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Exma. Senhora 
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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 setembro a 31 de outubro de 2022. 

Com os melhores cumprimentos, 

Paços do Concelho, 17 de novembro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 

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 
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alterações às medidas já em vigor, nomeadamente, a suspensão das atividades educativas 

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 COVID-19, foi novamente declarada a situação de calamidade no território 

nacional continental. 

A 4 de junho é aprovada a Resolucão 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. 
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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 

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 Europa. 

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

aligeirar as restrições, o Conselho de Ministros decidiu: 

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. 

Baseado na atual situação da pandemia pela Covid-19, a 30 de setembro, o Governo decidiu 

não prorrogar a situação de alerta no território continental, bem como cessar a vigência 

de diversos decretos-leis e resoluções aprovados no âmbito da pandemia. 

A não prorrogação do estado de alerta visa adequar a legislação ao estado epidemiológico 

atual, equiparando, em termos legais e procedimentos daí decorrentes, a infeção Covid-19 

às outras doenças. 

Ao longo do tempo, para orientar e proteger a população portuguesa perante uma situação 

de excecional imprevisibilidade e gravidade, foi sendo criado um conjunto de diplomas 

legais e normas que acompanharam os estados de exceção que o país foi vivendo, 

nomeadamente o estado de alerta. 
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Agora, são eliminados do ordenamento jurídico os atos legislativos cuja vigência se mostrou 

desnecessária ou ultrapassada, mantendo-se em vigor disposições dirigidas à proteção das 

pessoas mais vulneráveis à Covid-19, bem como salvaguardando-se os efeitos futuros de 

factos ocorridos durante a vigência das respetivas disposições. 
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PRESENÇAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

02 setembro 

02 setembro 

03 setembro 

08 setembro 

08 setembro 

09 setembro 

13 setembro 

15 setembro 

15 setembro 

17 setembro 

19 setembro 

20 setembro 

22 setembro 

24 setembro 

27 setembro 

29 setembro 

29 setembro 

04 outubro 

Sessão de abertura do Projeto Internacional Gender Balance, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho; 

Inauguração das Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira em 
Canha, na sede da Junta de Freguesia; 

VII Corrida de Touros das Tertúlias Montijenses, na Praça de Toiros 
Amadeu Augusto dos Santos; 

Tomada de Posse da equipa reitoral da Universidade Sénior, na sala 
multiusos da Quinta do Saldanha; 

Apresentação do Livro "As Minhas Causas" - Vítor Ramalho, em Lisboa; 

Abertura da Feira Quinhentista, junto ao edifício dos Paços do 
Concelho; 

IX Encontro de Educadores e Professores de Montijo e Alcochete, no 
Cine Teatro Joaquim de Almeida; 

Visita USFA - Unidade Saúde Familiar Aldegalega, no Hospital do 
Montijo; 

Comemorações do Dia da Freguesia, no Cine Teatro Joaquim de 
Almeida; 

Inauguração Campo de Futebol de Pegões; 

Inauguração da Escola do Afonsoeiro; 

ANMP - Reunião Conselho Diretivo, em Coimbra; 

Reunião Conselho Mobilidade Metropolitana, na AML; 

Inauguração XIX Modelscala, no Pavilhão nº .2 do Montijo; 

Comemorações do Dia Mundial do Turismo - Sunset no Moinho, no 
Moinho de Maré do Cais; 

Conselho Metropolitano da AML; 

Abertura das Festas Populares Alto Estanqueiro; 

li Aniversário da Academia Sénior de Sarilhos Grandes, na AMUT; 
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07 outubro 

08 outubro 

10 outubro 

15 outubro 

15 outubro 

20 outubro 

25 outubro 

26 outubro 

28 outubro 

28 outubro 

29 outubro 
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Abertura do Ano Letivo Sénior, no CTJA; 

Homenagem a Alfredo Reis - Antigo Treinador Ténis de Mesa, no 
Moinho da Praia - Samouco; 

Almoço de confraternização A Quadrada - 2. º Arraial, no Pavilhão nº. 3 
do Parque de Exposições; 

Cerimónia do Dia da Unidade - Rendição do Comandante, na BA6; 

Inauguração da exposição "Bicharadona", na Galeria Municipal; 

29. º Aniversário do Motoclube do Montijo, na sede do Motoclube; 

Inauguração de fotografia "Entre a Luz e as Sombras" - Jacinto 
Policarpo, no Museu Municipal; 

Sessão de Encerramento Dia Nacional do Mutualismo, no CT JA; 

li Jornadas de Saúde Sénior, no CTJA; 

Conferência Aviação "Comercial em Portugal, para onde vais" António 
Loureiro, na sala multiusos da Quinta do Saldanha; 

Jantar Lions Clube do Montijo, no Tryp Hotel Montijo; 

Atividade lntergeracional - União Mutualista, no Parque de Exposições 
no Montijo; 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Setembro 

1 setembro SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2022; 

EXECUÇÃO DE OBRAS NO 4. º PISO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS; 

REFORÇO E BENEFICIAÇÃO DA IP NO JARDIM DAS NASCENTES; 

7 setembro FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL NOS SISTEMAS DE AVAC E SADI 

INSTALADOS NA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO ESTEVAL, NO SEGUIMENTO DA 

INTERVENÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA; 

FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS PROFISSIONAIS PARA O CINEMA-TEATRO 

JOAQUIM D'ALMEIDA; 

8 setembro PAVIMENTACÃO DO CAMINHO JOAQUIM PEDRO VERÍSSIMO EM CARRAPATAL -

CANHA; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VIATURAS LIGEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO; 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NORMAL; 

12 setembro ALUGUER DE MÓDULOS PARA ESCOLA BÁSICA DA LIBERDADE; 

13 setembro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA - DIVISÃO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE - SAAS; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA - IDADE+/ ACADEMIA SENIOR 

DE SARILHOS GRANDES - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL; 

PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS REFEITÓRIOS 

DAS ESCOLAS EB 2 3 E JI DA LIBERDADE E EB 2 3 E JI DO AREIAS; 

15 setembro FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL; 

19 setembro TRABALHOS DIVERSOS NO CONCELHO/2022; 

21 setembro AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VIATURAS PESADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO; 

23 setembro AQUISICÃO DE DUAS VIATURAS PARA RECOLHA DE BIORESÍDUOS PARA O 

MUNICÍPIO DO MONTIJO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR 

11_2020_ 15; 
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28 setembro AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DO GERADOR DO CINEMA TEATRO 

JOAQUIM DE ALMEIDA; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

CASA MORTUÁRIA DE SARILHOS; 

30 setembro EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM ESCOLAS 2022. 

Outubro 

10 outubro 

12 outubro 

13 outubro 

17 outubro 

18 outubro 

19 outubro 

21 outubro 

EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ZONAS CALCETADAS NO CONCELHO/2022; 

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO JOAQUIM VITORINO EM CARRAPATAL -

CANHA; 

ALUGUER DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA SOBRE VEÍCULO; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PLATAFORMA HPE SIMPLIVITY, 

SOFTWARE VEEAM E VMWARE PARA 2022-2023; 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPOSTO NA FORMA DE RAÇÃO, SECA E 

HÚMIDA, PARA CANÍDEOS E FELÍDEOS; 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIOS NA AVENIDA SANTO ISIDRO DE 

PEGÕES; 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SETORES DE SERRALHARIA E OBRAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO; 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM MECÂNCICA DE INFESTANTES 

NA UNIÃO DE FREGUESIAS DO MONTIJO E AFONSOEIRO; 

AQUISIÇÃO DE 160 DISCOS SSD COM SUPORTE, 65 MEMÓRIAS DDR4 E 15 

MEMÓRIAS DDR3; 

FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO NORMAL; 

PROJETO DE EXECUÇÃO, REMODELAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DO CENTRO DE SERVIÇOS TÉCNICOS; 

SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO DO CAMPO DE 5 SUBJACENTE AO 

PAVILHÃO MUNICIPAL NÚMERO 1; 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMPO RELVADO SINTÉTICO DE FUTEBOL 

5 NO POLIDESPORTIVO DA ATALAIA; 
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25 outubro 

26 outubro 

31 outubro 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS NO ÂMBITO DO 

TRANSPORTE ESCOLAR 2022/2023; 

PROJECTO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETIVO 

DE ALOJAMENTO URGENTE E TEMPORÁRIO EM MONTIJO; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE VACINAÇÃO - COVID 

19; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E VIDROS DO 

MERCADO MUNICIPAL DO MONTIJO; 

CALCETAMENTO DA TRAVESSA DO CAIS E TROÇO DA RUA MANUEL DE 

ALMEIDA. 

Foi celebrada escritura de compra e venda de prédio urbano no Afonsoeiro no dia 

14.10.2022. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

No âmbito das competências na área da Informação Geográfica: 

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: 

• Acompanhamento da intervenção da empresa ESRI Portugal, que se materializou na

migração da lógica de arquitetura de servidor ArcGIS Server para ArcGIS Enterprise -

semana de 26 a 30

• Apoio à DPTU - Serviços Administrativos, na resolução de problemas de acesso à

aplicação de emissão de Plantas de Localização;

• Apoio ao Gabinete Técnico Florestal de transformação de ficheiros Kml (Google Earth)

em shapefile (Herdade Gil Vaz e outros)

• Atualização da cartografia e dos layouts de impressão da aplicação MuniSIG, em uso na

autarquia, para a emissão de Plantas de Localização
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• 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" - freguesias de Sarilhos Grandes,

Canha e da UF de Pegões

• Criação em ambiente websig da nova plataforma, para substituir o IG Público em uso

• Elaboração de 9 plantas de enquadramento de artérias a que foi recentemente

atribuída toponímia, para serem anexas aos editais, conforme solicitado pela DPTU -

Serviços Administrativos

• Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos E-65/22, E-68/22, E-66/22, E-

67122, 1-49/99, E-57122, E-62/22, E-81121 como solicitado pela DPTU Serviços

Administrativos;

• Elaboração de manual de utilizador para apoio na transição da antiga plataforma IG

Público para a nova

• Elaboração de Planta de Percurso da Caminhada do Dia Mundial do Coração, conforme

solicitado pela DDSPS

• Fornecimento de informação e respetiva localização de diversos prédios urbanos e

rústicos no concelho do Montijo como solicitado pela DAO / Fiscalização Municipal;

• Identificação do nr. do projeto de loteamento do Polo Logístico, situado na Rua dos

Tractores 506 (Alto Estanqueiro), conforme solicitado pelos SMAS

• 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;
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• Participação da equipa SIG no Encontro de Utilizadores da Esri (EUE) - 24 Out

(Culturgest, Lisboa);

• Produção das plantas de circuito curto e longo da prova BTT Canha, agendada para 4-

12-2022, conforme solicitado pela DCBJD / Desporto

• Produção de planta de arruamentos do Bairro do Areias, conforme solicitado pelo GAP,

para fornecimento à Ass. Moradores do referido bairro

• Produção de Planta de Hidrografia - Território Oeste, para dar sequência a um pedido

externo de cartografia;

• 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;

• Reunião preparatória (com a empresa ESRI Portugal) do processo de atualização do

ArcGIS Server, com o mais recente software e na lógica de arquitetura Enterprise

• Transformação de todos os serviços de mapa (websig) em uso no Município, na

sequência da intervenção de atualização do servidor pela empresa ESRI Portugal

No âmbito das competências na área de Aplicações: 

• N. º total de tickets solucionados no período:
o Pedidos: 206
o Problemas: 213
o Total:419

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

o Setembro:205
o Outubro:214
o Total:419

• 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;
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• 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 Aplicação do património-Problema a gerar o Mapa de custos por

custo/ org. / analítica.

o Correção do erro a imprimir taxação.

o Resolução do erro da vista contrib da APAM

o Aplicação feiras a imprimir os recibos desformados

o Avaliação dos alertas no que concerne ao prazo para requerer Junta Médica

da ADSE, após 60 dias de ausência do trabalhador na aplicação dos Recursos

humanos.

o Alteração do envio de email da educação

Instalação de Updates/patchs: 

o Aplicação de Recursos Humanos - Alterações legislativas aos abonos de

família

o Update da aplicação de Ensino(ENS) - versão 3. 33

o Aplicação de Recursos Humanos - Decreto Lei nº 51 /2022 - alteração à

geração do ficheiro da Segurança Social

o Obras Municipais- OBM - Publicação dos índices de materiais e equipamentos

de apoio de maio 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
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• 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
• Resolução de problema no acesso wi-fi á internet na sede dos Escoteiros na Quinta

do Saldanha
• Acompanhamento na resolução da recuperação do circuito NOS na Escola B23

Pegões
• Apoio na resolução de um problema numa das bases de dados do servidor de correio

eletrónico (Microsoft Exchange), foi necessário recorrer ao serviço de suporte da

Microsoft
• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades

orgânicas que solicitaram este apoio foram a DAO-UMTSI e a CPCJ, os tipos de

informação a recuperar foram Pastas, ficheiros e replica da VM GISRV.
• Resolução de problemas na comunicação MS Teams com reconfiguração de regras

de fi rewall a todos os colaboradores
• Problemas nas comunicações entre o Posto de Turismo e os Serviços Técnicos,

derivado a problemas com a antena de ligação entre os dois edifícios.
• Apoio ao projecto ESRI - SIG na implementação de nova infraestrutura (nova

parametrização no nosso web server e nova instancia de SQL) que suporta as

soluções de SIG
• Instalação dos AMX mais recentes a nivel de active directory nos nossos

controladores de domínio (irá agilizar novas funcionalidades a nível de

implementação de políticas a serem distribuídas nos mais recentes sistemas

operativos, Windows 11)
• Detetado problemas na autenticação com perfil de administrador da FW via

LDAP /RADIUS. Atualmente já resolvido com suporte de parceiro externo e upgrade

de versão
• Abertura de incidente no CNCS devido à deteção de vírus em postos de trabalho.

Foi contido e resolvido.
• Criação de novos utilizadores para as equipas de suporte da UMTSI, de forma a

separar as credenciais de utilização normal das utilizadas no suporte a utilizadores

ou de administração de sistemas.
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• Levantamento da infraestrutura de rede existente nos ediffcios onde estão alocadas
as unidades orgânicas da DCRP e DDSPS

Outros: 

Projetos: 
A decorrer: 

• Continuação de apoio no projeto de impressão centralizada, com a empresa
Ricoh Portugal. Instalação das novas impressoras Ricoh, nos postos de
trabalho dos vários serviços. Configurações dos endereços IP das
impressoras, para as escolas do município do montijo.

• Agendamento e apoio na realização da 2ª manutenção preventiva aos
equipamentos do Centro de Dados. Inicio do procedimento para resolução
dos problemas detetados, na central de deteção e extinção de incêndios.

• Reuniões semanais do grupo de trabalho que constitui a equipa de
Cibersegurança da Camara do Montijo

• Apoio nas mudanças temporárias dos postos de trabalho da DOSUA, para o
edifício do Páteo de Água - Cubo, DCBJD-Corte Falcão. Apoio na criação de
uma infraestrutura de rede temporária para os computadores, telefones,
impressora.

• Inicio do procedimento do novo contrato de licenciamento do software
Autocad para o período de 2023-2024, preparação das peças do novo
procedimento, início do processo interno para abertura do procedimento

• Apoio na intervenção no Pavilhão Municipal nº 1, onde foi criada uma
infraestrutura de rede estruturada nova, para garantir o correto
funcionamento dos postos de trabalho neste edifício (computadores,
telefones Voip, relógio de ponto, impressoras)

• Agendamento e acompanhamento da 2ª manutenção preventiva, do
equipamento de ar condicionado do edifício do deposito de material\CD-DR

• Entrada em produção de uma ferramenta de monitorização (ZABBIX) já em
funcionamento que recolhe informação e estados de ativos de rede da nossa
infraestrutura (carece ainda de pequenos ajustes na configuração de forma
a disponibilizar toda a sua informação num mapa georreferenciado)

• Abertura de suporte com Microsoft na análise de campanhas de
phishing/spoofing que atingem algumas caixas de correio (ainda em fase de
análise)

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (locação de equipamentos de
impressão\cópia), Evonic (contrato Evoyelow 2022-2023)

• Alocação de novo switch na Assembleia Municipal e levantamento de infraestrutura
de rede no edifício

No âmbito das competências na área de Telecomunicações: 
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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

• Acompanhar a instalação do serviço de Internet na Casa da Música.
• Instalação de um telemóvel no evento da Feira Quinhentista de Aldeia Galega
• Instalação do serviço de Internet e televisão por cabo, no projeto social CMES
• Reunião para implementação do serviço de Comunicações Fixas da ES Jorge

Peixinho.
• Acompanhar o técnico da NOS na passagem do cabo para ligação da Escola

Secundária Jorge Peixinho (ficou suspenso, devido à conduta estar obstruída)
• Instalação do acesso de internet do Ministério da Educação na Escola Básica do

Afonsoeiro.
• Mudança dos equipamentos de voz fixa, dos serviços da DCBJD do edifício do Corte

Falcão, para a Galeria Municipal.
• Mudança dos equipamentos de voz fixa, dos serviços da DOSUA do edifício dos

Serviços Técnicos, para o edifício do Corte Falcão e edifico CUBO.
• Solicitar os 34 equipamentos móveis, para entregar aos colaboradores dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). Associar os números, aos cartões
SIM. Associar os colaboradores aos modelos de equipamentos móveis. Preparar a
base de dados para elaboração dos Termos de Responsabilidade.

• Mudança dos equipamentos de voz fixa, do serviço Segurança e Higiene, Saúde no
Trabalho, das lojas do Páteo de Água, para o edifico dos Paços do Concelho.

• Validação das faturas referentes às comunicações Fixas (MEO) e comunicações
móveis (Vodafone) e comunicações unificadas (NOS)

• Resolução de 107 tickets, na aplicação GLPI, relacionados com problemas de
comunicações de voz fixa e móvel

o Por mês:
■ Setembro 2022 - 52
■ Outubro 2022 - 55
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■ Incidentes - 41
■ Pedidos - 66

• Aprovar os diversos pedidos para aceder aos Serviços On-line da Câmara
Municipal do Montijo (109 pedidos).

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

• Apoio na aplicação Backoffice da Intranet (aprovar novos funcionários).
• Criação de utilizadores na plataforma de Compras eletrónicas da

Administração Pública (VORTAL)
• Colaboração na resolução de solicitações relacionadas com a aplicação de

registo de correspondência dos CTT
• Resolução de um problema que surgiu na aplicação do Portal SIBS, devido ao

update necessário na máquina onde está o programa instalado.

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 setembro e outubro de 
2022. 

Mês de setembro 2022 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de setembro de 2022 foi de 50, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 

Sr. Presidente .... . .  02 

DAO ...... . ................. .  00 

Taxas e Licenças ... 06 

Munícipes .......... ..... 31 

PSP/GNR ............... .  02 
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SCOEF ...................... 00 

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

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

Preventivas ........... 07 

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. 

PUB e OVP .............................. 07 

Veículos Abandonados ........ 20 

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

Terrenos ou Habitações .... . .  02 

Informações Internas ............ 00 

Autos de Notícia ............. . ...... 02 

Notificações e Editais .... ; ...... 02 

Diversos .............................. . . .  16 

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

Total de Processos: 50 

Processos Resolvidos: 50 

Processos Pendentes: O 

23 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos, por esta Unidade Orgânica, no decorrer do mês 
de setembro do ano de 2022 foi de 4 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: 4 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de setembro do ano de 2022, 7 atendimento presenciais e 15 
telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 
em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 
registos. 

Mês de outubro 2022 

Total de Atendimento: 22 

Presencial: 7 

Telefónico: 15 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de outubro de 2022 foi de 78, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 

Sr. Presidente .... . . .  07 

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

Taxas e Licenças .... 08 

Munícipes .......... ..... 39 

PSP/GNR ................. 06 

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

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

DOSUA .................... 02 
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Preventivas .......... .  13 

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 ....... . 23 

Obras ............................... ....... 02 

Terrenos ou Habitações ..... 15 

Informações Internas ....... ... 01 

Autos de Notícia .................. 02 

Notificações e Editais .... . . .  02 

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

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

Total de Processos: 78 

Processos Resolvidos: 59 

Processos Pendentes: 19 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos, por esta Unidade Orgânica, no decorrer do mês 
de outubro do ano de 2022 foi de 2 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: 2 Dias 
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Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de outubro do ano de 2022, 5 atendi mentes presenciais e 12 
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: 17 

Presencial: 5 

Telefónico: 12 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

09 de setembro, pendente nº 613038, informação de um pilarete de mármore danificado, 
por embate de viatura, na Rua Manuel Gomes Nepomunceno, Montijo. Solicitou-se aos 
Serviços da DOSUA, a sua recolocação no passeio; 

12 de setembro, pendente nº 613257, análise de risco ao antigo edifício do Bingo, na 
Travessa Miguel Pais, na sequência da queda de materiais da fachada do edifício devoluto. 
O mesmo apresenta risco elevado de derrocada da parte lateral da fachada. Foi solicitado 
a colocação de baias, pela DOSUA, a delimitar a zona afetada; 

16 de setembro, pendente nº 614092, A P.S.P de Montijo, informou o SMPC para um 
incêndio de lixos urbanos, junto de um contentor dos resíduos sólidos urbanos, na Estrada 
do Seixalinho (Quinta do Couto). Solicitou-se aos Serviços de Higiene Urbana, a intervenção 
na recolha e remoção dos detritos e resíduos do incêndio; 

19 de setembro, pendente nº 614263, abatimento de passeio na Rua Professor Luis Gomes 
(junto do nº 198), Montijo. Solicitou-se aos serviços da DOSUA, a intervenção e avaliação 
necessária e encontrar a resolução adequada; 

23 de setembro, pendente nº 615328, buraco na via de rodagem na Av. da República, 
Sarilhos Grandes. Solicitou-se aos Serviços da DOSUA a colocação de massas asfálticas, para 
resolver e impedir a reincidência da situação; 

30 de setembro, pendente nº 616541, reclamação de munícipes, por falta de betuminoso 
na via de rodagem, na Rua da Democracia, Sarilhos Grandes. Solicitou-se análise e 
resolução dos serviços competentes, para reposição do alcatrão na via; 

30 de setembro, pendente nº 616588, risco de queda de materiais de um edifício para a via 
pública, na Praceta circular, continuação da Rua Mário Miguel de Sousa Rama - Montijo. 
Solicitou-se aos serviços competentes, procedimentos necessários de notificação do 
condomínio/proprietários, para as diligências necessárias a desenvolver, na conservação 
do edifício; 

30 de setembro, pendente nº 616691, buraco na via de rodagem, na Av. da Olivença, 
Montijo. Solicitou-se aos serviços a intervenção na colocação de betuminoso e solucionar o 
risco e minimizar os danos nas viaturas; 

04 de outubro, pendente nº 617171, situação de risco em habitação abandonada, na Rua 
Padre Cruz, nº 3, em Montijo. Está em situação de insalubridade, com vários lixos no 
interior e entrada da mesma. Solicitou-se o desenvolvimento do processo de notificação ao 
proprietário, pela Fiscalização Municipal; 

11 de outubro, pendente nº 618071, avaliação de risco de habitação, na Quinta da 
Espinhosa na Estrada do Arce, Sarilhos Grandes. A mesma está a colocar em perigo a 
habitação contigua. Solicitou-se aos serviços para notificar os proprietários, para obras 
urgentes de recuperação da habitação;26 de outubro, pendente nº 621260, informação de 
risco em habitação, na Rua António Joaquim Marques, n. º 29, na Atalaia. Existem quedas 
de pequenos fragmentos do edifício para o passeio. Solicitou-se aos serviços para 
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notificação do proprietário, para intervenção nas fachadas, de forma à conservação e 
anular o risco existente. 

