103050201 CE0103050201-Contribuições para a segur ança 1.211.431,28 920.508,26 

soc ial-CGA 
0103050202 CE0103050202-Contribuições para , segurança 1.113.126,98 993.lll,65 

social-Seg, Social -Regime geral 

02 CE02-Aquisicão de Bens e Serviços correntes 462.254,98 462.254,98 253.199,53 253.199,53 11.305.JSJ,06 6.243.521,69 
03 30,32 30,32 11.017, 55 8.792,16 
04 C,04 14.000,00 14.000,00 43.380,91 43.380,91 1.504.961,16 1.089.145,25 
0405 C,04.05 513,36 573,36 2.483.316,16 1.141.811,04 
06 CE.06-0Utras despesas correntes 1.863,11 1.863,11 594.632,68 460.032,63 
07 CS07-.�quisição àe Bens e serviços de 344.632,42 344.632,42 33.610,77 33.610,77 8.241.809,33 5.191.529,12 

capital 

08 CEOB 163.253,37 163.253,31 
0805 CEOB.05 176.062,60 176.062,60 
10 705.124, 13 523.372,01 

TOTAL GERAL 1.004.139,78 1.004.139,78 518.799,20 518.799,20 H.264.640,38 26.981.203,19 