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). 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

30 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de setembro a outubro o Gabinete Técnico Florestal Municipal efetuou os 

seguintes trabalhos: 

Atividades 

A técnica inseriu todas as atividades de Gestão de faixas de gestão de Combustível na 

plataforma do Segif, realizadas no ano de 2022. 

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

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

condicionantes do PMDFCI e o PMOT, relativamente ao pedido de arborização com sobreiros 

(Quercus Suber), situado na UF de Pegões 

Reuniões 

A técnica no setembro e outubro esteve presente em reuniões no Município de montijo: 

Assuntos relacionados com a Gestão de Fogos Rurais; 

Assunto relacionado com os pareceres de PGF (Planos de Gestão Florestal) no concelho do 

Montijo; 

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

Fogos Rurais L Reunião Colaborativa: 

Nos dias 8 de setembro e 20 de outubro foram debatidos os seguintes Assuntos: 

Agenda: 

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

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

(R: Todos);

• Apresentação de fichas de projeto;

• Apresentação de fichas de projeto

• Outros assuntos e próximos passos
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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 

Setembro 

No passado dia 15 de setembro comemorou-se o Dia da Freguesia do Montijo e o GCRP, à 

semelhança de anos anteriores, colaborou na organização da Cerimónia de Distinção de 

Mérito Aldeia Galega que teve lugar no CT JA, tendo sido responsável pela condução 

protocolar da mesma. 

Com o objetivo de promover uma melhor comunicação com os nossos munícipes, foram, 

durante o mês em análise, definidas estratégias de planeamento de meios para as 

diferentes redes sociais e criadas equipas de trabalho para garantir uma melhor gestão e 

controlo das redes sociais. Para conquistar novos seguidores, aumentar as interações e 

partilhas, assim como aumentar a participação dos munícipes nas atividades municipais, 

torna-se necessário criar conteúdos relevantes com interesse para a população. 

Por ocasião das comemorações do Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) e considerando 

que as campanhas nas redes sociais são uma forma eficaz para alcançar vários públicos, o 

GCRP preparou uma campanha baseada na transmissão de 4 filmes, com o objetivo de 

criar a vontade para experienciar e visitar o Concelho do Montijo, os quais foram 

apresentados durante o Sunset no Moinho de Maré do Cais. 

Esta abordagem cumpre também o objetivo de estimular a procura pelo mundo rural, pela 

autenticidade que, no atual contexto, apresenta uma enorme atratividade. Os desafios que 

se impõem atualmente para comunicar com os cidadãos e conhecer as suas preferências, 

determinam que a comunicação seja adequada às suas exigências. Neste sentido, GCRP 

preparou uma Newsletter para divulgar com regularidade a programação infantil junto da 

comunidade escolar. 

Também com o objetivo de avaliar a opinião dos nossos públicos sobre a programação que 

ocorre nos vários equipamentos culturais, preparámos questionários de satisfação, os 

quais foram colocados em cada um dos equipamentos para preenchimento pelos seus 

visitantes. Nestes questionários, foi igualmente sugerido que fosse subscrita a Newsletter 

Municipal para ficar a par das iniciativas municipais, aumentando também o número de 

subscritores da Malling list do GCRP. 
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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: 

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 2 de setembro - Projeto 

Internacional Gender Balance - Sessão de Abertura e Inauguração das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Oliveira; 5 de setembro - Visita Clínica CUF; 7 de setembro- Tomada de 

Posse da equipa reitoral da Universidade Sénior e Reunião de Câmara; 1 O de setembro -

Feira Quinhentista; 13 de setembro - IX Encontro de Educadores e Professores; 15 de 

setembro - Visita USFA - Unidade Saúde Familiar Aldegalega; 17 de setembro - Inauguração 

Campo de Futebol de Pegões; 19 de setembro - Inauguração da Escola do Afonsoeiro; 21 de 

setembro - Reunião de Câmara; 24 de setembro - Inauguração XIX Modelscala; 30 de 

setembro - Abertura das Festas Populares Alto Estanqueiro. 

• 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, 
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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, desporto, entre outras. 

lnformacão recolhida para as rubricas da Agenda Eventos outubro 

Montijo tem Talento Stéphane Alberto I Exposições Luís Rouxinol 35 Anos de Alternativa 1 

Gisela Oliveira - Go! Costura e Croché I Lindo Pôr-do-sol fotografia de Sérgio Lemos 1 

Abertura da Temporada CTJA: Palaphita; Na Floresta, Do Outro Lado da Linha, Monólogos 

do Pénis I Lojas com estórias Pastelaria Mimosa. 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos Setembro 

Comemorações do Dia Mundial do Turismo e do Dia da Freguesia Montijo e Afonsoeiro 

Exposição de Modelismo Modelscala I Iniciativas promovidas pela Companhia Mascarenhas

Martins Concertos no Salão, O Texto não morreu e o Tempo e Modo I Walk n' Run Montijo 

1 Caminhada Solidária Noturna de Canha e XV edição Rota Saloia I Festas: Nossa Senhora 

da Oliveira e do Alto Estanqueiro. 

Divulgacão/promocão na Agenda Eventos setembro 

Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa (1 de outubro) e dos 25 Anos da Rede 

Portuguesa de Municípios Saudáveis I Evento de cariz solidário - 2. º Arraial d 'A Quadrada 

ACD I Passeio Pedestre Caminhada PR1 St. º Isidro de Pegões I Walk n' Run Montijo 1 29. º 

Aniversário do Motoclube do Montijo 1 5. ª edição do Festival do Montijo de Danças de Salão 

1 Iniciativas promovidas pela Companhia Mascarenhas-Martins O tempo e o Modo, 

Concertos no Salão e Uma Mulher, Um Homem, Um Músico e Dois Deuses Entram Num Bar 

1 Exposições - União Mutualista: uma Presença Ativa no Montijo; Bicharadona: desenho -

Bárbara Assis Pacheco; Lindo pôr-do-sol: fotografia; GO! Costura & Croché; Luís Rouxinol -

35 Anos de Alternativa I Espetáculos e concertos: As Amigas do Gaspar: Diogo Batáguas; 

Gil Moniz; Bandas Filarmónicas e Grupo Coral do Montijo I Cantar com Amigos VIII I Montijo 

Tem Talento - João Malha. 

Procedimentos de gestão relativamente à Impressão e Distribuição da Agenda 
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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. 

Foram impressos os seguintes cartazes para a afixacão nos Mupis Paris: 

6 cartazes - As Amigas da Gaspar / / 8 cartazes espetáculo infantil Gil Moniz / / 13 -

cartazes Danças de Salão / / 20 - cartazes Boeing Boeing. 

MUPIS GT 

Mantiveram-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: VII Feira Quinhentista de Aldeia Galega 2022 - estruturas Praça 

Gomes Freire de Andrade, Rotunda da Atalaia e Rotunda Apeadeiro de Sarilhos Grandes da 

Cidade / / Festival Danças de Salão 2022 - estruturas Praça Gomes Freire de Andrade e 

Portas da Cidade / / Cedência de 2 estruturas 8x3mts da CMM localizadas na Praça Gomes 

Freire de Andrade e Quinta do Saldanha - divulgação do 2. º Arraial da Associação Quadrada 

/ / APP Montijo - Estruturas do Apeadeiro de Sarilhos Grandes e Atalaia. 

OUTROS SUPORTES COMUNICAÇÃO 

Agenda Eventos Montijo I Folheto Tríptico da VII Feira Quinhentista Cartazes e postais 

Abertura da Temporada CTJA) 1 Folheto Díptico Outubro - Mês Sénior. 

• DISTRIBUIÇÃO

Agenda Eventos Montijo setembro I Folhetos - VII Feira Quinhentista I Postal - Abertura 

Temporada do CT JA 2022. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3208 para 3400. Foram colocadas 

18 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

iniciativas da autarquia. Foram colocadas 18 stories que nos permitiram alcançar um maior 

número de visualizações. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu para os 700 para 720 seguidores. Foram 

colocados 8 stories e posts sobre a exposição de Sérgio Lemos. 

• Facebook CMM

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

Alcance da página: 326 367; Visitas à Página e ao perfil: 21 794; Novos gostos: 334. O 
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número total de seguidores é de 21 741. Número de publicações: 97. Número total de 

Stories: 14. Anúncios pagos: VII Feira Quinhentista Aldeia Galega (230,976 pessoas 

alcançadas + 65457 pessoas alcançadas); Publicações e vídeo de promoção do espetáculo 

de abertura de temporada do CT JA - Palaphita (2496 + 37 224 + 14 188 pessoas alcançadas): 

Quatro anúncios com vídeos promocionais do concelho (5701 + 4858 + 19 860 + 20 844 

pessoas alcançadas). 

• 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: 9765; Publicações: 30; 

Ligações externas (partilha): 4; Eventos publicados: 4; Destacou-se o espetáculo: 

Monólogos do Pénis 2, 3k. 

• Base de Dados/ 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 f acebook. No mês em análise foram 

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

Restauração e Similares; Movimento Associativo - Atividades Económicas - Outras; Entidade 

- Subscritores - Inseridos 15 subscritores. Neste mês foram efetuados os seguintes envios:

Acontece Montijo / / 08 a 14 setembro; Acontece Montijo / / 15 a 21 setembro; Acontece 

Montijo / / 22 a 28 setembro; VII Feira Quinhentista / / setembro 2022. 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP
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No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de outubro em jpeg e pdf. No 

item Onde comprar: atualização do item Lojas com Estória I Na área Educação - inserção 

e substituição de itens e ficheiros respeitantes ao ano letivo 2022/2023. No item Reuniões 

de Câmara / Reuniões em Direto - atualização com o carregamento dos vídeos de Streaming 

das reuniões de câmara do mês em análise. No item Deliberações - carregamento das 

propostas de reunião de câmara com despacho de seguimento para o GCRP para publicação. 

Na área dos Eventos - inserção de conteúdos referentes ao mês em análise. No item 

Associativismo - atualização de conteúdos referentes aos Contratos Programa e Protocolos 

de Colaboração. Na área Assembleia Municipal - atualização de Editais de Calendarização. 

Agenda da reunião de câmara 7 e 2 de setembro· 1 Editais: 161 a 206.

Notícias - A caminhar pelo coração; Município comemorou Dia Mundial do Turismo com 

Sunset; Modelscala reuniu mais de uma centena de modelistas no Montijo; "As amigas da 

Gaspar" chega este domingO ao Cinema Teatro Joaquim de Almeida; Município comemora 

Dia Mundial do Coração; Festas do Alto Estanqueiro este fim de semana; O Tempo e o Modo 

com Vandana Shiva no Ateneu Popular; Nota de esclarecimento sobre Carris Metropolitana; 

Nova Unidade de Saúde Familiar Aldegalega abriu portas; Abertura da Temporada do 

Cinema Teatro Joaquim D'Almeida; Marionetas do Porto trazem 'Floresta' ao CTJA; Adega 

de Pegões ganha prémio do melhor vinho Português na China; "Concertos no Salão" trazem 

Cassete Pirata ao Montijo; Grupo de Trabalho Metropolitano faz ponto de situação sobre o 

plano de ação para a habitação; Arraial UDC promete animar Casa Mora este sábado; Cortes 

no abastecimento de água no dia 13 de setembro; Milhares de pessoas vieram à Feira 

Quinhentista; União de Freguesias entrega Distinção de Mérito 'Barca Aldegalega'; Equipa 

Reitoral da Universidade Sénior já tomou posse; Medidas Preventivas 11 a 13. setembro; 

Câmara apoia famílias no início do ano letivo; Ana Cabrita e Marina Barata ocupam vice

presidência e vogal do Concelho de administração na AFPDM; Acesso a medicamentos 

alargado ao dobro dos cidadãos; Feira de Antiguidades adiada; Nuno Canta visita futura 

clínica CUF; Festas de Canha decorreram este fim-de-semana; Carolina Deslandes no CTJA 

em Dia da Freguesia; IX Encontro de Professores e Educadores de Montijo e Alcochete; Quer 

participar nos desfiles da Feira Quinhentista?; Fogos de Habitação Social a Concurso; 

Candidaturas abertas para Hasta pública - Mercado Municipal e Centro Comercial das 

Barreiras; Concurso público do acordo-quadro no âmbito do plano de ação da AML para a 

habitação; Horários do período escolar da rede Carris Metropolitana. 
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✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

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

água; procedimentos concursais. 

Comunicação Social 

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 22 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (12); Educação (2); CTJA (2); Desporto (1 ); Ação Social (1 ), Turismo (1 ), Outros (3). 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 7 e 21 de setembro 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. 

Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 7 e 21 de setembro (num total de 

21 documentos). Notícias- A caminhar pelo coração; Município comemorou Dia Mundial do 

Turismo com Sunset; AML vai promover formações sobre Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas e Regime de Teletrabalho; Modelscala reuniu mais de uma centena de modelistas 

no Montijo; "As amigas da Gaspar" chega este domingo ao Cinema Teatro Joaquim de 

Almeida; Município comemora Dia Mundial do Coração; Festas do Alto Estanqueiro este fim 

de semana; O Tempo e o Modo com Vandana Shiva no Ateneu Popular; Nota de 

esclarecimento sobre Carris Metropolitana; Nova Unidade de Saúde Familiar Aldegalega 
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abriu portas; Abertura da Temporada do Cinema Teatro Joaquim D' Almeida; Marionetas do 

Porto trazem 'Floresta' ao CTJA; Adega de Pegões ganha prémio do melhor vinho Português 

na China; "Concertos no Salão" trazem Cassete Pirata ao Montijo; Grupo de trabalho 

metropolitano faz ponto de situação sobre o plano de ação para a habitação; Arraial UDC 

promete animar Casa Mora este sábado; Cortes no abastecimento de água no dia 13 de 

setembro; Milhares de pessoas vieram à Feira Quinhentista; União de Freguesias entrega 

distinção de mérito 'Barca Aldegalega'; Equipa Reitoral da Universidade Sénior já tomou 

posse; Medidas Preventivas 11 a 13 setembro; Câmara apoia famílias no início do ano letivo; 

Ana Cabrita e Marina Barata ocupam vice-presidência e vogal do Concelho de administração 

na AFPDM; Acesso a medicamentos alargado ao dobro dos cidadãos; Feira de Antiguidades 

adiada; Nuno Canta visita futura clínica CUF; Festas de Canha decorreram este fim-de

semana; Carolina Deslandes no CTJA em Dia da Freguesia; IX Encontro de Professores e 

Educadores de Montijo e Alcochete; Quer participar nos desfiles da Feira Quinhentista?; 

Fogos de Habitação Social a Concurso; Candidaturas abertas para Hasta pública - Mercado 

Municipal e Centro Comercial das Barreiras; Concurso público do acordo-quadro no âmbito 

do plano de ação da AML para a habitação; Horários do período escolar da rede Carris 

Metropolitana. 

• 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 setembro: Newsletter Acontece 

(semanal); Aniversário JF União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro - Distinção de 

Mérito Barca Aldegalega: Banner site 1024x350px + 600x849px; Cartaz vitrine 900x2000mm. 

Palaphita / PIA: Cartaz vitrine 900x2000mm + cartaz geral formato 325x470mm + carrossel 

fotos 1080x1080px + imagem 960x1200px + imagem para LED + imagem evento + criação 

de evento + banners para site: 1024x350px + 600x849px. Na Floresta - cartaz vi trine 

900x2000mm + imagem redes sociais - carrossel fotos 1080x1080px + imagem 960x1200px 
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+ imagem para LED + imagem evento + criação de evento + banners para site: 1024x350px

+ 600x849px. Do outro lado da linha/ ARTEMREDE / 5. º Festival Manobras - Cartaz vitrine

900x2000mm + imagens redes sociais - carrossel fotos 1080x1080px + imagem 960x1200px 

+ imagem para LED + imagem evento + criação de evento + banners para site: 1024x350px

+ 600x849px. Monólogos do Pénis - Atualizações de conteúdos (o espetáculo foi adiado).

As Amigas da Gaspar: Cartaz vitrine 900x2000mm + imagens redes sociais - carrossel fotos 

1080x1080px + imagem 960x1200px + imagem para LED + imagem evento + criação de 

evento + banners para site: 1024x350px + 600x849px + banner AMRS e Mupi Paris. Diogo 

Batáguas - Cartaz vitrine 900x2000mm + imagem redes sociais -carrossel fotos 1080x1080px 

+ imagem 960x1200px + imagem para LED + imagem evento + criação de evento + banners

para site: 1024x350px + 600x849px. 5. º Festival Danças de Salão: Outdoor 8000x3000mm 

+ Mupi Paris. Cartazes de vitrine permanentes: 900x2000mm Bilheteira + Atendimento

geral + cartaz levantamento de reservas. Placas de Inauguração: Campo de Futebol 

António Augusto Cota Marques; EB Afonsoeiro / Pré-Escolar e Biblioteca. Semana Europeia 

da Mobilidade 2022: imagens de divulgação para site e redes sociais. Agenda de Eventos 

Outubro: 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. Capa para Vídeo

teaser Ti Maria Albertina. Centro de Vacinação - atualização horário Setembro: imagens 

de divulgação para site e redes sociais. Dia Mundial do Turismo: voucher, convite, imagens 

de divulgação para site e redes sociais. Newsletter com programação infantil outubro. 

Exposição "Bicharadona: desenho I Bárbara Assis Pacheco": Tratamento das fotos dos 

trabalhos. Banner para site e Facebook - Dia da Freguesia do Montijo; Cartaz Passeio 

Pedestre Stº Isidro Pegões; Inauguração da EB Afonsoeiro - Convite; Dia Mundial do 

Coração - Banner site e Facebook; Mês Sénior - Folheto Programa, Banner para site e 

Facebook; imagem para sinalética/autocolantes para serviço do Desporto. 

• 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. 

43 



Reportagens videográficas 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Dia da Freguesia - Preparação das entrevista e filmagens com o Professor João Martins e 

José Braço Forte - entrega da distinção de mérito 'Barca Aldegalega'; Reportagem 

videográfica do concerto com Carolina Deslandes. VII Feira Quinhentista de Aldeia Galega 

- Montijo: Reportagem videográfica das Arruadas e desfiles pelas ruas do burgo.

Reportagem videográfica Aves de Rapina - Demonstração de voo livre. Reportagem 

videográfica Gaiteiros dum trago, Grupo de Danças Antigas. Reportagem videográfica 

Danças Medievais e Danças Orientais. Reportagem videográfica Espetáculo de Fogo. 

Reportagem videográfica Torneio - Cavaleiros de Ribadouro e Espada Lusitana. Reportagem 

videográfica Torneio em Honra d'El-Rei D. Manuel: Exercícios de combate apeado a cavalo. 

Reportagem videográfica da Receção a El-rei D. Manuel. Realização de um teaser para a 

Feira Quinhentista. Reportagem videográfica da abertura do CTJA com um espetáculo na 

zona ribeirinha "palaphita". Reportagem videográfica da Inauguração do campo de pegões 

co a apresentação das equipas. Reportagem videográfica da Rota Saloia em Alto 

Estanqueiro/ Jardia. Realização de um teaser sobre o espetáculo de Maria Albertina. 

Realização durante dois dias de um Time-Lapse sobre a Modelscala. Reportagem 

videográfica da Modelscala. Reportagem videográfica na Casa Mora do espetáculo "Do outro 

lado da linha". Reportagem videográfica do evento Município comemoração do Dia Mundial 

do Turismo com Sunset. Montagem de som na Casa Mora para as "residências Artísticas". 

Montagem de som na Ermida de Santo António para o espetáculo de Maria Albertina. 

Montagem de som na Casa Mora para o Arraial da UDC. 

• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais 

Criadas 4 fichas em 2 processos; 15 requisições internas; 2 requisições externas; 7 PFO; 9 

faturas conferidas. 

Outubro 

No âmbito do Projeto ©ASAS da Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde, 

foi realizada a criação de uma proposta para separadores da Agenda 2023. No seguimento 

44 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

da dinamização de conteúdos turísticos digitais para implementação no site a na APP 

Montijo, foi criada mais uma rota turística, designadamente Arte Pública do Concelho, a 

qual foi, no mês em análise, ultimada e disponibilizada no site da autarquia e brevemente 

na APP Montijo. 

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: 

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 4 de outubro- li Aniversário 

da Academia Sénior de Sarilhos Grandes ; 4 de outubro- Exposição no âmbito do aniversário 

da UMNSC; 6 de outubro - Abertura do Ano Letivo Sénior; 7 de outubro - Homenagem a 

Alfredo Reis; 6 de outubro - Reunião de câmara; 15 de outubro - Inauguração da exposição 

"Bicharadona"; 15 de outubro - IX Encontro de Educadores e Professores; 19 de outubro -

Reunião de câmara; 24 de outubro - Reunião de câmara extraordinária; 25 de outubro -

Sessão de encerramento Dia Nacional do Mutualismo; 26 de outubro - 11 Jornadas de Saúde 

Sénior; 28 de outubro - Conferência Aviação; 31 de outubro - Hastear de Bandeira da Rede 

dos Municípios Saudáveis. 

• 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. 
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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, desporto, entre outras. 

Foi recolhida informação para as rubricas da próxima Agenda Eventos (novembro) e 

promovida a divulgação da Agenda Eventos do mês em referência (outubro). 

lnformacão recolhida para as rubricas da Agenda Eventos Novembro 

Montijo tem Talento: Sara Loureiro / / Exposições: 14. ª edição - Artesanato dos Presépios 

1 Criatividade no Feminino - AATMA ACCESSORIES e REMAINS I Pintura - a produção de um 

gesto da I Bicharadona: desenho Bárbara Assis Pacheco I Entre a Luz e as Sombras: 

fotografia Jacinto Policarpo / / CT JA: Boeing Boeing I Caminhos D' Orfeu - GMCL I David 

Fonseca I Attarghan ao vivo GLASYA I À Mesa I Voltei com Gosto I A Feira // Lojas com 

estórias: Abel Tobias / / Informações Úteis: Subscrição da Newsletter Acontece Montijo 1 

Locais disponíveis para o levantamento da Agenda Eventos Montijo I Adesão ao Cartão 

Municipal Sénior. 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos Novembro 

Programação oficial da iniciativa Natal com Arte Montijo 2022 (26 nov. a 08 jan. 2023) / / 

Comemoração do Centenário do Nascimento de José Saramago (16 de novembro) / / 

Regresso da Hora do Conto ... à Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva / / XVI edição 

Maratona BTT / / Walk n' Run Montijo / / Iniciativas promovidas pela Companhia 

Mascarenhas-Martins O tempo e o Modo, Concertos no Salão e o Texto não Morreu / / Mass 

Training - Aprender a Salvar Vidas / / Young DJ Contest - Concerto de DJS / / Magusto no 

Museu Etnográfico de Canha / / Fórum Social - Saúde Mental e Vulnerabilidade Social. 

Divulgacão/promocão na Agenda Eventos Outubro 
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Exposições: Luís Rouxinol 35 Anos de Alternativa I Gisela Oliveira - Go! Costura e Croché 1 

Lindo Pôr-do-sol fotografia de Sérgio Lemos I Abertura da Temporada CTJA: Palaphita; Na 

Floresta, Do Outro Lado da Linha, Monólogos do Pénis I Lojas com estórias Pastelaria 

Mimosa I Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa (1 de outubro) e dos 25 Anos 

da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis I Evento de cariz solidário - 2. º Arraial d 'A 

Quadrada ACD I Passeio Pedestre Caminhada PR1 St. º Isidro de Pegões I Walk n' Run 

Montijo 1 29.º Aniversário do Motoclube do Montijo 1 5. ª edição Festival Dança do Montijo -

Danças de Salão I Iniciativas promovidas pela Companhia Mascarenhas-Martins O tempo e 

o Modo, Concertos no Salão e Uma Mulher, Um Homem, Um Músico e Dois Deuses Entram

Num Bar. Exposições - União Mutualista: uma Presença Ativa no Montijo; Bicharadona: 

desenho Bárbara Assis Pacheco; Lindo pôr-do-sol: fotografia; GO! Costura & Croché; Luís 

Rouxinol - 35 Anos de Alternativa I Espetáculos e Concertos: As Amigas do Gaspar: Diogo 

Batáguas; Gil Moniz; Bandas Filarmónicas e Grupo Coral do Montijo I Cantar com Amigos 

VIII I Montijo Tem Talento João Malha I Montijo APP Montijo. 

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 Afixação 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 
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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. 

Foram impressos os seguintes cartazes para a afixação nos Mupis Paris: 11 cartazes do 

Espetáculo Attarghan 6 cartazes - As Amigas da Gaspar / / 17 cartazes do Espetáculo Voltei 

com Gosto - Ti Maria Albertina / / 13 cartazes alusivos às Danças de Salão Montijo. 

MUPIS GT 

Manteve-se afixados os cartazes alusivos ao património concelhio: Fontanário de Pegões 1 

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 1 

Moinho de Vento do Esteval I Igreja Matriz e Coreto I Cristo Indo Português I Homenagem 

à Agricultura - Artur Bual. 

OUTDOORS 

Divulgação/promoção: / / Festival Danças de Salão 2022 - estruturas Praça Gomes Freire 

de Andrade e Portas da Cidade / / Cedência de 2 estruturas 8x3mts da CMM, localizadas na 

Praça Gomes Freire de Andrade e Quinta do Saldanha - divulgação do 2. º Arraial da 

Associação Quadrada / / APP Montijo - estruturas do Apeadeiro de Sarilhos Grandes e 

Atalaia. 

OUTROS SUPORTES COMUNICAÇÃO 

Agenda Eventos Montijo / / Certificados de participação - 11 Jornadas de Saúde Sénior / / 

Faixa, Lettering e catálogos - Bicharadona: desenho Bárbara Assis Pacheco / / Painéis e 

catálogos - Entre a Luz e as Sombras: Fotografia. 

DISTRIBUIÇÃO 

Agenda Eventos Montijo outubro. 

• Gestão do lnstagram
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lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3400 para 3608. Foram colocadas 

28 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

iniciativas da autarquia. Foram colocadas 28 stories que nos permitiram alcançar um maior 

número de visualizações. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 720 para 746 seguidores. Foram 

colocados 3 stories e posts sobre a exposição de Bicharadona. Este trabalho está a ser 

realizado em cooperação com as colegas Ana Reis Silva e Sara Almeida. 

lnstagram do CTJA - 7 publicações; Seguidores da página: 933; Alcance: 616. 

lnstagram Gabinete do Juventude - Alcance: 878; Visitas ao Perfil: 148; Novos Seguidores: 

36; Nº de Publicações: 3 Posts / / 1 Story . 

• Facebook CMM

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

da página: 105 652; Visitas à Página e ao perfil: 15 666; Novos gostos: 160. O número total 

de seguidores é de 21 776. Número de publicações: 77. Número total de Stories: 40. 

Anúncios pagos: 2 Young DJ Contest (1 - 27329 alcance; 2 - 26158 alcance). 

• Facebook do CT JA

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

da página, comunicação. Seguidores da página: 9770 Alcance: 18 882; Publicações: 30 1 

Histórias: 35 1 Ligações externas (partilha): 5 1 Eventos publicados: 5; Destacou-se o 

espetáculo: Monólogos do Pénis 2,3k. 
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• Base de Dados / 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. No mês em análise foram 

atualizados os seguintes dados: Atualização de contactos nas seguintes Entidades: 

Entidades Oficiais; Escolas Básicas/ JI; Atividades Económicas - Vinícolas; Atividades 

Económicas - Comércio e Serviços; Entidade - Subscritores; Foram inseridos 27 subscritores; 

Inserção de informações através dos questionários de satisfação: Galeria Municipal - 6; 

Questionários de satisfação CT JA - 4. 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP

No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de novembro em jpeg e pdf. No 

item Onde comprar: atualização do item Lojas com Estória I Na área Educação - inserção 

e substituição de itens e ficheiros respeitantes ao ano letivo 2022/2023. No item Reuniões 

de Câmara / Reuniões em Direto - atualização com o carregamento dos vídeos de Streaming 

das reuniões de câmara do mês em análise. No item Deliberações - carregamento das 

propostas de reunião de câmara com despacho de seguimento para o GCRP para publicação. 

Na área dos Eventos - inserção de conteúdos referentes ao mês em análise. No item 

Associativismo - atualização de conteúdos referentes aos Contratos Programa e Protocolos 

de Colaboração. Reuniões de Câmara - Agenda da reunião de câmara 6, 19 e 24 de outubro 

1 Editais: 207 a 233. 1 Atas n. º 19, 20 e 11. Notícias - Agenda de Eventos - novembro; 

Aviação comercial em Portugal mote de conferência; Câmara regressa às reuniões 

descentralizadas; Walk n 'Run pela saúde; 1. ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro Com 

Arco; Dia Nacional do Mutualismo no CTJA; Saúde Sénior em discussão no Cinema-Teatro; 

Cantar com Amigos realiza sétima edição, Bandas Sonoras em Concerto no CT JA; Armazém 

de frio traz avanço significativo para produção de hortênsias; Revisão de PDM aprovada em 

reunião de câmara extraordinária; Listas provisórias do concurso de atribuição de habitação 

social publicadas; O Tempo e o Modo com Lula da Silva no Ateneu Popular; 'Concertos no 
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Salão' com Pedro Mestre; Dia Municipal para Igualdade; Comemorações dos 25 anos da " 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis"; AML disponibiliza curso livre sobre património 

arquitetónico e arte urbana da região; Jacinto Policarpo inaugurou exposição no Museu; 

Bolsas de Estudo Cidade do Montijo voltam a ser atribuídas; Câmara apoia associações 

desportivas; Cortes no abastecimento de água no dia 25 de outubro; Encontro de 

professores no âmbito do projeto PROJETO ERASMUS+ "DEPLASTIFY THE PLANET"; 'Uma 

mulher, um homem, um músico e dois deuses entram num bar' no CTJA; 5.ª edição do 

Festival Dança do Montijo realiza-se já este sábado; David Fonseca no Cinema - Teatro a 

12 de novembro; Exposição Bicharadona já abriu na Galeria Municipal; Museu Municipal 

recebe mostra de Fotografia; Ação de Suporte Básico de Vida disponível para a população; 

Jornadas da Saúde Sénior; Motoclube com casa cheia no 29. º aniversário; Concurso para 

Apresentação de Candidaturas da ADREPES ao PDR2020; Cortes no abastecimento de água 

no dia 18 de outubro; 'Pai' do ténis de mesa no Montijo homenageado por antigos alunos; 

'Bicharadona' na Galeria Municipal; Motoclube do Montijo comemora 29. º aniversário; 

Autarquia conquista Prémio "Viver em Igualdade"; No Palco da Vida voltou ao CTJA; Hasta 

Pública traz nova vida ao Mercado Municipal; Young DJ Contest está de regresso; Câmara 

aprova aquisição de veículo para Bombeiros de Canha; União Mutualista: Uma Presença 

Ativa no Montijo; Academia Sénior de Sarilhos Grandes celebra 2 anos; Diogo Batáguas -

Stand Up Comedy no CTJA; Há Teatro Infantil este domingo no CTJA; Caminhada PR1 Santo 

Isidro de Pegões a 9 outubro; Dia Mundial do Animal / / 4 de outubro; Biblioteca Municipal 

acolhe mostra da União Mutualista; O 2. º arraial d' A Quadrada está a chegar; Alto

Estanquei ro recebeu 3 dias de festa; No Palco da Vida volta ao CT JA; Outubro Mês Sénior. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

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

de água; procedimentos concursais. 

• Montijo Hoje
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Elaboração de conteúdos e paginação da edição de outubro. Entrevista com os proprietários 

do restaurante "D'Gustus" no âmbito da rúbrica "Montijo à Mesa", para constar na edição 

de outubro do Montijo Hoje. 

Comunicação Social 

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 26 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (8); Educação (2); CTJA (4); Ação Social (2), Apoios (2), outros (8). 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 6, 19 e 24 de outubro 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. 

Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 6, 19 e 24 de outubro (num total 

de 25 documentos). Atas n.º 19, 20 e 11. 

Notícias- Agenda de Eventos - novembro; Aviação comercial em Portugal mote de 

conferência; Câmara regressa às reuniões descentralizadas; Walk n, Run pela saúde; 1. ª 

Prova do Campeonato Nacional de Tiro Com Arco; Dia Nacional do Mutualismo no CT JA; 

Saúde Sénior em discussão no Cinema-Teatro; Cantar com Amigos realiza sétima edição, 

Bandas Sonoras em Concerto no CT JA; Armazém de frio traz avanço significativo para 

produção de hortênsias; Revisão de PDM aprovada em reunião de câmara extraordinária; 
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Listas provisórias do concurso de atribuição de habitação social publicadas; O Tempo e o 

Modo com Lula da Silva no Ateneu Popular; 'Concertos no Salão' com Pedro Mestre; Dia 

Municipal para Igualdade; Comemorações dos 25 anos da " Rede Portuguesa de Municípios 

Saudáveis"; AML disponibiliza curso livre sobre património arquitetónico e arte urbana da 

região; Jacinto Policarpo inaugurou exposição no Museu; Bolsas de Estudo Cidade do 

Montijo voltam a ser atribuídas; Câmara apoia associações desportivas; Cortes no 

abastecimento de água no dia 25 de outubro; Encontro de professores no âmbito do projeto 

PROJETO ERASMUS+ "DEPLASTIFY THE PLANET"; 'Uma mulher, um homem, um músico e 

dois deuses entram num bar' no CT JA; 5. ª edição do Festival Dança do Montijo realiza-se já 

este sábado; David Fonseca no Cine-teatro a 12 de novembro; Exposição Bicharadona já 

abriu na Galeria Municipal; Museu Municipal recebe mostra de Fotografia; Ação de Suporte 

Básico de Vida disponível para a população; Jornadas da Saúde Sénior; Motoclube com casa 

cheia no 29. º aniversário; Concurso para Apresentação de Candidaturas da ADREPES ao 

PDR2020; Cortes no abastecimento de água no dia 18 de outubro; 'Pai' do ténis de mesa 

no Montijo homenageado por antigos alunos; 'Bicharadona' na Galeria Municipal; 

Motoclube do Montijo comemora 29. º aniversário; Autarquia conquista Prémio "Viver em 

Igualdade"; No Palco da Vida voltou ao CTJA; Hasta Pública traz nova vida ao Mercado 

Municipal; Young DJ Contest está de regresso; Câmara aprova aquisição de veículo para 

Bombeiros de Canha; União Mutualista: Uma Presença Ativa no Montijo; Academia Sénior 

de Sarilhos Grandes celebra 2 anos; Diogo Batáguas - Stand Up Comedy no CT JA; Há Teatro 

Infantil este domingo no CTJA; Caminhada PR1 Santo Isidro de Pegões a 9 outubro; Dia 

Mundial do Animal / / 4 de outubro; Biblioteca Municipal acolhe mostra da União Mutualista; 

O 2. º arraial d' A Quadrada está a chegar; Alto-Estanqueiro recebeu 3 dias de festa; No 

Palco da Vida volta ao CTJA; Outubro Mês Sénior. 

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

(semanal). Exposição "Bicharadona I Bárbara Assis Pacheco" (28/9) - Tratamento das fotos 

dos trabalhos; 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, Painel de apresentação; Imagens de divulgação para Site e Redes 

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

Setubalense. Comunicado Facebook - alterações ao trânsito devido à Festa 

Funkyeiras.Centro de Vacinação - atualização horário Outubro: Imagens de divulgação para 

Site e Redes Sociais. Fórum Social Saúde Mental e Vulnerabilidade Social: Criação da 

imagem do fórum nos seguintes formatos: Cartaz; Imagens de divulgação para Site e Redes 

Sociais Facebook e lnstagram; Montagem da exposição do Museu Municipal; Agenda de 

Eventos de Novembro 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. Walk 

n'Run/ 25 anos da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis: Imagens de divulgação para 

as Redes Sociais Facebook e lnstagram. Informação à População - Reunião de Câmara 

descentralizada em Sarilhos Grandes - folheto. Imagem "A Tua Ideia a Nossa Imagem" 

(Banner site lnstagram e Facebook); Concurso Young DJ Contest (Banner site lnstagram e 

Facebook); Academia Sénior de Sarilhos (Cartaz (Stories lnstagram e Banner); Newsletter 

Acontece Montijo; Comemorações - Dia Municipal da Igualdade de Género (6 paineis 

600mmx1800mm, banner, lnstagram e Facebook); Espetáculo "No Palco da Vida" 

(programa, lnstagram, Banner e Facebook). CTJA - Uma mulher,um homem, um músico e 

dois deuses entram num bar; Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + 

img 960x1200px +img para LED + img evento + criação de evento + banner para site: 

1024x350px + 600x849px + impressão e corte de 140 bilhetes + irnpressão e dobragem de 

140 folhas de sala (10 pág. Cada); AMUT Da quinta à sétima arte: Bandas sonoras em 

concerto - Cartaz vitrine 900x2000mm + im redes sociais carrossel fotos 1080x1080px + img 

960x1200px + img para LED + img evento + criação de evento + banner para site: 

1024x350px + 600x849px; Cantar com Amigos VIII - Cartaz vitrine 900x2000mm + im redes 

sociais carrossel fotos 1080x1080px + img 960x1200px + img para LED + img evento+ criação 

de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px; Boeing Boeing / Yellow Star 

Company - Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + img 960x1200px 
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+img para LED + img evento + criação de evento + banner para site: 1024x350px +

600x849px + mupi paris + flyer A6 arte final; Caminhos d'Orfeu / GMCL - Cartaz vitrine 

900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + img 960x1200px +img para LED + img evento 

+ criação de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px; Voltei com Gosto / Ti

Maria Albertina - Cartaz vitrine 900x2000mm + Mupi Paris; Etiquetas Natal com Arte para 

sacos - Design e impressão de 1600ex. 

• 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. Registo fotográfico dos animais do canil municipal para campanha de adoção, 

no âmbito do "dia do animal". Registo fotográfico de monumentos e património para 

criação de rotas turísticas; 

Reportagens videográficas 

No âmbito da dinamização de eventos em formato multimédia, foram produzidos para 

Social Media, os seguintes vídeos: Vídeo Bicharadona (1080x1080); Vídeo Timelapse 

Bicharadona - making off (1080x1080); Vídeo Bicharadona - story (1080x1920); vídeo clip 

Tiro ao Arco (1080x1080); Vídeo Reunião de Câmara - story (1080x1920); vídeo Reunião de 

Câmara (1080x1080); vídeo Young DJ's Contest Promo (1080x1080). Registo videográfico e 

captação de imagens aéreas no Cinema- Teatro Joaquim D' Almeida, para elaboração de 

um vídeo promocional; Preparação do vídeo para o 2º aniversário da Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes. Montagem de som na AMUT para o 2º Aniversário. Reportagem 

videográfica do 2º aniversário da Academia Sénior de Sarilhos Grandes. Reportagem 

videográfica das Festas do Alto Estanqueiro e reportagem videográfica da inauguração. 

Reportagem videográfica da procissão. Reportagem videográfica do Concerto da AMUT. 

Reportagem videográfica do Concerto com Mónica Sintra. Reportagem videográfica com o 

coro da Academia Sénior Alto estanqueiro Jardia e Atalaia. Reportagem videográfica do 
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Rancho Folclórico e Etnográfico do Alto Estanqueiro. Reportagem videográfica do Rancho 

Folclórico Juventude Atalaiense. Reportagem videográfica no CTJA "No Palco da Vida". 

Reportagem videográfica e fotográfica do Arraial da A Quadrada. Reportagem Videográfica 

do Passeio Pedestre em Pegões. Reportagem videográfica da montagem e inauguração da 

exposição Bicharadona na Galeria Municipal do Montijo. Reportagem videográfica do 

aniversário do Motoclube. Reportagem Videográfica da Comédia Musical na AMUT. 

Reportagem videográfica do 5. º Festival de Danças de Salão - Montijo. Reportagem 

videográfica da 1. ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro Com Arco. Reportagem 

videográfica do Cantar com Amigos VIII / / Grupo Coral do Montijo. Montagem de som 

no Pavilhão para o Ginásio Clube do Montijo. 

• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais - Criadas 2 fichas em 2 processos; 10 

requisições internas; 5 requisições externas; 11 PFO; 24 faturas conferidas. 

56 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Na Secretaria do DPTU, deu entrada em Setembro e Outubro de 2022 os seguintes 

processos: 

Setembro de 2022: 

Processos Tipo A - 7 processos 

Processos Tipo B - 7 processos 

Processos Tipo 1 - 4 processos 

Foram emitidas 12 Licenças de Utilização 

Outubro de 2022: 

Processos Tipo A - 9 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Processos Tipo 1 - 1 processo 

Foram emitidas 1 O Licenças de Utilização 

Foram emitidas 5 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 

No mês de setembro não foram submetidas propostas da DPTU a reunião e Câmara. 

outubro 

- Proposta n. º 414/22 - PROJETO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MONTIJO
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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 

Informações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Anulação de Cabimento 

Processo F-27 /2022 - Remodelação do Gabinete da Sra. Vereadora no Edifício dos Paços do 

Concelho 

Convite de Proposta a Empresa por email 

Processo F-71 /2022 - Execução de Acessibilidades em Espaço Exterior 

Publicação no DRE e Colocação dos Procedimentos na Plataforma VortalGov 

Processo F-05/2022 - Construção Anexa à Galeria Municipal do Montijo 

Prorrogação do Prazo para Entrega das Propostas na Plataforma VortalGov 

Processo F-63/2022 - Obras de Recuperação em Edifícios Escolares / 2022 

Abertura das Propostas 

Processo F-13/2022 - Requalificação e Ampliação do Canil/Gatil Municipal do Montijo 

60 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Processo F-20/2022 - Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-21 /2022 - Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

Processo F-45/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola 

Primária - Sarilhos Grandes 

Processo F-48/2022 - Execução de Calçadas em Passeios na Av. Sta. Isidro de Pegões 

Processo F-55/2022 - Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 

Processo F-57 /2022 - Calcetamento na envolvente da Sede do Motoclube do Montijo 

Processo F-60/2022 - Recuperação de Exteriores no Pavilhão Desportivo na Escola Poeta 

Joaquim Serra 

Processo F-61 /2022 - Automatização de Sistemas de Rega 

Processo F-65/2022 - Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de 

Almeida 

Relatório Preliminar e Audiência Prévia 

Processo F-13/2022 - Requalificação e Ampliação do Canil/Gatil Municipal do Montijo 

Processo F-40/2022 - Construção de 4 Salas de Aula na EB da Liberdade 

Processo F-45/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola 

Primária - Sarilhos Grandes 

Processo F-54/2022 - Reabilitação de Calçada Junto à Rua 1. º de Dezembro 

Processo F-65/2022 - Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de 

Almeida 

Processo F-69/2022 - Recuperação de fogos Devolutos em Habitações Sociais 

Relatório Preliminar e Audiência Prévia com Pronúncia 
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Processo F-28/2022 - Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro 

Iça 

Pedido de Informação de Compromisso 

Processo F-12/2022 - Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2022 

Processo F-20/2022 - Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-21 /2022 - Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

Processo F-43/2022 - Recuperação e Execução de Calçadas na Rua António Tavares Marques 

e Rua Beatriz Cassus 

Processo F-45/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola 

Primária - Sarilhos Grandes 

Processo F-48/2022 - Execução de Calçadas em Passeios na Av. Sta. Isidro de Pegões 

Processo F-53/2022 - Reparação de Danos Provocados por Inundação no Edifício dos Serviços 

Técnicos 

Processo F-55/2022 - Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 

Processo F-57 /2022 - Calcetamento na envolvente da Sede do Motoclube do Montijo 

Processo F-59/2022 - Obras de conservação do Cemitério S. Sebastião 

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

Processo F-12/2022 - Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2022 

Processo F-20/2022 - Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-21 /2022 - Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

Processo F-43/2022 - Recuperação e Execução de Calçadas na Rua António Tavares Marques 

e Rua Beatriz Cassus 
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Processo F-45/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola 

Primária Sarilhos Grandes 

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 

Processo F-55/2022 - Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 

Processo F-57 /2022 - Calcetamento na envolvente da Sede do Motoclube do Montijo 

Processo F-59/2022 - Obras de conservação do Cemitério S. Sebastião 

Adjudicação e Pedido de Documentos de Habilitação 

Processo F-12/2022 - Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2022 

Processo F-43/2022 - Recuperação e Execução de Calçadas na Rua António Tavares 

Marques e Rua Beatriz Cassus 

Processo F-45/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola 

Primária - Sarilhos Grandes 

Processo F-54/2022 - Reabilitação de Calçada Junto à Rua 1. º de Dezembro 

Processo F-57 /2022 - Calcetamento na envolvente da Sede do Motoclube do Montijo 

Processo F-62/2022 - Obras de Conservação e Ampliação do Cemitério Pinhal do Fidalgo 

Processo F-65/2022 - Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de 

Almeida 

Oficial Público para Outorga de Contrato 

Processo F-20/2022 - Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-21 /2022 - Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal Canha 

Processo F-55/2022 - Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 
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Processo F-04/2022 - Readaptação da rede de drenagem de águas residuais nos J. I de 

Santo Isidro e Pegões Gare 

Processo F-39/2022 - Regularização de Pavimentos no Largo da Feira e Rua Sarmento 

Beires 

Processo F-53/2022 - Reparação de Danos Provocados por Inundação no Edifício dos 

Serviços Técnicos 

Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 

Processo F-49/2022 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2022 

Auto de Consignação 

Processo F-12/2022 - Execução e recuperação de zonas calcetadas no Concelho/2022 

Processo F-20/2022 - Pavimentação do Caminho Joaquim Vitorino em Carrapatal - Canha 

Processo F-2112022 - Pavimentação do Caminho Pedro Veríssimo em Carrapatal - Canha 

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-3712022 - Remodelação do Parque Infantil na Rua Frei Luís de Sousa 

Processo F-44/2022 - Reforço e Beneficiação da IP no Jardim das Nascentes 

Processo F-48/2022 - Execução de Calçadas em Passeios na Av. Sta. Isidro de Pegões 

Processo F-49/2022 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2022 

Processo F-53/2022 - Reparação de Danos Provocados por Inundação no Edifício dos 

Serviços Técnicos 

Processo F-55/2022 - Execução de arranjos exteriores em escolas 2022 
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Devolução do Seguro de Caução à Seguradora 

Processo F-49/2022 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2022 

Envio Auto de Suspensão da Obra 

Processo F-70/2021 - Recuperação de Pavimentos em Arruamentos na Freguesia de 

Sarilhos Grandes 

Prorrogação do Prazo da Obra 

Processo F-145/2021 - Execução de Ramal de Baixa Tensão para Ligação de Semáforos 

Auto de Receção Provisória 

Processo F-15/2020 - Execução de Telheiros em Edifícios Escolares 

Processo F-16/2021- Conservação e Manutenção do Campo de Futebol do Bairro da 

Liberdade 

Processo F-32/2021 - Recuperação de Calçadas em Passeios e Jardim - Sarilhos Grandes 

Processo F-49/2021 - Pavimentos e Ciclovia nos Jardins Anexos ao Estabelecimento 

Prisional 

Processo F-50/2021- Reparações no Edifício Quartel da PSP - Montijo 

Processo F-86/2021 - Remodelação da Iluminação do Campo de Futebol do Esteval 

Processo F-30/2022 - Recuperação do Edifício do Museu do Pescador 

Obra sem Condições de ser Recebida Provisoriamente 

Processo F-10/2022 - Construção de Um Grupo de Columbários no Cemitério Municipal de 

S. Sebastião
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Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

Processo F-15/2020 - Execução de Telheiros em Edifícios Escolares 

Processo F-06/2021- Regularização de Caminhos Rurais - 2021 

Processo F-16/2021- Conservação e Manutenção do Campo de Futebol do Bairro da 

Liberdade 

Processo F-31 /2021 - Conservação de Balneários Públicos na Freguesia de Sarilhos 

Grandes 

Processo F-32/2021 - Recuperação de Calçadas em Passeios e Jardim - Sarilhos Grandes 

Processo F-49/2021 - Pavimentos e Ciclovia nos Jardins Anexos ao Estabelecimento 

Prisional 

Processo F-50/2021- Reparações no Edifício Quartel da PSP - Montijo 

Processo F-6112021 - Recuperação de pavimentos e órgãos de drenagem na Estrada dos 4 

Marcos - Sarilhos Grandes 

Processo F-86/2021 - Remodelação da Iluminação do Campo de Futebol do Esteval 

Processo F-99/2021 - Reabilitação da ciclovia na Av. D. João li 

Processo F-30/2022 - Recuperação do Edifício do Museu do Pescador 

Compromisso/ Revisão de Preços 

Processo F-12/2018 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2018 

Processo F-24/2021- Recuperação de Pavimentos e Órgãos de Drenagem no C.M. 1129 

Processo F-49/2021 - Pavimentos e Ciclovia nos Jardins Anexos ao Estabelecimento 

Prisional 

Processo F-98/2021 - Calcetamentos entre a Escadaria da Atalaia e o Cruzeiro Mor 

Processo F-115/2021- Recuperação de Exteriores na EB1 Alto Estanqueiro e Outros 

Estabelecimentos de Ensino 

Processo F-123/2021- Reabilitação do Moinho de Maré 
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Processo F- 31 /2018 - Recuperação de Pavimentos na Rua da Agricultura - Faias - União 

das freguesias de Pegões 

Processo F- 09/2019 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2019 

Processo F - 22/2019 - Remodelação da Iluminação Pública na Praça da Liberdade 

Processo F - 28/2019 - Recuperação de 1 O fogos devolutos em habitações sociais 

Processo F - 42/2019 - Conservação do Quartel da GNR de Canha 

Processo F - 26/2020 - Pavimentação de Rua da Liberdade Faias 

Processo F - 53/2020 - Substituição de Cobertura no Refeitório da Escola E. B.1 Caneira 

Processo F - 01 /2021 - Substituição da cobertura no refeitório na Escola EB 1 da Rosa dos 

Ventos 

Cancelamento de Garantia Bancária 

Processo F-31 /1978- Construção da Biblioteca Municipal 

Processo F-05/2016- Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2016 

Processo F-23/2016- Conservação de Paredes Exteriores da Biblioteca Municipal - Montijo 

Processo F-34/2016- Requalificação do Largo da Feira de Canha 

Edital - Alteração de Trânsito 

N. º 191 /2022 - Feira Quinhentista de Aldeia Galega

N. º 196/2022 - 16ª Prova de carrinhos de Rolamentos de Montijo 2022

N. º 197 /2022 - Festas Populares do Alto Estanqueiro

N. º 199 /2022 - Semana Europeia da Mobilidade-2022
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N.º 217/2022 - Remodelação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Almansor -

Canha

N.º 219/2022 - 1º Encontro Culturomusical da Freguesia - Sarilhos Grandes

N. º 234/2022 - Reparação do Pavimento na Estrada Circular Externa

N. º 235/2022 - Recuperação de Pavimentos na Rua Gago Coutinho

Ofícios Diversos 

Fernando de Oliveira Amoroso 

Dicionário das Cores, Unipessoal, Lda. 

Mercado Municipal 

Cessação do Direito de Ocupação das Bancas n.ºs 38 e 39 (destinadas á Venda de Peixe e 

Mariscos. 

Hasta Pública dos Mercados 

Ata da Arrematação 

Adjudicação provisória 

Adjudicação definitiva 

Atribuição provisória de Bancas e lojas no Mercado Municipal 

Banca n.º 16 

Banca n.º 22 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N. º 51 /2022 

Processo N. º 52/2022 

Processo N. º 53/2022 

Processo N. º 54/2022 

Processo N. º 55/2022 

Processo N. º 56/2022 

Processo N. º 57/2022 

Processo N. º 58/2022 

Ofícios aos Proprietários 

Processo N. º 40/2022 

Processo N. º 45/2022 

Edital de art. º 9. º do Regulamento Municipal Veículos Abandonados 

Edital nº 192/2022 

Processo Nº 09 /2022 

Processo Nº 10/2022 

Processo Nº 16/2022 

Processo Nº 19 /2022 

Processo Nº 28/2022 
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Processo Nº 49 /2022 
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Edital de art. º 13. º do Regulamento Municipal Veículos Abandonados 

Edital nº 200/2022 

Processo Nº 01 /2017 

Processo Nº 37 /2020 

Processo Nº 43/2020 

Processo Nº 54/2020 

Processo Nº 55/2020 

Processo Nº 56/2020 

Processo Nº 57 /2020 

Processo Nº 62/2020 

Processo Nº 08/2021 

Processo Nº 09/2021 

Processo Nº 11 /2021 

Processo Nº 14/2021 

Processo Nº 19/2021 

Processo Nº 22/2021 

Processo Nº 24/2021 

Processo Nº 25/2021 

Processo Nº 27 /2021 

Processo Nº 31 /2021 
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Processo Nº 32/2021 

Processo Nº 34/2021 

Processo Nº 35/2021 

Processo Nº 37 /2021 

Processo Nº 38/2021 

Processo Nº 39 /2021 

Processo Nº 40/2021 

Processo Nº 43/2021 

Processo Nº 46/2021 

Processo Nº 48/2021 

Processo N° 49 /2021 

Processo Nº 50/2021 

Processo Nº 51 /2021 

Processo Nº 52/2021 

Processo Nº 53/2021 

Processo Nº 54/2021 

Processo Nº 55/2021 

Processo N° 56/2021 

Processo Nº 65/2021 

Processo Nº 66/2021 

Processo Nº 67 /2021 

Processo Nº 68/2021 

Processo Nº 72/2021 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 
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Processo Nº 76/2021 

Processo Nº 78/2021 

Processo Nº 79/2021 

Processo Nº 02/2022 

Processo Nº 03/2022 

Processo Nº 04/2022 

Processo Nº 05/2022 

Processo Nº 08/2022 

Processo Nº 38/2022 

Ofícios Diversos 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Comando Distrital da PSP de Setúbal 

Comando Distrital da GNR de Setúbal 

Inspetor Coordenador da Polícia Judiciária do Departamento de Investigação Criminal 

Banco Cofidis, Lda. 
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Aquisição de 2 torneiras para o Bloco R da Escola Sec. Poeta Joaquim Serra 

Montagem de 2 luminárias no Beco Corte Falcão - Montijo 

Desvio de coluna de IP e respetiva luminária na Rua Entre Paredes 

Aquisição de termoacumulador para os Balneários da freguesia de Sarilhos Grandes 

Aquisição de pedra para inauguração do jardim inclinado 

Limpeza de ervas em torno do exterior do Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro 

Limpeza de ervas no interior do Campo de Futebol Municipal do Esteval 

Limpeza de ervas em torno do exterior do Polidesportivo do Areias 

Limpeza de ervas em torno do Campo de Futebol Municipal da Liberdade 

Aquisição de material para as Piscinas Municipais 

Publicação de anúncios de concursos públicos no DRE 

Reparação da canalização da Casa do Ambiente 

Reposição de coluna de IP na Av. Rainha Santa Isabel, junto ao Motel, devido a acidente 

de viação (Circular Externa) 

Montagem de toldo para a EB1 Esteval 

Limpeza de ervas em torno do exterior do Polidesportivo do Areias 

Manutenção aos equipamentos AVAC e SADI instalados no edifício da EB1 do Esteval 

Reparação do pavimento no parque infantil das flores 

Aquisição de cintas para as trincheiras 

Produção e instalação de 6 expositores para a zona ribeirinha 

Manutenção do sistema de incêndio no Centro Comunitário Mais Cidadão 

Montagem de palco em Pegões, para o evento de 17 de setembro 
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Instalação de alarme de intrusão e elaboração das MAP para a Casa da Música Jorge 

Peixinho 

Instalação de bebedouro na Praça dos Descobrimentos 

Aluguer de camarins para as Festas do Alto Estanqueiro 

Aquisição de aglomerado cru para a construção de 3 caixas de madeira para o Cemitério 

S. Sebastião

Aquisição de torneira para o lavatório do WC Homens do piso 1 dos SMAS 

Inspeção de pulverizadores 

Fornecimento e colocação de fechos e estores na Casa do Ambiente 

Ligação à rede concluída para o bunker multibanco no Alto Estanqueiro 

Transporte de inertes para colocação de caminhos de terra batida e em valas 

Manutenção e limpeza dos Ar Condicionados da Casa do Ambiente 

Transporte de resíduos diversos de Montijo e Canha 

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. 

1 de setembro a 30 de setembro de 2022 

S. Sebastião

lnumações - 12 

Exumações -02 

Capelas - 19 
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1 de outubro a 31 de outubro de 2022 

S. Sebastião

lnumações - 25 

Exumações -01 

Capelas - 35 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 05 

Exumações -01 

Capelas - 06 

CASA DO AMBIENTE 

Sensibilização Ambiental 

Eco-Escolas - Projetos 

Divulgação de projeto e consulta de escolas interessadas. 

PeddyApp (edição 2021 /2022) 

Articulação com a S. Energia - atribuição de prémios a escola e alunos vencedores. 
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Semana Europeia da Mobilidade 

Participação da SEM2022 com sinalização do Dia Europeu Sem carros, com a tradicional 

corte de trânsito da Praça da República e divulgação do tema na revista Municipal de 

Montijo e nas redes sociais da Autarquia. 

Promoção de Mobilidade - Instalação de 22 parqueamentos de bicicletas na via publica 

como forma de promoção da mobilidade suave. 

OUTROS 

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. 

Registo das Reclamações dos Munícipes referente aos Transportes Públicos pela Carris 

Metropolitana 

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 

Implementação e monitorização de medidas de melhoria a implementar na Casa do 

Ambiente (recolha de resíduos diferenciados, consumos de energia, atualização página do 

ambiente). 
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Apoio a agendamentos de utilização do auditório da Casa do Ambiente: 

Apoio ao Núcleo local de inserção do Montijo em reuniões 

Apoio ao Centro de Saúde do Montijo em reuniões 

Apoio ao ACES Arco Ribeirinho em reuniões 

Apoio ao DGRH em formações 

Apoio aos Recursos Humanos dos SMAS em formações 

Apoio ao DDSPS Equipa Casas em reuniões 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
PREVENÇÃO DA SAÚDE 

78 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento de Ação Social - SAAS 

• Recebidos e transferidos para o respetivo técnico - 75 processos de ação social;

• Aprovadas 12 Ações Isoladas;

• Aprovados 9 Acordos de Intervenção Social;

• Recebidas, encaminhadas ao respetivo técnico e informadas - 15 sinalizações da

Linha de Emergência Social (LNES);

• Efetuadas 5 visitas domiciliárias;

• Acompanhados 82 agregados familiares.

Atendimentos nas freguesias: 

• Sarilhos Grandes - 6

• União de freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia - 2

• União de freguesias Pegões - 9

• Canha - 2

Loja Social 

Atendi mentas: 

Setembro - 30 agregados -103 beneficiários; 

Outubro - 26 agregados - 89 beneficiários; 

Rede de Apoio Alimentar 

Proc. Novos/ Agregados - 1 O; Beneficiários - 26. 

Proc. Inelegíveis - 22; Beneficiários - 75. 

Atendimentos jurídicos - Protocolo OSAE (Ordem dos Solicitadores e Agentes de 

Execução) 

Realizaram-se 2 atendimentos no âmbito do Direito Civil. 

GABINETE DE PSICOLOGIA E TERAPIA FAMILIAR 
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Total de atendimentos: 370 (123 telefónicos e 147 presenciais) 

Sexo: 12(M); 188 (F) 

Motivos: 

Alcoolismo/Comportamentos aditivos: 19 

Problemas Psiquiátricos: 49 

Problemas Emocionais: 63 

Problemas no Sistema Familiar: 42 

Violência Familiar: 192 

Gabinete de Apoio à Vitima de Violência (GAVV) 

No dia 20/9/2022 reuniu o Grupo de Apoio a Vitimas de Violência (GAVV), estiveram 

presentes 5 utentes. 

No dia 11/10/2022 reuniu o Grupo de Apoio a Vítimas de Violência (GAVV), 

estiveram presentes 3 utentes. 

No dia 25/10/2022 reuniu o Grupo de Apoio a Vitimas de Violência (GAVV), 

estiveram presentes 5 utentes. 

GABINETE DE SAÚDE 

Procedimentos concursais para aquisição de serviços de vigilância/segurança e 

aquisição de serviços gerais de limpeza de edifícios, no âmbito do processo de 

transferência de competências da saúde. 

Reunião técnica no âmbito da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. Proposta 

de questionário de monitorização das atividades da Rede. Planeamento de 

atividades comemorativas do XXV aniversário da RPMS: 

Candidaturas: 

Projeto de Decisão Final da Operação Integrada Local da União de Freguesias de 

Montijo e Afonsoeiro e da Operação Integrada Local da União de Freguesias de 

Pegões e Freguesia de Canha, no âmbito do PRR Comunidades Desfavorecidas. 

80 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Acompanhamento e monitorização da execução física e financeira dos projetos: 

(C)ASAS - Inserção de Pessoas em Situação de Sem Abrigo e Academia Sénior de

Sarilhos Grandes - IDADE+. Análise de pedidos de reembolso. 

PROJETO C@SAS - Inclusão de pessoas em situação de sem abrigo 

Atividade 1 - Equipas de Gestão de Caso 

Acompanhamento regular de pessoas sinalizadas em situação de sem abrigo ou em 

risco face à situação de habitação. 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). Análise de medidas 

de apoio à habitação disponíveis no Portal da Habitação, formalizando-se uma 

candidatura à medida Porta 65. No âmbito da gestão de casos, no mês setembro foi 

divulgado o concurso de habitação social do Município do Montijo, todos os 

destinatários foram apoiados e esclarecidos acerca da documentação necessária 

para a efetivação do concurso. Durante este período deu entrada um elemento novo 

no CAAES, no seguimento de uma situação de despejo. No mês de outubro um dos 

elementos do CAAES saiu do equipamento e integrou outra resposta adequada ao 

seu perfil. Neste momento encontram-se a residir cinco pessoas em situação de sem 

abrigo no CAAES. 

Atividade 2 - 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 

1 ntervenção e das necessidades dos destinatários, tendo neste período sido 

trabalhados os seguintes temas: Organização· das Regras de Funcionamento do 

CAAES, duas sessões de esclarecimento sobre o Concurso de Habitação Social, Porta 

65 e Saúde Oral, esta última em parceria com a Unidade de Saúde Familiar do 

Afonsoeiro. 

Atividade 3 - Ações de Informação à Comunidade 
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No dia 10 de outubro realizou-se na Casa do Ambiente do Montijo uma ação de 

informação à comunidade, em parceria com a EAPN de Setúbal, dando desta forma 

continuidade às temáticas relacionadas com a abordagem colaborativa. O tema 

desta ação foi a Intervenção Comunitária Apreciativa, tendo como principal objetivo 

a promoção de uma abordagem participativa para a mudança de sistemas humanos 

centrada nas forças, valores e recursos, numa lógica de criatividade, cooperação e 

co-construção, orientada para soluções na comunidade. Esta ação foi dirigida aos 

técnicos e entidades da rede social do município Montijo e contou com a 

participação de 25 técnicos e representantes da rede social local do Montijo. 

Atividade 4 - Oficinas Ocupacionais 

Foram realizados os Workshops de Capacitação, a decorrer em parceria com a 

AFPDM e iniciaram no dia 19 de setembro, com os seguintes módulos: Ativação e 

Técnicas de Procura de Emprego, Literacia Digital e Literacia Financeira. Têm como 

objetivo promover o desenvolvimento de num conjunto competências pessoais e 

sociais úteis e necessárias para qualquer contexto laboral, ampliando desta forma 

as probabilidades de integração no mercado de trabalho. Contam com a 

participação de 13 destinatários do Projeto (C)ASAS e 9 inscrições de beneficiários 

da Medida de Rendimento Social de Inserção e Ação de Social, com um total de 22 

inscrições. 

Atividade 5- Mostras de Percursos de Vida 

Recolha e seleção da informação, bem como a organização de vários materiais que 

servirão de suporte para a realização de um portfólio que caraterize a experiência 

de vida das pessoas em acompanhamento. Serão compilados 45 percursos de vida, 

com uma análise global das principais fragilidades e forças. 

Atividade 6 - Serviços de Proximidade 

De acordo com o programado, foram elaborados novos roteiros: Candidatura à Porta 

65 e Contrato de arrendamento no mercado livre e consulta do portal das finanças. 

Cada Roteiro descreve as etapas necessárias para formalizar pedidos de acesso a 

serviços e/ou recursos necessários no âmbito da implementação dos Plano Individual 

de Intervenção das/os destinatárias/os. 
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Atividade 7 - Eventos de Comunicação e Marketing 

Preparação do Fórum Social, previsto para 29 de novembro, que tem como tema 

"Saúde Mental e Vulnerabilidade Social e vai contar com a participação de vários 

oradores da área da saúde mental e da área social. Preparação e finalização da 

Agenda de 2023, enquanto campanha de informação à comunidade. Esta agenda faz 

referência a várias personalidades marcantes na história dos direitos humanos e 

marcos históricos relacionados com o conceito e o tema de pessoas em situação e 

sem-abrigo. Preparação de uma outra campanha que alude à pintura de um mural 

num local central da comunidade. 

PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE GÉNERO 

PLANO DE AÇÃO LOCAL PARA A IGUALDADE CIDADANIA E NÃO-DISCRIMINAÇÃO (PALPIC) 

Atividades executadas: 

• 7 de outubro o Município do Montijo foi distinguido com Prémio "Viver em Igualdade

- 6. ª ed., 2022-2023. Este prémio é uma iniciativa bienal, promovida pela Comissão

para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no âmbito da Estratégia Nacional 

para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) - Portugal + Igual e destina-se a 

distinguir Municípios com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de 

Género, Cidadania e Não Discriminação, quer na sua organização ou funcionamento 

quer nas atividades por si desenvolvidas. O Prémio consistiu na atribuição de um 

certificado de mérito, destinado a ser usado na comunicação da autarquia, onde se 

atesta que o município referido é reconhecido como um dos melhores locais para 

viver em igualdade. 

• 24 de outubro Dia Municipal para a Igualdade - A Câmara Municipal do Montijo expôs

de 24 a 28 de outubro, 6 painéis subordinados ao tema: "A igualdade em Números

na Construção Democrática" nos Paços do Concelho no âmbito das comemorações

do Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro). A mostra foi uma resposta ao

repto lançado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) para

que os municípios do País assinalassem, esta data sob o mote a desigualdade ainda

existente entre mulheres e homens, com o objetivo de informar os/ as

cidadãos/cidadãs, sobre estas assimetrias, através dos dados desagregados por
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sexo, sobre igualdade e não discriminação. Foram apresentados seis painéis com os 

dados da participação democrática, de Homens e Mulheres, na República 

Portuguesa, com dados disponibilizados pela CIG, na Assembleia da República, no 

Governo Constitucional, no Poder Local (municípios e freguesias). A mostra contou 

também com os dados da Câmara e Assembleia Municipal de Montijo. A exposição 

pôde ser visitada de 2. ª a 6. ª feira, das 9h00 às 17h30, na semana referida. 

• A Participação de Homens e Mulheres na República foi ainda o tema de uma

campanha desenvolvida durante a semana nas redes sociais da autarquia.

Espaço Informação Mulheres 

Atendimentos: 

196 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: 

Sessões do Grupo de Apoio Psicoterapêutico a Vítimas de Violência conforme 

relatório do Grupo de Psicologia e Terapia Familiar (cumpre igualmente objetivo do 

PALPIC - Plano de Ação Local para a Igualdade, Género, Cidadania e Não

discriminação). 

PROMOÇÃO DA INTERCULTURALIDADE 

Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

Atendimentos Registados: 

Total Atendimentos (telefónicos e via mail) com registo na base de dados e recolha 

de declaração de consentimento - 177 

Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação 

de Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de 
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Residência - Art.º 88 n.º 2 e Art.º 89 nº 2, Situações Especiais Art.º. 122); Cidadãos 

da U.E. (Cartão de Residência Permanente); Reagrupamento Familiar. 

Recorreram ao serviço, cidadãos/ãs de 20 nacionalidades distintas, sendo as 

principais: Brasil, Roménia, Angola, Nepal. 

Atendimentos Não Registados: 

Total Atendimentos não registados e sem recolha de declaração de consentimento 

(telefónicos e via mail) - 66 

Atividades: 

Participação de uma técnica do CLAIM, enquanto oradora, no XXXIV Congresso 

Internacional da Sociedade lberoAmericana de Pedagogia Social e 1 O.ª Conferência 

de Mediação Intercultural e Intervenção Social, com organização da Escola Superior 

de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e pela 

CICS.NOVA.IPLeiria - no dia 20 de outubro, via online. Intervenção em colaboração, 

intitulada "Formação, trabalho e integração das populações migrantes: o caso 

concelho do Montijo". 

Participação da equipa técnica do CLAIM na ação de formação sobre a Nova 

Plataforma de Registo de Atendimentos - dias 3 e 4 de outubro, via online. 

No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes (cofinanciado 

pelo FAMI - Fundo Asilo, Migração em Integração). 

Participação da equipa técnica do PMIM na sessão de esclarecimentos sobre o Aviso 

103/FAMl/2022 - no dia 06 de setembro, pelas 10h30m, via online. 

Participação da equipa técnica do PMIM na sessão de esclarecimentos sobre a 

Orientação Técnica N.º 9 - no dia 09 de setembro, pelas 10h30m, via online. 

Realização da Tertúlia "A Mulher Brasileira, Migrante em Portugal" no âmbito da 

Medida 16 do PMIM com o objetivo de promover o debate sobre as questões da 

igualdade de género com a população imigrante NPT - Nacionais de Países Terceiros 

- dinamização a cargo da Presidente da Direção Dr.ª Cyntia de Paula e Vice

Presidente Ana Paula Costa, em representação da Casa do Brasil de Lisboa. - 1 O 
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participantes - dia 22 de setembro, pelas 18h00, na Sala Multiusos da Quinta do 

Saldanha (ação conjunta com o Plano de Ação para a Igualdade, Género, Cidadania 

e Não-discriminação (PALPIC). 

"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), em Pegões, no dia 26 de outubro. 

No âmbito do Projeto-piloto Integrar Valoriza: 

Participação na Reunião do Grupo de Trabalho Temático 2 - GTT 2. Capacitação, 

qualificação e emprego, 13 de setembro, via online. 

KONT, @RTE_E8G 

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 212 sessões presenciais concretizadas, no âmbito das atividades inseridas 

na Medidas: 1 - Educação, Formação e Qualificação (130 sessões) e Ili - Dinamização 

Comunitária, Participação e Cidadania (82 sessões). 

Ao nível da participação, no período de 1 setembro 2022 a 31 outubro 2022, verifica-se o 

envolvimento de um total de 102 indivíduos únicos, dos quais 47 são diretos (crianças e 

jovens) e 55 são indiretos (16 crianças e jovens, 28 familiares, 11 outros). Do total de 

participantes diretos (N=47), 16 são migrantes e/ou descendentes de migrantes, 15 são 

afrodescendentes, e 21 de comunidades ciganas. Quanto ao sexo (N=47), 30 participantes 

são do sexo masculino e 17 são do sexo feminino. Ao nível das faixas etárias (N=47), 31 

participantes têm idades entre os 6-13 anos e 16 têm entre os 14-18 anos. Ao nível da 

escolaridade (N=47), 26 tem o 1 º ciclo do ensino básico, 8 tem o 2º ciclo do ensino básico, 

e 13 tem o 3° ciclo do ensino básico. 

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. 
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Ao nível do objetivo de valorização escolar inserido na Medida 1, verifica-se que foram 

envolvidos um total de 82 indivíduos únicos [i.e. 47 participantes diretos e 35 participantes 

indiretos] em atividades que promovem: a) a melhoria dos resultados escolares; b) a 

corresponsabilização dos encarregados de educação no processo educativo dos seus 

educandos; c) o desenvolvimento de competências na área das TIC. 

Ao nível do objetivo de valorização pessoal e social inserido na Medida Ili, verifica-se que 

foram envolvidos um total de 82 indivíduos únicos [i.e. 47 participantes diretos e 35 

participantes indiretos] em atividades que promovem: a) o desenvolvimento de hábitos de 

saúde/vida saudável; b) o desenvolvimento de competências artísticas e/ou culturais; c) o 

desenvolvimento de competências de cidadania; 

No dia 2 setembro, visita à Kidzania com 15 crianças. 

No dia 3 setembro, participação 8 crianças e jovens no 1 º Torneio de Futsal do Roda, 

organizado pelo CLDS4G Montijo, no campo polidesportivo do Bairro do Esteval. 

No dia 22 setembro, realização da iniciativa Plogging na cidade de Montijo, no âmbito da 

comemoração do "Dia Europeu sem carros", com a participação de 12 crianças e jovens. 

No dia 30 setembro, participação de 8 jovens na iniciativa lúdico-pedagógica do Instituto 

Politécnico de Setúbal, no âmbito da comemoração da "Noite Europeia dos Investigadores", 

em Setúbal. 

No dia 8 outubro, participação 6 crianças na prova de corrida "EDP - Minicampeões", no 

Parque das Nações. 

No dia 17 outubro, visita à Exposição de desenho "Bicharadona", na Galeria Municipal de 

Montijo, com 6 crianças. 

No dia 20 outubro, realização da Assembleia de Jovens do Projeto Kant '@rte-E8G, com a 

participação 20 crianças e jovens. 

No dia 21 outubro, realização da sessão "Saúde Mental num Mundo desigual - Promoção dos 

ODS 3 e 10", no âmbito da comemoração do "Dia Internacional da Saúde Mental", com a 

participação de 10 crianças e jovens. 

87 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

No dia 24 outubro, realização da Sessão de Literacia Financeira com o tema "Excel como 

auxilio ao controle das despesas e receitas", no âmbito da iniciativa nacional "Semana de 

Formação Financeira - Todos Contam", com a participação de 9 crianças e jovens. 

No dia 28 outubro, participação de 1 jovem (em representação do Projeto Kont '@rte-E8G), 

no Forum Municipal para a Interculturalidade, em Lisboa. 

No dia 31 outubro, realização da Festa de Halloween, com a participação 40 crianças e 

jovens e familiares. 

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 setembro e outubro - nas iniciativas 1313 seniores. 

Agenda Sénior I Atividades 

No âmbito das inscrições para a Agenda Sénior realizaram-se 255 atendimentos telefónicos 

e 21 atendimentos presenciais. 

Dia 14 de setembro, Tarde de Cinema, - 81 seniores. 

Dia 20 de setembro realizou-se visita ao Zoomarine, - 34 alunos/ as/ as. 

Dias 22 e 23 de setembro, visita às aldeias históricas de Sortelha, Belmonte e Castelo 

Novo, - 48 seniores. 

Dia 29 de setembro, no âmbito do Dia Mundial do Coração realizaram-se duas 

caminhadas, em Pegões e no Montijo, com a participação de 117 seniores. 

Dia 06 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa 

Idosa realizou-se, no Cinema Teatro Joaquim d 'Almeida, o IV Espetáculo No Palco 
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da Vida, - 335 seniores dos Projetos de Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal 

do Montijo e das Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho do 

Montijo. 

No dia 17, inserido nas Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa ocorreu 

a comédia musical "À Grande e à Portuguesa", - 20 alunos/as/as. 

Nos dias 19 e 21 de outubro, visita às Minas do Lousal, - 88 alunos/as/as. 

No dia 20 de outubro, integrada na programação do mês sénior, realizou-se a Oficina 

da Leitura da Canção, - 42 alunos/as. 

No dia 26 de outubro, realizaram-se, no Cinema Teatro Joaquim d' Almeida, as li 

Jornadas de Saúde Sénior - "Viver Mais com Saber", em parceria com o ACES Arco 

Ribeirinho. Contamos com a presença de profissionais de saúde, técnicos que 

exercem a sua atividade profissional com a comunidade sénior, alunos/as e alunas 

de diversas universidades sénior e seniores dos Projetos de Envelhecimento Ativo. -

235 pessoas. 

Ateliers Sénior I Atividades 

Nos Ateliers Sénior realizaram-se 79 atendimentos presenciais e 37 telefónicos. 

Nos meses de setembro e outubro inscreveram-se, pela primeira vez 18 alunos/as/as e 

renovaram a matrícula 61 seniores, totalizando 79 alunos/as/as. 

Ginástica de manutenção - 82 participantes. 

Cantinho da Criatividade - 38 participantes. 

Música - 89 participantes. 

Saúde e Bem-Estar - 62 participantes. 

Artes e Agulhas - 29 participantes. 

Informática - 13 participantes. 

No que diz respeito ao processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências (RVCC) -Nível Básico com a parceria do Centro Qualifica Poeta Joaquim 
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Serra, as aulas reiniciaram no mês de outubro. Realizaram-se 2 sessões e - 6 alunas/os, dos 

Ateliers Sénior. 

Projeto Saudável 651 Atividades 

No Projeto Saudável 65 efetuaram-se 24 contactos telefónicos. 

Hidromovimento - 29 alunos/as/as. 

Ginástica Sénior, Afonsoeiro, - 36 alunos/as/as. 

Universidade Sénior do Montijo 

O ano letivo 2022/2023 iniciou a 1 O de outubro de 2022. A Universidade tem neste momento 

157 inscritos. 

Atividades curriculares 

Criminologia - 50 alunos/as/as. 

Arte com agulhas - 30 alunos/as/as. 

Francês -10 alunos/as/as. 

Zumba - 25 alunos/as/as. 

Turismo - 32 alunos/as/as. 

Danças tradicionais - 6 alunos/ as/ as. 

Ciências políticas - 25 alunos/as/as. 

Artes decorativas - 42 alunos/ as/ as. 

Pintura - 20 alunos/as/as. 

Sistema de distribuição de viagens - 26 alunos/as/as. 

Números & números - 5 alunos/as/as. 

Pilates - 27 alunos/as/as. 

Heráldica - 5 alunos/ as/ as. 

Sociologia das organizações e cidadania - 29 alunos/as/as. 
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Danças de salão - 1 O alunos/ as/ as. 

Calendários 8: relógios - 5 alunos/ as/ as. 

Aerolocalizada - 28 alunos/as/as. 

Tempos 8: Contratempos - 20 alunos/as/as. 

Inglês - 42 alunos/ as/ as. 

Fotografia - 8 alunos/ as/ as. 

Atelier do xadrez - 10 alunos/as/as. 

Literatura Portuguesa e Estrangeira - 19 alunos/ as/ as. 

Walking football - 22 alunos/as/as. 

Reiki - 6 alunos/ as/ as. 

Formação musical - 17 alunos/ as/ as. 

Oficina dos amigos do Palavrar - 12 alunos/as/as. 

Ginástica alternativa - 7 alunos/as/as. 

Psicologia - 65 alunos/ as/ as. 

Escultura - 10 alunos/ as/ as. 

Língua e Cultura portuguesa - 22 alunos/as/as. 

História - 26 alunos/ as/ as. 

Atividades extracurriculares 

Na Caminha do Coração, promovida pela Agenda Sénior - 9 alunos/as/as. 

Espetáculo Palco da Vida - 85 alunos/ as/ as. 

Comédia musical na AMUT - 11 alunos/as/as. 

Oficina da Leitura da Canção, ação integrada no mês Sénior, - 5 alunos/as/as. 

Visita a Soarte-Gessos e Marfinetes, - 32 alunos/as/as. 
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Visita ao Palácio da Cidadela em Cascais - 7 alunos/ as/ as. 

Conferência "Aviação Comercial em Portugal, para onde vais" - 19 alunos/ as/ as. 

li Jornadas da Saúde no CTJA - 10 alunos/as/as. 

Outras tarefas: 

Realizou-se no início de outubro uma reunião de professores/as e uma reunião de 

alunos/ as/ as. 

No âmbito do Programa EUSOUDIGITAL realizaram-se 9 capacitações. 

Academia Sénior de Pegões e Canha 

O ano letivo 2022/2023 iniciou a 1 O de outubro de 2022. A Academia tem neste momento 

87 alunos/ as inscritos. Em setembro e outubro realizaram-se 9 matrículas novas e 78 

alunos/as renovaram matrícula. 

Realizaram-se 1313 atendimentos, no âmbito de matrículas e renovação de matrículas, 

processos administrativos, inscrições em ateliers e em atividades e contactos telefónicos. 

Atividades curriculares semanais 

Artes com Agulhas - 38 alunos/as. 

Artes Decorativas - 37 alunos/as. 

Grupo Coral - 56 alunos/ as. 

Animação desportiva e cognitiva em Pegões - 43 alunos/as. 

Animação desportiva e cognitiva em Canha - 12 alunos/ as. 

Cidadania - 9 alunos/as. 

Heráldica/Calendários e Relógios - 24 alunos/as. 

Leituras Animadas - 20 alunos/as. 

Teatro - 20 alunos/as. 

Introdução às Novas Tecnologias - 42 alunos/as. 
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Informática em Canha - 9 alunos/as. 

Ginástica Sénior em Canha - 31 alunos/as. 

Atividades curriculares quinzenais 

Cantinho da Artemisa - 7 alunos/as. 

Do Lixo ao Luxo - 8 alunos/ as. 

Saúde e Bem-Estar em Pegões - 16 alunos/as. 

Saúde e Bem-Estar em Canha - 6 alunos/as. 

Atividades extracurriculares 

Ensaios da Marcha Popular lntergeracional da Academia Sénior de Pegões e Canha -

72 alunos/as. 

VII Feira Quinhentista no Montijo - 23 alunos/as. 

Caminhada Dia Mundial do Coração em Pegões - 22 alunos/as. 

Atuação da Marcha Popular lntergeracional nas Festas Populares de Canha - 19 

alunos/as. 

Atuação da Marcha Popular lntergeracional nas Festas Populares do Alto-Estanqueiro 

- 22 alunos/as.

IV Espetáculo No Palco da Vida - 50 alunos/ as. 

Oficina Leitura da Canção, atividade itinerante integrada no mês sénior - 40 

alunos/as. 

Caminhada dos Maiores em Canha - 25 alunos/as. 

Comédia Musical "Revista à Portuguesa" com a Associação Farrapo D' Arte, sede da 

AMUT-Sarilhos Grandes - 41 alunos/as. 

li Jornadas de Saúde Sénior, Cinema Teatro Joaquim d'Almeida - 43 alunos/as. 

Atuação do Grupo Coral no 70º Aniversário da Sociedade Recreativa de Pegões 

Cruzamento - 30 alunos/ as. 

93 



Outras tarefas: 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Serviço de transporte de alunos/ as - 15 alunos/ as. 

Programa EUSOUDIGITAL, realizaram-se 3 capacitações. 

Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia 

O ano letivo 2022/2023 iniciou a 10 de outubro de 2022. A Academia tem neste momento 

83 inscritos. São 77 renovações e 6 novas inscrições. 

Realizaram-se durante estes meses 483 atendimentos telefónicos e 270 presenciais. 

Atividades curriculares 

Saúde e Bem-Estar - 23 alunos/as. 

Informática 1/11- 21 alunos/as. 

Informáticas tecnologias - 31 alunos/as. 

Inglês - 26 alunos/as. 

Língua Portuguesa Alfabetização - 13 alunos/as. 

Desporto Sénior 35 alunos/as. 

Atelier D. Francisca - 33 alunos/as. 

Artes Decorativas - 17 alunos/ as. 

Heráldica e calendários - 20 alunos/as. 

Psicogeriatria Meditação e Relaxamento - 26 alunos/ as. 

Oficina da Música - 93 alunos/as. 

Juntar Gerações - 26 alunos/as. 

Nutrição 25 alunos/ as. 

Histórias e Tradições - 12 alunos/ as. 

Marcha DA Academia - 24 alunos/as. 
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Atuações da Marcha da Academia Sénior (Canha e Alto Estanqueiro) - 44 alunos/as. 

Participação/desfile na Feira Quinhentista - 42 alunos/as. 

Atuação do Grupo Musical (Alto Estanqueiro) - 21 alunos/as. 

Caminhada Do Dia Mundial do Coração - 18 alunos/ as. 

IV espetáculo palco da vida - 30 alunos/as. 

Visita ao palácio e Jardins Marquês de Pombal - 37 alunos/as. 

Comédia Musical 27 alunos/as. 

Oficina da leitura da Canção - 27 alunos/as. 

li Jornadas da Saúde - 28 alunos/as. 

Outras tarefas: 

Serviço de transporte de alunos -1 O alunos/ as e 2 professores/ as. 

Academia Sénior de Sarilhos Grandes 

A Academia Sénior de Sarilhos Grandes durànte os meses de setembro e outubro de 2022 

efetuou 97 inscrições. Sendo 15 inscrições referentes à parceria concretizada com o Vasco 

da Gama Futebol Clube. 

Em regime de teleassistência estão inscritos 34 alunos/as contabilizando 131 inscrições 

relativas ao ano letivo 2022/2023. 

Atividades curriculares 

Literacia em Saúde - 20 alunos/as. 

Psicologia e Saúde Mental - 21 alunos/as. 

Ginástica - 96 alunos/as; 

Artes Decorativas e Artes com Agulhas - 29 participações; 

Música - 95 alunos/as. 
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Teatro e Contadores de Histórias - 8 alunos/as. 

RVCC - 4 alunos/as. 

Informática - 29 alunos/as. 

Animação Desportiva e Cognitiva - 31 alunos/as. 

Danças Tradicionais - 13 alunos/as. 

Heráldica - 9 alunos/as. 

Atividades extracurriculares 

Passeios educacionais ao Dino Parque na Lourinhã em comemoração do dia dos Avós 

e ao Zoomarine atividade realizada em conjunto com o Gabinete Sénior perfazendo 

um total de 74 participantes. 

No âmbito da Agenda Sénior, 13 alunos/as participaram na sessão de cinema. 

Em comemoração do Dia do Coração foi realizada uma caminhada contabilizando 9 

participações. 

Celebração do 2º aniversário da Academia Sénior de Sarilhos Grandes. Estiveram 

presentes 42 alunos/as. 

Visita a Alcobaça e Sítio da Nazaré com participação de 42 alunos/as. 

IV Espetáculo Palco da Vida - 27 alunos/as. 

Oficina da Canção da Leitura estiveram presentes 20 alunos/as. 

Comédia musical "À Grande e à Portuguesa" - 36 alunos/as. 

Grupo Musical realizou a 3ª atuação no 1 º Encontro Cultura Musical da freguesia de 

Sarilhos Grandes. 

Caminhada dos Maiores - 9 alunos/as. 

li Jornadas da Saúde Sénior -27 alunos/as. 

HABITAÇÃO SOCIAL 
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Obras de conservação nos bairros de habitação social - 16 

Processos Administrativos: 

Aditamentos aos contratos - 2 

Atendimento presencial - 320 

Atendimento telefónico - 230 

Atualização de Rendas - 16 

Certidões de Dívida - 77 

Contratos de Arrendamento - 4 

Elaboração de ofícios - 76 

Informações/Ordens serviço - 33 

Ofícios de Inquéritos socioeconómicos - 1 

Ofícios de notificação de divida - 56 

Outros ofícios (concurso habitação social) - 7 

Pedido de Acordos de Pagamentos - 2 

Reclamações de inquilinos - 28 

Requisições internas - 82 

Solicitações de inquilinos/munícipes - 2 

Visitas domiciliárias - 3 · 

PRR Habitação 

Participação na reunião AML -

Concurso de habitação Social 

Preparação do Concurso para atribuição de 11 fogos em regime de arrendamento apoiado 

nos bairros do Afonsoeiro, Atalaia, Caneira, Esteva[ e Esteval Novo. 
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Receção de candidaturas; 

Avaliação das 196 candidaturas; 

Elaboração de 64 informações de exclusão; 

Elaboração das listas de classificação provisória; 

Elaboração da a proposta de RC e o Edital para aprovação das Listas provisórias. 

Estatística Concurso 

196 Candidaturas 

TO T1 T2 T3 T4 
Totais 

Gerais 

Efetivos 1 3 4 2 1 11 

Suplentes 49 4 38 25 5 121 

Excluídos 12 2 23 22 5 64 

Totais 62 9 65 49 11 196 

N° de Candidaturas por tipologia 

T3 

Totais 49 

Situação da Candidatura 

N
º 

Efetivos 11 

Suplentes 121 

Excluídos 64 

Totais 196 
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Motivos de Exclusão 

Tempo residência 

Dívidas Município 

Falta Documentos 

Rendimento Superior 

Tempo 
residência/ Dívida 
Município 
Falta 
Documentos/ Dívida 
Município 
Existência de Bens 
Imóveis 

Ocupação Ilegal 

Residência fora do 
concelho 
Habitação 
Pública/ Dívida 

Total 

N
º 
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8 

37 

2 

8 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

64 

Motivos da exclusão por tipologia 

TO T1 T2 T3 T4 

Tempo residência 
3 o 3 1 

Dívidas Município 
4 1 14 14 

Falta Documentos 
o o 1 1 

Rendimento Superior 
2 o 4 2 

Tempo 
residência/Dívida 
Município o o 1 1 

Falta 
Documentos/ Dívida 
Município 1 o o o 

Existência Bens Imóveis 
o 1 o o 

Totais 

1 8 

4 37 

o 2 

o 8 

o 2 

o 1 

o 1 
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Residência fora do 
Concelho 
Habitação 
Pública/Dívida 

Total 
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o o o 1 

2 o o 1 

o o o 1 

12 2 23 22 

o 1 

o 3 

o 1 

5 64 
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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 

SETEMBRO/2022 
Entradas - O 

Saídas -1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Aposentação 
2 Assistentes Técnicas - Mobilidade para outra Entidade 
1 Assistente Técnica - Denúncia de contrato por iniciativa da trabalhadora 
1 Assistente Operacional - Denúncia de contrato por iniciativa do 

trabalhador 

OUTUBRO/2022 
Entradas - 1 Assistente Técnica - Mobilidade intercarreiras 

Saídas -1 Fiscal - Aposentação 
1 Técnica Superior - Aposentação 
1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Mobilidade para outra Entidade 
1 Assistente Técnica - Mobilidade para outra Entidade 
1 Assistente Técnica (Animadora) - Denúncia de contrato por iniciativa da 
trabalhadora 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

SETEMBRO/2022 
Entradas - 3 Assistentes Técnicos (Animadores) - Recrutamento 

19 Assistentes Operacionais (Pessoal não docente) - Recrutamento 
11 Assistentes Operacionais (Refeitórios) - Recrutamento 

1 Assistente Operacional (Higiene Urbana) - Recrutamento 

Saídas - 13 Assistentes Operacionais - Caducidade de contrato 
11 Assistentes Operacionais - Rescisão de contrato por iniciativa do 

trabalhador/ a 

OUTUBRO/2022 
Entradas - 3 Assistentes Técnicos (Animadoras) - Recrutamento 

17 Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) - Recrutamento 

Saídas - 3 Assistentes Operacionais (Pessoal não docente) - Denúncia de contrato por 
iniciativa do trabalhador/ a 
1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Denúncia de contrato por 
iniciativa da Entidade Empregadora 
4 Assistentes Operacionais - Caducidade de Contrato 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SETEMBRO /2022 
Entradas 2 Prestadores de serviços (DDSPS) - Academia Sénior de Sarilhos Grandes 

CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO 

SETEMBRO/2022 
Entradas - O 
Safdas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

OUTUBRO/2022 
Entradas - O 
Safdas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 

SETEMBRO /2022 
Entradas 1 
Safdas - O 
Candidaturas apresentadas - 1 

OUTUBRO/2022 
Entradas - 1 
Saídas - 2 
Candidaturas apresentadas - O 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E 

DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Setembro 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

Dia Hora 

15 21H30 

16 21H30 

17 16H30 

24 21H30 

24 19H00 

Dia Hora 

VI 
13 09H00 
14 15H00 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Setembro 2022 

Categoria Acordo Nome 

Música U. F. Montijo e Afonsoeirc Concerto Carolina Deslandes - Dia da 
Freguesia 

Teatro Físico PIA - Projectos de PALAPHITA (Frente Ribeirinha) 
Intervenção Artística 

Teatro Marionetas Marionetas do Porto - Na Floresta 
Festival Manobras -

Artemrede 
Teatro Revisteiro Proeza Arrebatadora Monólogos do Pénis 

Criação, Prod. Cont. e 
Eventos 

Teatro Pacatodisseia Do Outro Lado da Linha (Jardim Casa Mora 
Associação 

Cultural - Festival 
Manobras - Artemrede 

TOTAL 

Categoria Acordo Nome 

Outro Cedência Cenforma - Encontro de Professores 
Cinema Gabinete Sénior A Crónica dos Bons Malandros 

TOTAL 

TOTAL Eventos+ Atividades 

Público 

635 

237 

143 

585 

98 

1 698 

�articipantes 

512 
48 

560 

2 258 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Durante o mês de setembro, 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 322 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

- 183 visitas individuais

- 139 no âmbito das atividades relativas ao Dia Mundial do Turismo.

105 

Receita 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

7 590,00 € 

0,00 € 

7 590,00 € 



Museu Agrícola da Atalaia 
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No decorrer do mês de setembro foram realizadas as tarefas correntes do Museu, 

nomeadamente a limpeza e conservação do espaço, o restauro de peças, a reorganização 

dos espaços de exposição e a receção, atendimento e encaminhamento/acompanhamento 

dos visitantes que se deslocaram ao Museu Agrícola da Atalaia. 

O relatório ora apresentado tem como base a informação disponível e o respetivo 

tratamento estatístico. 

O número total de visitantes do Museu no mês de setembro foi de 28 pessoas, dos quais 9 

foram vistas ao fim de semana e 19 durante a semana. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Lindo pôr do sol: exposição de fotografia 

Continuação em exibição da supracitada exposição de Fotografia da autoria do 

fotojornalista Sérgio Lemos, autor local, cuja inauguração decorreu no Dia da Cidade, 14 

de agosto. Sérgio Lemos tomou a fotografia como profissão, mas sempre se sentiu atraído 

pela vertente artística desta disciplina, como resposta à "necessidade de reproduzir as 

imagens" que surgiam na cabeça que "não conseguia de outra forma, por não saber 

desenhar ou pintar". 

Durante este mês a exposição recebeu 459 visitas, tendo recebido em agosto, 311 

visitantes, pelo que totaliza, até ao dia 30 de setembro, 760 visitantes . 

. Bicharadona: exposição de desenho 

Início dos trabalhos de preparação e produção da exposição acima referida, onde serão 

apresentados os trabalhos de desenho da autoria de Bárbara Assis Pacheco, 

nomeadamente: planeamento da exposição, contactos com a autora, preparação do 

material gráfico, articulação com os diversos serviços da autarquia que intervêm na 

preparação das exposições, etc. .. 
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Bárbara Assis Pacheco nasceu em 1973 em Lisboa, cidade onde vive, é licenciada em 

Arquitectura (1997), posteriormente concluiu o Curso de Desenho e o Curso avançado de 

Artes Plásticas do Ar.Co. e licencia-se em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, expõe 

regularmente desde 1997, em diversas instituições destacando aqui a Fundação Arpad

Szenes-Vieira da Silva. 

Esta exposição tem inauguração agendada para o próximo dia 15 de outubro . 

. 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 716, e em agosto subiu para 725, tendo assim angariado 09 seguidores. 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. 

Museu Municipal 

Durante o corrente mês de setembro não se realizaram exposições. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 
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Estatística de Setembro 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Setembro 2022 

• Inscritos 14 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 134 Utilizadores e 282 documentos 

• Consulta Local Adultos 314 Utilizadores (com Internet) e 50 documentos 

• Consulta Internet Adultos 128 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 94 Utilizadores 

• Consulta Local lnfanto/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infante/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 593 Frequentadores 

• Visitas lnfanto/ Juvenil
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias)

• Visitas a Exposições O Visitantes 

"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" da Biblioteca Municipal 

Data Título 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos 
Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

108 



Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Encerrados. 

*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 

SETEMBRO 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

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. 
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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 

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 

YOUNG DJ CONTEST 2022 

O Concurso de DJ's é uma atividade promovida pelo Gabinete da Juventude da Câmara 

Municipal do Montijo que tem como objetivo dar a conhecer, divulgar e promover talentos 

emergentes na área da música eletrónica, e atuarem no evento Young DJ Contest. 
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Elaboração e envio de proposta e normas à reunião de câmara de 21 de setembro. Pedido 

de cabimentação orçamental, elaboração de material gráfico para divulgação do concurso, 

nos meios ao dispor da autarquia, face à dinamização do Young DJ Contest 2022. 

Realização de contactos visando o convite para composição do painel de júri do concurso, 

dj convidado, entre outros contactos de relevância para o bom funcionamento da 

atividade. 

V MOSTRA DE BANDAS SEMANA DA JUVENTUDE 2023 

A V Mostra de Bandas organizada pelo Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de 

Montijo, tem como objetivo incentivar a criatividade artística e musical dos jovens bem 

como a promoção e divulgação de novos talentos na área musical. 

Esta Mostra permite aos participantes a apresentação pública dos seus trabalhos e à banda 

vencedora atuar no Palco Juventude, na Semana da Juventude de 29 de maio a 3 de junho 

2023, representando ainda o Concelho de Montijo no Festival da Liberdade 2023. 

Elaboração e envio de proposta e normas à reunião de câmara de 6 de outubro. Pedido de 

cabimentação orçamental, elaboração de material gráfico para divulgação do concurso, 

nos meios ao dispor da autarquia, face à dinamização da V Mostra de Bandas Semana da 

Juventude 2023. 

Realização de contactos visando o convite para composição do painel de júri do concurso, 

entre outros contactos de relevância para o bom funcionamento da atividade. 

VI CONCURSO LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM" 

2023 

Elaboração e envio de proposta e normas à reunião de câmara de 6 de outubro. Pedido de 

cabimentação orçamental, elaboração de material gráfico para divulgação do concurso, 

nos meios ao dispor da autarquia, face à dinamização do VI Concurso Linha Gráfica I Semana 

da Juventude 2023, "A Tua Ideia A Nossa Imagem". 
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O VI Concurso Linha Gráfica! Semana da Juventude 2023, "A tua Ideia A Nossa Imagem", 

tem como objetivo de promover a criatividade e expressão artística dos jovens com vista à 

criação do melhor cartaz alusivo à SEMANA DA JUVENTUDE 2023. O trabalho vencedor será 

utilizado em todos os materiais de divulgação referentes à SEMANA DA JUVENTUDE a 

realizar de 29 maio a 3 junho 2023. 

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. 

REUNIÕES 

01 de setembro I Sessão de divulgação KA2 21 O- Ensino e Formação Profissional em Lisboa 

na Escola Secundária Rainha Dona Leonor; 

05 setembro I Reunião de trabalho no âmbito da dinamização das atividades calendarizadas 

no plano de atividades do gabinete da juventude 2022/2023; 
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06 setembro I Reunião de trabalho referente às propostas apresentadas ao gabinete da 

Juventude para comemorações da data festiva de Halloween; 

06 setembro I Reunião com a DMP face à proposta apresentada com vista relativamente ao 

evento Montijo Rock Fest; 

08 setembro I Reunião com a Associação Cultural Montijense Postura Melódica face à 

dinamização de um evento comemorativo da data de Halloween; 

09 setembro I Reunião na Escola Profissional face ao programa Erasmus+ no âmbito das 

novas mobilidades dos projetos de longa duração e da preparação da comemoração do 

ERASMUS DAYS a 13 de outubro 2022; 

09 setembro I Reunião de trabalho face ao plano orçamental· existente para a 

implementação e realização das atividades do gabinete da juventude até ao final de 2022; 

13 setembro I Reunião de trabalho face à dinamização de atividades a implementar em 

conjunto pelo gabinete da juventude e a EPVIL, junto das escolas secundárias do concelho; 

14 setembro I Reunião nas instalações do parque de exposições de montijo, pavilhões 3 e 

4, visando apurar as acessibilidades dos mesmos para a realização do evento de Halloween 

proposto ao Gabinete da Juventude pela Associação Cultural Montijense Postura Melódica; 

14 setembro I Reunião de preparação Young DJ Contest 2022 

15 setembro I Reunião de trabalho face ao melhoramento da estratégia de divulgação das 

atividades do gabinete nas redes sociais; 

23 Setembro I Reunião da Equipa para a Igualdade na Vida Local; 

28 Setembro I Reunião com a DMP face à proposta apresentada com vista relativamente ao 

evento Montijo Rock Fest; 

30 Setembro I Reunião online do grupo de trabalho da AML, no âmbito do Programa 

ERASMUS+, EU Youth Dialogue; 

30 setembro I Reunião online no âmbito do programa Erasmus + face à implementação das 

novas mobilidades de longa duração; 
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30 setembro I Reunião com os jovens participantes no projeto ERASMUS+ 2021-1-PT01-

KA121-VET-000009440, que regressaram de malta a 26 de setembro. 

DURANTE O MÊS SETEMBRO REALIZOU-SE: 

O Continuado do processo de referente às entidades participantes na semana da 

juventude; 

Q Envio de materiais para a agenda; 

O Apoio técnico a jovens; 

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; 

O 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; 

O Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

O 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 

SETEMBRO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Reparação das torneiras dos lavatórios dos balneários n. º 3 e 4 e do WC masculino;

• Colocação de torneira no balneário n.º 2 e reparação dos chuveiros;

114 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

• Substituição das redes dos cestos de basquetebol nas tabelas oficiais e colocação

de redes nos cestos das restantes tabelas de basquetebol;

• Afinação das tabelas oficiais de basquetebol pela empresa fornecedora do

equipamento.

Pavilhão Municipal N. º 2 

• Substituição e reparação de projetores na nave e restante iluminação;

Escola Básica 1 Luis de Camões 

• Fixação das redes com c_ordel em torno do recinto de jogo;

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

• Manutenção do relvado sintético;

Escola Básica 1 Ary Santos 

• Fixação das redes das balizas;

Minipolidesportivo Janela do Parque 

• Colocação de um par de redes nas balizas e nos cestos das tabelas de basquetebol

Polidesportivo do Areias 

• Colocação de saibro e gravilha a Poente;

Pavilhão da escola Secundária Poeta Joaquim Serra 

• Soldadura da baliza a Poente;
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Minipolidesportivo da Escola Básica 1 e Jardim de Infância do Afonsoeiro - Rosa dos 
Ventos 

• Substituição de uma rede da baliza e de um cesto na tabela de Basquetebol;

Polidesportivo da Atalaia 

• Foi soldada a baliza Sul e procedeu-se à colocação de um par de redes nas balizas;

Polidesportivo das Faias 

• Colocação de um par de redes nas balizas;

Minipolidesportivo da Escola Básica 1 das Craveiras - Afonsos 

• Foi soldada a baliza topo Sul

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube/ Associação Vertente 

Treinos Várias Treino 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente 

Treinos AKCA Treino 

N.º Atletas

812 

N.º Atletas

167 
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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, no que concerne à realização de treinos na modalidade de Basquetebol e as 

aulas de Educação Física da Escola Profissional de Montijo. Relativamente ao Pavilhão 

Municipal N. º 2 a utilização prende-se com os treinos das várias entidades utilizadoras da 

referida instalação desportiva. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

:•1·,11:r,(:'.j!Jol ";}•,<, ''-'l1í::·fo, ;p, l�'..\'1dl1ioã'(o' I.V,\u11iLr1,r.H 1i, ' ÍI 

N.º treinos Clube / Associação N. º Atletas

- Fechado -

Polidesportivo do Parque Municipal 

N.º treinos Clube / Associação N.º Atletas

- - -
-

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N.º treinos Clube / Associação N.º Atletas

- - -

Não houve registos de utilização nas instalações desportivas mencionadas no quadro 
acima. 

Receitas provenientes da utilização dos Equipamentos Desportivos 
-

1r 1 ·:.,:f<{é)l1f.) (f•-r;_ir,1r \CIÍll ::)) 1 �ri1i íl 1r. 111r,1111(011 DJ ,.t7:11,Jrii1l.'fo, 
1'. 

Pavilhão Desportivo N. º 1 -

Pavilhão Desportivo N. º 2 -

Polidesportivo do Parque -

Campo Anexo ao Pavilhão Municipal n. º 1 -
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Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nfvel da cedência das 
instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: setembro Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 
Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. Caminho 
Ancestral 165,83 

Academia D. 1. Bairro 
do Miranda 1546, 95 52, 16 

Escola Profissional 
de Montijo 379,04 

Montijo Basket 
Associação 2278, 1 290, 4 

PSP Montijo 165,83 

Amodin 94,76 52, 16 

C.D.C.R. "Os Unidos" 236,9 

Cercima 165,83 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 
nos Pavilhões Desportivos Municipais. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Retomámos a atividade regular WALK RUN MONTIJO, que consiste numa caminhada ou 

corrida com acompanhamento técnico. Este primeiro mês de recomeço contámos com uma 

média de 16 participantes por sessão na caminhada e de 10 utentes na corrida 6, sendo 

que às 2ªFeiras na corrida e caminhada tem uma média de 22 utentes. 

Realizámos no dia 3 de setembro, a 1 Caminhada Noturna de Canha, evento integrado nas 

Festas da Nossa Sr. ª da Oliveira, que teve um caris solidário, houve um valor simbólico pago 

pelos participantes que reverteu na sua totalidade para aquisição de equipamentos de 
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proteção individual para os Bombeiros Voluntários de Canha. Este evento foi uma parceria 

entre a Câmara Municipal do Montijo, a Junta de Freguesia de Canha e a Equipa de 

Rendimento Social Integrado da E.P.M. este evento contou com a participação de 101 

participantes. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" recomeçou no dia 13 de setembro, registámos uma média 9,8 

utentes na primeira aula e de 10 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro a classe de Sarilhos 

Grandes só inicia a sua atividade no mês de outubro. Contámos com um total de 20 

presenças em média por dia, ligeira quebra na assiduidade deve-se ao facto de haver 

saídas para outras atividades no dia da ginástica. 

A Escola Municipal de Natação, nas Piscinas Municipais do Montijo teve inicio esta nova 

época no dia 5 de setembro, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados que este 

ano temos uma maior procura de aulas em relação à época anterior, no final da época 

anterior contámos com 762 inscritos, para o total neste primeiro mês de 918 inscrições. A 

lista de espera também aumentou significativamente para 428, havendo ainda 131 vagas 

por preencher pelos diversos níveis. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de setembro de 2022 

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 ... 31 
Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 1 
Receção de protocolos num total de ... 
Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 12 
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Tiragem de processos das sacolas num total de ... 399 
Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 
num total de ... 18 (processos), 2 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 
291 processos A, 13 Certidões, 24 processos 1, 14 processos E, 42 processos B, 1 
processos CLAND, 6 processo PCM, 1 processos D, 1 processo P, 5 processos M e 5 
processo LA. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

375 processos A, 16 processos B, 17 processos 1, 32 certidões, 4 processos PCM, 1 
processo D, 4 processos RSP, 6 processo M, 36 processos ELEVADORES, 2 processos LA 
e 9 processos E. 

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 18 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 20 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

DGFP - Tesouraria - 50 pastas de assuntos variados de 2018 a 2021. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 
diplomas legais. 
Foram preenchidas 12 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da 

CMM. 
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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 15 (401 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Organização/preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 15 (1909-1912) de modo a sarem 

convertidos em atas separadas por sessão. 

Digitalização do livro de SCMM - Tombo 25 incluindo anexos (489 digitalizações) 

Transformação do livro de tombo 25 anexos em PDF Multipage 

Reorganização do depósito 1 com mudanças de processo B e certidões da DPTU de modo a 

conseguir espaço no depósito face á limitação que existia para a colocação de novas caixas 

para certidões e pastas dos processos B 

Reorganização do espaço denominado sala higienização com mudança de pastas para outras 

estantes e colocação das pastas de cópias de processos da DPTU. 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Inserção de 870 requerimentos de licença de condução 

Rótulos e colocação de identificação de requerimentos 

Inserção de 2º. Vias de livretes 

Pesquisa na base de controlo de processos saídos do Arquivo 

Pesquisa na base de controlo de "processos saídos" do Arquivo ... 151 (cento cinquenta um) 

- Procura de protocolos na base de "processos saídos" ... 21 (vinte um)

-Eliminação de linhas de processos DPTU na pasta de "processos saídos" ... 100 (cem)

-Digitalizações de pedidos DPTU de janeiro a dezembro 2020 ... 233 (duzentos trinta três)

- Digitalizações de pedidos DPTU de maio a dezembro 2021 ... 165 (cento sessenta cinco)
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- Digitalizações de pedidos DPTU de janeiro a maio 2022 ... 108 (cento oito)

- Digitalizações de pedidos DPTU de junho a agosto 2022 ... 66 (sessenta seis)

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 8 
Número de pedidos mensais ... 6 

Observações. 

No dia 26 de setembro, ocorreu uma rutura numa conduta de água no Arquivo. Após 

avaliação da situação pela DOSUA, a rutura foi reparada no dia 27 pelos SMAS. 

Outubro 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

Dia Hora Categoria 

2 11HOO Oficina Famílias 

2 16H30 Dança 

8 21H30 Stand-Up 

9 11HOO Teatro Infantil 

20 21H30 

21 21H30 

22 21H30 
Teatro 

23 16H30 

29 21H30 Música 

30 16H30 Música 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almelda 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Outubro 2022 

Acordo Nome 

CMM As Amigas da Gaspar 

Festiva Manobras - ARTEMREDE / 

Susana Dominaos Gasoar 
CMM As Amigas da Gaspar 

Festiva Manobras -ARTEMREDE / 
Susana Domingos Gaspar 

Kilt Talent Agency / Acordo de 
Processo - Diogo Batáguas 

Producão 

Associação Onze & Tal Gil Moniz 

Cia. Mascarenhas Martins/ Acordo Uma mulher, um homem, um músico e dois 
de Produção deuses entram num bar 

AMUT -Acad. Musical União e Da quinta à sétima arte: Bandas Sonoras 
Trabalho / Acordo de Producão em Concerto 

Grupo Coral do Montijo / Acordo de 
Cantar com amigos VIII 

Produção 

TOTAL 

Público Receita 

17 0,00€ 

63 0,00€ 

5 98 
9 773,80 € 

14 3 
0 00€ 

150 0,00€ 

260 10 40 00€ 

113 
5 50,00 € 

1 344 11 363,80 € 
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Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 183 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 183 

Museu Agricola da Atalaia 

No decorrer do mês de outubro foram realizadas as tarefas correntes do Museu, 

nomeadamente a limpeza e conservação do espaço, o restauro de peças, a reorganização 

dos espaços de exposição e a receção, atendimento e encaminhamento/acompanhamento 

dos visitantes que se deslocaram ao Museu Agrícola da Atalaia. 

O relatório ora apresentado tem como base a informação disponível e o respetivo 

tratamento estatístico. 

O número total de visitantes do Museu no mês de outubro foi de 17 pessoas, dos quais 15 

foram vistas ao fim de semana e 2 durante a semana. 

No que concerne às modalidades de visita, no decorrer do mês de outubro, não existiram 

quaisquer visitas efetuadas em grupos, tendo sido na sua totalidade (17) visitantes que se 

deslocaram individualmente ao Museu com a intenção de o visitar. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Lindo pôr do sol: exposição de fotografia 

Continuação em exibição, até ao dia 07 de outubro da supracitada exposição da autoria do 

fotojornalista Sérgio Lemos, autor local. Nesta exposição, a Galeria Municipal dá a 

conhecer a visão estética e artística que Sérgio Lemos tem da fotografia, apesar desta ser 

também a sua profissão. 
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Durante a semana de 01 a 07 de outubro a exposição recebeu 51 visitas, tendo recebido 

até ao dia 30 de setembro, 760 visitantes, pelo que esta exposição recebeu um total de 

811 visitantes . 

. Bicharadona: exposição de desenho 

Preparação, produção, montagem e inauguração da supracitada expos1çao onde são 

apresentados os trabalhos de desenho de Bárbara Assis Pacheco. A inauguração correu no 

dia 15 de outubro, pelas 16h30. Nesta exposição, as paredes da Galeria foram, 

literalmente, "invadidas" por desenhos de toda a espécie de bichos. Realizada em parceria 

com a Galeria Valbom. Bárbara é licenciada em Arquitectura e em Filosofia, possui 

também, o Curso de Desenho e o Curso avançado de Artes Plásticas do Ar.Co., expõe 

regularmente desde 1997, a sua obra está representada em várias colecções públicas e 

privadas, como a do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian e a do 

Banque Privée de Rothschild Europe, em Lisboa. 

Na inauguração estiveram presentes cerca de 58 pessoas e durante o resto do mês, a 

Galeria recebeu 

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em setembro era 730, e em outubro subiu para 746, tendo assim angariado 16 seguidores. 

Foram colocados 7 stories e posts. 

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. 
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Durante o corrente mês de outubro esteve patente a Exposição de fotografia de Jacinto 

Policarpo" Entre a Luz e as Sombras" com um total de 100 visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Outubro 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Outubro 2022 

• Inscritos 9 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 108 Utilizadores e 226 documentos 

• Consulta Local Adultos 397 Utilizadores (com Internet) e 53 documentos 

• Consulta Internet Adultos 156 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 195 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos (Jornais/Revistas) 21 Utilizadores 

• Afluência 764 Frequentadores 

• Visitas Infanta/ Juvenil
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias) 

• Visitas a Exposições 76 Visitantes 
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- Exposição "União Mutualista: Uma Presença Ativa no Montijo" sobre a história e a realidade

da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição que celebra o seu 150. º aniversário, 

decorreu entre os dias 4 e 31 de outubro, organização União Mutualista Nossa Senhora da 

Conceição, 76 visitantes. 

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. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

OUTUBRO 

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, após o regresso dos 9 formandos do Projeto 2021-1-PT01-KA121-

VET-000009440, nas áreas de técnico de Comunicação e Marketing, manutenção industrial 

e GPSI, que realizaram os seus estágios profissionais de 26 de agosto a 26 de setembro em 

Lmsida, Malta. 

Realização de contactos com professores e formandos que fazem parte do Consórcio, 

visando a preparação das novas mobilidades que estão previstas ter início até ao final de 

2022. 

Elaboração e Submissão até dia 31 de outubro de Relatório Final face às mobilidades 

referentes ao ano 2021 . 

ERASMUS DAYS 2022 

Nos dias 13, 14 e 15 de outubro, celebróu-se o #ErasmusDays2022 nas nossas redes sociais, 

que se pautou pela partilha de experiências, promoção e valorização dos benefícios que a 

Europa oferece através do programa Erasmus+, numa verdadeira dinâmica à escala 

europeia. 

PROJETOS MUNICIPAIS 
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Aprovação das normas na reunião de câmara de 6 de outubro por unanimidade. Abertura 

de inscrições até 21de outubro. Receção de 27 inscrições, envio dos stes ao júri para 

seleção dos 3 melhores sets. Tendo em consideração o elevado número de inscrições e 

qualidade das mesmas, foram selecionados 6 participantes para a atuação a 5 de novembro. 

Articulação com a Sociedade Recreativa 1 º de Dezembro e Academia Juvenil esporo Cultura 

e Recreio do Montijo, face à dinamização do evento a 5 de novembro. Elaboração de grelhas 

de avaliação, cartazes, divulgação online e nos meios ao dispor da autarquia. Preparação 

do evento, contratação de som, luz, artistas convidados, catering, licenciamentos entre 

outras necessidades. 

Realização de contactos visando o convite para composição do painel de júri do concurso, 

dj convidado, entre outros contactos de relevância para o bom funcionamento da 

atividade. 

V MOSTRA DE BANDAS SEMANA DA JUVENTUDE 2023 

Aprovação por unanimidade das normas do concurso na reunião de câmara de 6 de outubro 

de 2022. Elaboração e envio de proposta e normas à reunião de câmara de 6 de outubro. 

Realização de contactos visando o convite para composição do painel de júri do concurso, 

entre outros contactos de relevância para o bom funcionamento da atividade. Divulgação 

e abertura das inscrições até 10 de março 2023. 

VI CONCURSO LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM" 

2023 

Aprovação por unanimidade das normas do concurso na reunião de câmara de 6 de outubro 

de 2022. Elaboração e envio de proposta e normas à reunião de câmara de 6 de outubro. 

Realização de contactos de relevância para o bom funcionamento da atividade. Divulgação 

e abertura das inscrições até 17 de fevereiro 2023. 
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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. 

Articulação com o movimento associativo visando o apoio na dinamização de atividades, 

apoios, protocolos, entre outros. 

REUNIÕES 

12outubro I Reunião de trabalho no âmbito da dinamização das atividades calendarizadas 

no plano de atividades do gabinete da juventude 2022/2023; 

13 outubro I Reunião de trabalho da divisão referente ao Natal com Arte; 

14 outubro I Reunião de trabalho da divisão referente à Young Flea Market que vai ter lugar 

dias 1,2, 3 de Dezembro, integrada no Natal com Arte ; 

18 outubro I Reunião de trabalho face à dinamização do evento Young DJ Contest; 

19 outubro I Reunião com os colegas da AMRS relativamente à realização do Festival da 

Liberdade no concelho de Montijo; 

24 outubro I Reunião com a OMIS FACTUM, ASSOCIAÇÃO, relativamente à atribuição de 

subsídio ou elaboração de protocolo, apresentação de documentos; 

24 outubro I Reunião de trabalho da divisão referente ao Natal com Arte; 

13 outubro I Reunião de trabalho face à dinamização do evento Young DJ Contest; 

31 outubro I Reunião na Escola Profissional face ao programa Erasmus+ no âmbito das novas 

mobilidades dos projetos de longa duração previstas para terem início até ao final de 2022; 
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DURANTE O MÊS OUTUBRO 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; 

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;

Q Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

Q 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; 

Q 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 

RELATÓRIO DE OUTUBRO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Substituição de projetores na nave;

• Foi soldada o suporte da roldana da rede de topo

Pavilhão Escola Básica D. Pedro Varela 

• Fixação dos cabos do marcador eletrónico;

Polidesportivo do Alto Estanqueiro 

• Colocação de um par de redes nas balizas;
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Polidesportivo do Afonsoeiro 

• Colocação de um par de redes nas balizas;

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

-

J:·r.1_vh'!(n1,10-i,Y,\itofrcl(,r.tl l�t '' 11 
1 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente 

Treinos Várias Treino 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente 

Treinos Várias Treino 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente 

Treinos AKCA Treino 

N. º Atletas

2300 

N. 0 Atletas 

1067 

N.º Atletas

120 

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, no que concerne à realização de treinos na modalidade de Basquetebol e as 

aulas de Educação Física da Escola Profissional de Montijo. Relativamente ao Pavilhão 

Municipal N. º 2 a utilização prende-se com os treinos das várias entidades utilizadoras da 

referida instalação desportiva e as aulas de Educação Física da Escola Profissional de 

Montijo. 
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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: outubro Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. Caminho 

Ancestral 366, 12 

Academia D. 1.

Bairro do Miranda 1468,78 208,64 

Escola Profissional 

de Montijo 1847,84 

Montijo Basket 

Associação 2278, 1 884,4 

PSP Montijo 236,9 

Amodin 315,07 33,90 

C.D.C.R. "Os 

Unidos" 153, 98 

Cercima 189,52 

Universidade 

Sénior 71,07 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

nos Pavilhões Desportivos Municipais. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

132 

Valor 

366, 12 

1677,42 

1847,84 

3162,5 

236,9 

348,97 

153, 98 

189,52 

71,07 
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A atividade regular WALK RUN MONTIJO, que consiste numa caminhada ou corrida com 

acompanhamento técnico. Neste mês de outubro contou com uma média por sessão, na 

caminhada de 16 utentes e na corrida 8, sendo que às 2ªFeiras na corrida e caminhada tem 

uma média de 28 utentes 

Realizámos no dia 9 de outubro, uma caminhada Pr.1 Stº Isidro de Pegões, evento 

integrado no Projeto "+ Ativos". Este evento foi organizado pela Câmara Municipal do 

Montijo e contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Canha, Proteção Civil e da 

Adega Cooperativa de Pegões, que nos facultou no final da caminhada uma visita guiada à 

Adega e prova de vinhos. Nesta atividade estiveram presentes 62 caminhantes, este 

número mais reduzido de participantes deveu-se ao facto de o autocarro da autarquia ter 

avariadó e não houve a possibilidade de levar mais munícipes ao evento. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" recomeçou a sua atividade ta, este mês em Sarilhos Grandes, 

registámos uma média 15 utentes na primeira aula e de 9 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro 

a classe de Sarilhos contou com uma média de 18 alunos por sessão. Contámos com um 

total de 42 presenças em média por dia. 

A Escola Municipal de Natação, nas Piscinas Municipais do Montijo teve inicio esta nova 

época no dia 5 de setembro, podemos concluir que neste mês houve um aumento de alunos 

inscritos em relação ao mês anterior, no primeiro mês de setembro tivemos 918 utentes e 

este mês de outubro temos 948 utentes na E.M.N, registando-se assim um aumento de 30 

alunos. A lista de espera também aumentou significativamente para 504, havendo ainda 

11 O vagas por preencher pelos diversos níveis. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Outubro 

Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 
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Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de ... 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 5 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 1 

Receção de protocolos num total de ... 5 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 11 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 756 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 2 processos, 1 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Municipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

256 processos A, 8 Certidões, 63 processos 1, 10 processos E, 36 processos B, 1 processo 

PCM, 131 processos ELEVADOR, 4 processo RSP, 1 processos M e  1 processo LA. 

GCO - 1 processo de contraordenações 

HABITAÇÃO - 2 processos 

DGFP - 2 pastas de processos compras 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

301 processos A, 65 processos B, 56 processos 1, 133 certidões, 5 processos PCM, 1 

processo P, 49 processos RSP, 2 processo M, 113 processos ELEVADOR, 1 processos LA e 

60 processos E. 

DPTU - 1 processo de elevador 

4 ex. francesas de certidões de 1999 

HABITAÇÃO - 2 processos 
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DGFP - 1 ex. francesa vencimentos de 2020 

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 3 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 19 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações. 

JUNTA DE FREGUESIA - 60 pastas assuntos variados dos anos 1998 a 2011 

112 pastas de requerimentos referente aos anos de 2007 a 2015 

14 ex. francesas 

7 dossiês de 1999 a 2004 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 13 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

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. 

Organização de processos "certidões" e "B" no depósito 

Digitalização do livro de atas B/ A/1/Lv16 (290 digitalizações) 
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Digitalizações dos livros Fundo da Câmara Municipal -E/ A/1 /Lv9 e E/ A/1 /Lv10 (344 

digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Transformação dos ficheiros livro E/ A/ 1 /Lv9 e E/ A/ 1 /Lv1 O em ficheiro PDF Multipage 

Transformação dos ficheiros TIFF do lv atas 15 em atas por sessão (PDF' s) - atas dos anos 

de 1909 (restante) a 1911 (111 atas) 

Transformação dos ficheiros TIFF dos anos 1950 a 1951 em atas por sessão (PDF' s) (48 atas) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Colocação de informação no computador do público incluindo transformação de ficheiros 

TIFF de 1,30Gb, em ficheiros JPEG separados de modo a que as plantas sejam mais rápidas 

e consultadas pelos utilizadores (plantas de 1938) 

Atualização das atas do computador do público colocando por ordem de modificação e 

ascendente para melhor consulta. 

Inserção de 1128 requerimentos de licença de condução 

Rótulos e colocação de identificação de requerimentos 

Inserção de 2º. Vias de licenças 

Rótulos e números para ex. francesas 

Procura de protocolos na base de "processos saídos" (17 processos) 

Eliminação de linhas de processos DPTU na pasta de "processos saídos" (2 processos) 

Digitalização de pedidos da DPTU do mês de setembro (27 digitalizações) 

Formação "Inteligência Emocional" no mês de setembro num total (25 horas) 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 
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Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 52 

Número de pedidos mensais ... 20 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Abertura do ano letivo 2022/23 

A atividade letiva nos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário do município teve início entre 13 e 16 de setembro, em conformidade com o 

previsto no calendário escolar. 

Os serviços de apoio à família na educação pré-escolar (atividades de animação e apoio à

família e alimentação em refeitório), da responsabilidade da Câmara Municipal de Montijo 

(CMM), reiniciaram no dia 1 de setembro, após interrupção durante o mês de agosto. 

As atividades de enriquecimento curricular (AEC) para o 1 º ciclo do ensino básico iniciaram 

no dia 16 de setembro em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas 

(AE) de Pegões Canha e Santo Isidro e no dia 19 de setembro em todos os estabelecimentos 

de ensino dos AE de Montijo e Poeta Joaquim Serra. 

Rede escolar e pré-escolar 

No dia 19 de setembro, primeiro dia de aulas do ano letivo 2022/23 no AE Poeta Joaquim 

Serra, o Sr. Presidente da Câmara presidiu à inauguração da valência de educação pré

escolar e da biblioteca escolar da EB Afonsoeiro. 

A referida nova valência aumenta a oferta da educação pré-escolar da rede pública do 

concelho em mais 75 vagas e disponibiliza serviços de apoio à f amilia, nomeadamente 

alimentação em refeitório escolar e atividades de animação e apoio à família (AAAF). 

A nova biblioteca escolar irá ser integrada na Rede de Bibliotecas Escolares, mediante 

candidatura a apresentar pelo AE Poeta Joaquim Serra, com o apoio da CMM. 

Desde o início do presente ano letivo, a EB Afonsoeiro dispõe também de uma nova cozinha 

e de uma nova sala de refeições, bem como de novos espaços de recreio e desporto. 

Previamente à inauguração, a Divisão de Educação (DE) procedeu à preparação dos espaços 

resultantes da ampliação e reabilitação da EB Afonsoeiro, à organização do mobiliário e 

dos materiais didáticos e realizou diversos procedimentos de contratação pública para o 

mesmo fim, nomeadamente os seguintes: 
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• Ajuste direto - regime simplificado - para a conceção e execução do layout interior

da valência de educação pré-escolar da EB Afonsoeiro à empresa VBD branding solutions, 

no valor de 4.539,00 euros (ao qual acresce IVA). 

• Ajuste direto - regime simplificado - para a conceção e execução de formas

magnéticas para escrita, para o interior da sala de refeições, à empresa lmpersol, pelo 

valor de 1.656,47 euros (ao qual acresce IVA). 

• Ajuste direto - regime simplificado - para a conceção e execução de quadros

magnéticos e de escrita para as salas de atividades e sala das AAF, à empresa lmpersol, 

pelo valor de 967,06 euros (acresce IVA). 

• Ajuste direto - regime simplificado - para a aplicação de películas anti

quebra/redução de raios solares em algumas janelas da cozinha e sala de refeições, à 

empresa lmpersol, pelo valor de 557,82 euros (ao qual acresce IVA). 

• Ajuste direto - regime simplificado - para a aquisição de livros para apoio às salas

de atividades e sala das AAAF, à empresa Porto Editora pelo valor de 850, 79 euros (ao qual 

acresce IVA). 

Transportes escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de setembro indica que foi concedido transporte 

escolar a 204 alunos dos ensinos básico e secundário. 

Tendo em conta a pronúncia da CMM sobre a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da educação, concretizada pelo Decreto-Lei n. º 2112019 de 30 de 

janeiro, na sua atual versão, no ano letivo 2022/23, à semelhança do que aconteceu nos 

dois anos letivos transatos, a Autarquia estende a gratuitidade dos transportes escolares 

aos alunos beneficiários do ensino secundário. 

Considerando o seguinte: 

- as atribuições das Câmaras Municipais, em matéria de transportes escolares,

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 2112019, de 30 de janeiro, na sua atual versão; 
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- os Municípios de Montijo e Coruche dispõem de extensas áreas territoriais,

respetivamente na ordem dos 348Km2 e dos 1.117Km2, que incluem zonas que se 

caracterizam por uma dispersão do povoamento; 

- é necessário assegurar a eficiência e a eficácia na gestão da rede de transportes escolares

dos dois referidos Municípios, 

Em 25 de setembro, foi celebrado o Acordo de Colaboração, relativo à implementação da 

rede de transportes escolares no ano letivo 2022/2023, entre a CMM e a CM de Coruche, 

cuja minuta tinha sido provada em Reunião de Câmara realizada no dia 22 de agosto. 

O referido Acordo comporta obrigações recíprocas entre as partes outorgantes, cujos 

beneficiários diretos são os alunos residentes em cada um dos Municípios que frequentam 

estabelecimentos de ensino da rede pública localizados no outro. 

No dia 19 de setembro, no solar dos Zagallos, em Almada, a DE participou numa reunião 

técnica, promovida pela equipa da DGEstE, sobre o tema 'circuitos especiais de transporte 

ou de transporte individualizado para alunos abrangidos por medidas especializadas de 

apoio à aprendizagem e à inclusão, nos termos do artigo 25. º, n.º 3, do Decreto-lei 

nº55/2009'. 

Ação social escolar 

No inicio de setembro, foram enviadas para as Direções dos AE as tabelas nominais das 

crianças da educação pré-escolar e do 1 º ciclo cujos EE entregaram documentos na 1 ª fase 

do estudo socioeconómico, com indicação dos escalões de capitação em que se integram. 

Em conformidade com o previsto nas Normas Orientadoras aprovadas para o ano letivo 

2022/2023, no dia 1 de setembro foi iniciada 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 pela CMM. 

No âmbito desta 2ª fase do estudo, no final de setembro, a DE procedeu à atualização das 

tabelas nominais de alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que 

se integram, e ao envio das mesmas para os AE. 

De acordo com o previsto no artigo 23º das Normas aplicáveis à organização, funcionamento 

e utilização do serviço de alimentação e à atribuição de apoios socioeconómicos no 1 º ciclo 
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do ensino básico, no ano letivo 2022/23, a CMM concede auxílios económicos para material 

escolar (incluindo cadernos de atividades) aos alunos do 1 º ciclo do ensino básico sob a 

forma de apoio direto e indireto. 

O apoio indireto consiste na transferência financeira, para os AE, de um montante 

destinado à atribuição, para todos os alunos do 1 º ciclo do ensino básico que frequentam 

os estabelecimentos de ensino da rede pública (independentemente da respetiva condição 

socioeconómica e dos respetivos encarregados de educação (EE) 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 integrado 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 integrado 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 integrado 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 integrado 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 não integrado nos

escalões de apoio A ou B, independentemente do ano de escolaridade que frequentará. 

Neste âmbito, em reunião de Câmara realizada no dia 7 de setembro, o Executivo 

Camarário deliberou aprovar a atribuição imediata, aos três AE do município, do montante 

total de 53.125,00€ relativos ao apoio indireto a conceder aos EE dos alunos do 1ºciclo, 

para efeitos de comparticipação na aquisição dos cadernos de atividades. 

O apoio direto consiste na distribuição gratuita de um kit de material escolar a todas as 

crianças que frequentam a educação pré-escolar e a todos os alunos do 1 º ciclo do ensino 

básico, independentemente da respetiva condição socioeconómica e dos respetivos EE 

terem apresentado ou não processos de candidatura a apoios em matéria de ação social 

escolar, com uma composição adequada às necessidades do nível / ano de escolaridade 

que frequentam. 
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Neste âmbito, na sequência da realização de um procedimento de contratação pública, 

pelo valor de 81.470,27€ (a acrescer de IVA à taxa legal em vigor), no mês de setembro, a 

DE assegurou a receção, conferência, organização e distribuição, em todos os 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo, de 884 kits para as crianças da 

educação pré-escolar e 2.170 kits para os alunos do 1 º ciclo do ensino básico. 

A técnica de serviço social da DE efetuou 33 atendimentos sociais a EE 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 alunos referenciados. 

Leite Escolar 

Em março de 2020, a CMM 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 1º 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 dia 30 de 

setembro, a DE submeteu o pedido de pagamento do apoio comunitário relativo ao 3º 

período do ano letivo 2021 /22. 

Refeitórios Escolares 

Como foi referido anteriormente, os refeitórios dos estabelecimentos de ensino com a 

valência da educação pré-escolar retomaram o seu normal funcionamento no dia 1 de 

setembro, após interrupção da laboração no mês de agosto. Os restantes tiveram início em 

simultâneo com a atividade letiva. 

No mês de setembro, foram servidos os seguintes números de refeições: 9.055 almoços e 

1.510 merendas a crianças da educação pré-escolar, 20.026 almoços e 3. 991 merendas a 
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alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 7.424 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, 685 almoços a alunos do ensino secundário e 222 almoços a adultos utilizadores dos 

refeitórios de todos os níveis de ensino. Foram ainda servidos 1.092 almoços e 192 

merendas a alunos participantes em atividades promovidas por Associações de Pais e 

Encarregados de Educação (APEE), no âmbito da Componente de Apoio à Família para 

alunos de 1º ciclo (CAF /1º CEB) durante o período de interrupção letiva. 

A pedido dos respetivos EE e com o parecer favorável da Direção do AE Pegões, Canha e 

Santo Isidro, a CMM continua a assegurar, no ano letivo 2022/23, as condições para o 

fornecimento excecional de refeições nas salas de aula aos alunos da EB Pegões Velhos e 

da EB Foros da Craveira Norte (escolas sem refeitório e sem copa), para obviar à 

necessidade de deslocação dos mesmos para os refeitórios de outras escolas, como 

acontecia em anos anteriores à pandemia da covid-19. 

A nutricionista e a engenheira alimentar da DE realizaram, durante o mês de setembro, 

nove 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. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos EE, através do preenchimento da Ficha de Sinalização de Alergias e/ou 

Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de Vegetarianos, no mês de setembro, 

a nutricionista da Autarquia elaborou 53 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 EE de alunos com 

necessidades nutricionais específicas. 

Programa de generalização das atividades de enriquecimento curricular no 1º CEB 

No ano letivo 2022/23, as AEC são promovidas pela CMM em parceria com os três AE do 

concelho, a Banda Democrática 2 de janeiro (BD2jan) e a Associação para a Formação e 

Desenvolvimento Desportivo (AFDD). Conforme previsto no Artigo 14. º da Portaria nº 644 -

A/2015 de 24 de agosto, estas parcerias foram formalizadas através da celebração dos 

seguintes protocolos de colaboração, mediante deliberações prévias do Executivo 

Municipal, em reuniões de Câmara realizadas nos dias 17 de agosto e 6 de outubro: 
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- Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a CMM, o AE de Montijo e a (BD2jan);

- Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a CMM, o AE Poeta Joaquim Serra e

a (BD2jan); 

- Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a CMM, o AE de Pegões, Canha e

Santo Isidro e a AFDD. 

No ano letivo 2022/23, por AE, são promovidas as seguintes AEC, com as cargas horárias 

semanais que se indicam: 

AE Montijo: 

Jogos - 180 minutos para os alunos dos 1 º e 2º anos de escolaridade e 120 minutos para os 

alunos 3º e 4º anos de escolaridade. 

Artes - 120 minutos para os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade e 180 minutos para os 

alunos 3º e 4º anos de escolaridade. 

AE Poeta Joaquim Serra: 

Atividade Física e Desportiva (AFD) - 120 minutos para os alunos dos 1 º e 2º anos de 

escolaridade e 180 minutos para os alunos 3º e 4º anos de escolaridade. 

Expressões - 180 minutos para os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade e 120 minutos 

para os alunos 3º e 4º anos de escolaridade. 

No caso da EB Jardia, escola com uma única turma de alunos dos quatro anos de 

escolaridade, a carga horária das AEC é a seguinte: AFD - 120 minutos e Expressões - 180 

minutos. 

AE Pegões, Canha e Santo Isidro: 

AFD - 180 minutos para os alunos dos quatro anos de escolaridade. 

Atividades lúdico-expressivas - 120 minutos para os alunos dos quatro anos de escolaridade. 

As AEC estão a ser frequentadas por 1.200 alunos, o que equivale a 55,50% da população 

escolar do 1 º ciclo. 

Componente de apoio à família no 1 º CEB 
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A CAF/1 ºCEB refere-se, por definição, ao conjunto de atividades que visam assegurar o 

acompanhamento dos alunos do 1 º ciclo do ensino básico antes da componente curricular 

e/ou depois das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos 

de interrupção letiva, contribuir para a socialização dos mesmos, promovendo o seu 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional, e apoiar os respetivos EE na conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar. 

No Município de Montijo, a CAF/1 º CEB é desenvolvida por APEE ou outras entidades 

vocacionadas para o efeito, nas escolas da rede pública, mediante a celebração de acordos 

de colaboração entre a CMM, cada AE e cada Associação, os quais definem os termos da 

parceria. 

No mês de setembro, para o ano letivo 2022/23, foi celebrado um Acordo de Colaboração 

relativo à implementação da CAF/1 º CEB na EB Pegões Velhos, na EB Pegões Cruzamento e 

na EB Foros da Craveira Norte, entre a CMM, o AE de Pegões, Canha e Santo Isidro e a AFDD. 

Este Acordo foi aprovado pelo Executivo Municipal, em reunião de Câmara realizada no dia 

7 de setembro. 

PROGRAMA 'CIDADANIA É O MEU SUPERPODER' 

No mês de setembro, as técnicas da DE afetas ao Programa efetuaram a preparação do 

mesmo para o ano letivo 2022/2023, do ponto de vista teórico e metodológica, no âmbito 

dos seguintes três domínios de cidadania: direitos humanos, interculturalidade e 

participação democrática. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de setembro, os técnicos da DE afetos ao LAM procederam ao planeamento e 

preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 2022/2023, tendo por base 

a experiência de anos anteriores. 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No mês de setembro, os técnicos da DE afetos ao EMM procederam ao planeamento e 

preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 2022/2023. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA (ETC) 
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No mês de setembro, os técnicos da DE afetos ao ETC procederam ao planeamento e 

preparação da oferta educativa deste espaço para o ano letivo 2022/2023. 

Outubro 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de outubro indica que foi concedido transporte 

escolar a 328 alunos dos ensinos básico e secundário. 

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 outubro, no final deste mês a Divisão de Educação (DE) 

procedeu à atualização das tabelas nominais de alunos, com indicação das respetivas 

capitações e dos escalões em que se integram, e ao envio das mesmas para os 

Agrupamentos de Escolas (AE). 

Na terceira semana de outubro, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e envio, 

para os encarregados de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 

familiares nos serviços de apoio à família (alimentação em refeitório escolar) prestados no 

mês de setembro. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 20 atendimentos sociais a 

encarregados 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 alunos referenciados. 

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 
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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 dia 30 de 

outubro, a DE submeteu o formulário da confirmação de adesão ao "Regime Escolar" no 

ano letivo 2022/23. 

Refeitórios Escolares 

No mês de outubro, foram servidos os seguintes números de refeições: 14.347 almoços e 

3.450 merendas a crianças da educação pré-escolar, 39.776 almoços e 12.731 merendas a 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, 15.243 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, 1. 315 almoços a alunos do ensino secundário e 645 almoços a adultos utilizadores 

dos refeitórios de todos os níveis de ensino. 

No mês de outubro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de setembro, 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. 

A nutricionista e a engenheira alimentar da DE realizaram, durante o mês de outubro, 18 

visitas 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. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados 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 19 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 encarregados de 

educação de alunos com necessidades nutricionais específicas. 
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Dando cumprimento à legislação em vigor, no mês de outubro, foram realizadas as visitas 

regulares de controlo de pragas aos refeitórios escolares correspondentes ao 3° trimestre 

de 2022, pela empresa adjudicatária - TNOLEN. 

Em outubro, a DE providenciou a realização de uma consulta preliminar ao mercado com o 

objetivo de apurar o preço base para a realização de um procedimento para aquisição de 

serviço de controlo de pragas em todos as escolas de rede pública do concelho de Montijo, 

para o ano 2023. Em seguida, elaborou o caderno de encargos e impulsionou a abertura e 

subsequente tramitação do procedimento de contratação pública para a aquisição do 

referido serviço. 

ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 

De acordo com o previsto no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo "Cidade de 

Montijo", no dia 15 de outubro a DE deu início à aceitação de candidaturas às bolsas. 

De acordo com a deliberação do Executivo Camarário, em reunião de Câmara realizada em 

19 de outubro, no ano letivo 2022/23, serão atribuídas 1 O Bolsas de Estudo a alunos que 

frequentam o ensino secundário e seis Bolsas de Estudo a alunos que frequentam o ensino 

superior. O valor unitário das Bolsas será de 500 euros para os alunos do ensino secundário 

e de 800 euros para os alunos do ensino superior. A atribuição das Bolsas far-se-á em duas 

prestações, nos meses de fevereiro e abril de 2023. 

PROGRAMA 'CIDA°oANIA É O MEU SUPERPODER' 

No mês de outubro, as técnicas da DE afetas ao Programa concluíram a preparação do 

mesmo para o ano letivo 2022/2023, do ponto de vista teórico e metodológica, no âmbito 

dos seguintes três domínios de cidadania: direitos humanos, interculturalidade e 

participação democrática. 

Iniciaram ainda a conceção, o planeamento e a preparação de atividades relacionadas com 

o Programa, para implementar em novembro, no âmbito da comemoração do Dia

Internacional das Cidades Educadoras.

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 
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No mês de outubro, duas turmas do 1 º ciclo, num total de 43 alunos, deslocaram-se ao LAM, 

com os respetivos docentes, para a oferta 'Laboratório de Português'. 

Outras duas turmas do 2º ciclo, num total de 32 alunos, deslocaram-se ao mesmo espaço, 

com docentes de várias disciplinas, para uma aula sobre valores de cidadania e bulying, 

em que foram efetuadas filmagens, com recurso aos técnicos do LAM e à tecnologia 

disponível na área CRIAR deste espaço educativo. 

No mesmo mês, os técnicos da DE efetuaram quatro reuniões com os docentes daquelas 

turmas, para os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

Os mesmos técnicos iniciaram ainda a conceção, o planeamento e a preparação de 

atividades no LAM, para implementar em novembro, no âmbito da comemoração do Dia 

Internacional das Cidades Educadoras. 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No mês de outubro, o EMM deslocou-se à Barragem de Pegões por duas vezes, para apoiar 

as docentes de duas turmas do 1 º ciclo, num total de 36 alunos, na dinamização da 

atividade de 'Biodescobertas em Pegões'. 

No mesmo mês, os técnicos afetos ao EMM efetuaram reuniões com as duas referidas 

docentes, para as apoiar na preparação da referida atividade. 

Os mesmos técnicos iniciaram ainda a conceção, o planeamento e a preparação de 

atividades com o EMM, para implementar em novembro, no âmbito da comemoração do Dia 

Internacional das Cidades Educadoras. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA (ETC) 

No mês de outubro, três grupos da educação pré-escolar e três turmas do 1º ciclo, num 

total de 131 crianças, deslocaram-se ao LAM, com os respetivos docentes, para a oferta 

'oficina do DNA' e 'oficina água e ar'. 

No mesmo mês, os técnicos afetos ao ETC efetuaram três reuniões com os referidos 

docentes, para os apoiar na preparação das aulas no ETC, tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 
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Os mesmos técnicos iniciaram ainda a conceção, o planeamento e a preparação de 

atividades no ETC, para implementar em novembro, no âmbito da comemoração do Dia 

Internacional das Cidades Educadoras. 

REUNIÕES DE VEREADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DA AML 

A Vereadora e a Chefe da Divisão de Educação participaram numa reunião de Vereadores e 

Técnicos da Educação da AML que se realizou no dia 24 de outubro e incidiu sobre os 

seguintes temas: "Apresentação do PISA para as escolas (IAVE)", "Balanço do início do ano 

letivo 2022/23", "Balanço das transferências de competências na área da Educação" e 

"Acordo Quadro para as refeições escolares - informação". 
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Anexos 

Gabinete Jurídico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Processos judiciais pendentes 

Objeto Parte Activa Parte Passiva Tribunal 
"' 

Execução entrega de coisa certa -
CMM Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Juízo de Execução de Almada -

Despejo J1 

Reclamação de créditos no 

Processo de insolvência da Montiterras CMM Juízo de Comércio Lisboa - J2 
Montiterras 

TAF Sintra - 2i! UO (origem 
Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CMM 

Almada) 

Parvalorem (ex-BPN), 
Juízo de Execução de Almada -

Embargos de Terceiro CMM Montiterras, Emídio Catum, 

Carlos Costa 
Juiz 2 (ex 3º Juízo do Montijo) 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro CMM TAF Almada - 2i! UO 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

J4 

Responsabilidade Civil - buraco na 
Liberty Seguros, S.A. CMM TAF Almada - li! UO 

via pública 

Impugnação de liquidação de Taxa Maria Teresa S. Barata e 
CMM TAF Almada - li! UO 

(Reg. Cemitérios) Maria Manuela Hubay Cebrian 

Horário em Jornada Contínua -
Ana Sofia Vicente Rodrigues 

deferimento tácito 
CMM TAF Almada - li! UO 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - li! UO 

viação 

Número de Processo 

Proc. 

1652/10.9TBMTJ 

Proc. 1166/11.0TYLSB 

Proc. 785/13.4BEALM 

Proc. 

9126/15.5T8ALM (ex 

1796/10.7) 

Proc. 504/16.3BEALM 

Proc. 2955/16.4T8BRR 

Proc. 464/17.3BEALM 

Proc. 407 /18.7BEALM 

Proc. 538/18.3BEALM 

Proc. 510/19.6BEALM 

Estado 

Aguarda informação dos serviços 

para prosseguimento do processo 

e reagendamento da entrega do 

imóvel 

Sentença verificação e graduação 

créditos transitada (reconhecido 

crédito comum de 23,950,48 €) 

segundo rateio parcial em 

11/08/2022 

Sentença procedência parcial 

oposição (33,3%) - a correr prazo 

para recurso 

Suspenso por força da declaração 

de insolvência da Montiterras 

Alegações em 14.10.2021 -

aguarda sentença 

Relatório anual do Fiduciário 

03/05/2022 - aguarda decisão 

sobre exoneração do passivo 

restante 

Contestação em 08/09/2017 -

aguarda despacho saneador 

Réplica em 01/07/2020 - aguarda 

despacho saneador !'-

Sentença de absolvição da 

instância em 12/03/2021 -

transitada em julgado - pedido de 

custas de parte apresentado em 

08/06/2021 a aguardar 

confirmação pagamento IGFEJ 

Contestação em 28/11/2019 -

aguarda despacho saneador 



Juízo de Comércio do Barreiro -
Despacho de encerramento do 

Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM 
J1 

Proc. 2587 /19.5T8BRR processo por insuficiência de bens 

em 19/04/2022 

Acórdão do TCAS a confirmar 

sentença indeferimento 

Processo cautelar -ocupação ilícita Proc. 923/19.3BEALM 
transitado em julgado 10/01/2002 

Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada - 1ª uo -pedido de custas de parte
de habitação social (segundo) A-A

apresentado em 11/02/2022 a 

aguardar confirmação pagamento 

IGJEF 

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 

Sentença absolvição do pedido 

Contecioso pré-contratual e Eurest Portugal, Sociedade 
CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 480/20.0BEALM 

em 03/03/2021 - contra-

incidente medidas provisórias Europeia de Restaurantes, Lda. alegações de recurso em 

06/04/2021, aguarda acórdão. 

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 ( Co ntra-I nte ressa dos) despacho 

acessibilidades) 

Acção administrativa impugnação 

acto - concurso técnico superior Cláudia Daniel Magalhães Rocha CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 484/20.0BEALM Alegações em 20/09/2022 

animação sociocultural 



Período: 1011/01/01 W1/l0/JI 1!€sa-iregar: 

Classifi.:açào �spesaspor 
pa-Jar de 
períodos 

Rubrka0rgâni:a E:or,ójka �signaçào anteriores 

[li 

�spesa corrente n.m,21
Dl Despesas i»J o pessoal 221.139,U
Dll Re:1rnm;õesCertas e Pemnent!s 115.811,ll
012 .\l>inos Variá1eis ou E1ent1iais 1,(1'!,];
013 SE<Juran;,so:ial 1WO,I&
D1 Aquisição de bens e serviços 138.Hl,39 
D3 Juros e outros encargos 21,15 
Dl !ransferências e suhsidios correntes 1.900,ll 
Dll !ransferências correntes 1.900,ll 
DHl l.dlinistrações Nblicas m,99
DHll 1.dJinistraçào Central - Estado 

Port1Jgués 
DHll l.d:;inistra-;ào Central -wtras

entid,des 
Dllll s�iuran;, So:ial 
DH!l 1.dJinistra,;ào Rejional 
DH15 .\djinistra-;ào Lo:al W,\! 

Dll1 Entidides doSetorllàoL1Jmtiv0 l.l01,l1
DHJ Fanilias 
Dlll wtras 
Dl2 Subsidi0sCorrentes 
D5 Outras despesas comntes 3.115,00 

�siesa decapit,l 16UO\l! 
D6 Aquisição da bens de capital 153.083,16 
D1 !ransferências e suhsídios de capital

D11 !ransferências de c,pi tal

D111 Adninistrações Nblicas

D"lll .\dJinistr.çào Central - Estad0 
Port1Jj1Jés 

D"lll 1.dJinistra,;ào Central - wtras 
entidades 

D"lll S�Juranp So:ial 
D"lll !.dJinistraçào Regional 
D"ll5 .i.dJinistra,;ào Lo:,! 
D"ll Entidides doSetor nàoL1J-:rativ0 
O"lJ faJilias 
D"ll wtras 
D"1 Subsídi0s de :apitai 
D8 Outras despesas de capital 

D9 Despesa i»J ativos financeiros 

DlO Despesa COJ passivos financeiros 11.m,01

1otal: \Jl.lll,li 

l\Jta,;ões 
c,migid,s 

[21 

J\,Sll.Olll 
18,656,616,26 

11.rn.m,H
m.100,00

UlU80,il
ll.111.600,11

11.600,00 

5.361.319,U

5.361.319,U 

3.101.015,l6

IJ00,00 

J.Q'iUIS,l\
1.fü.lll,H

ll.000,QQ
1ü0,00

lll.838,00

12.m.6'<0,H
ll.361.9l1,8l

l66.062,60

l66.061,60

181.061,60

181.ÍJ6l,6Q 
281.000,0Q 
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111.685,00 

51.0!Ll0(,51 
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ili ili Ili 

1u11.m,rn 21,JiJ.2;0,56 
16,610.395,30 1Ul8.118,9l 

12.J\l.56],13 rn.rn.·i1,si 

1&&.m,15 11UJ0,1l 
J.\l".H',51 i.m.m,12

12.618.881,(9 8.191.0ll,ll 

11.156,16 9.189,11 

UOl,110,19 3,652.896,89 

UOl.210,19 l.652.896,89

1.656.113,18 2.115.Hl,12

1.656."ll,li 2.m:n,12
1:u.001,H 1.m.m,11 

i.510,0Q i.510,00

603.901,86 518.J9l,06

10.5l5.lf,)8 1.m.·n,21

9.ll0.9l1,18 6.ll0.013,2(

l09.ll5,91 (09.315,91

(09.315,91 l09.315,91

116.062,60 116.062,60
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21i.m,r lJJ.11J,J1
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lUS".5\\,!i JL1l6.0ll,18 

D%fesas p,·j,S líquidas de reposiçles 

Perio<los Período total 
anteri0res corrente 

('Io, 111 (81 ,[6)+('1 

J6l.6Jl,f.J 1UJUIJ,51 n.m.111,11
211.139,ll 13,185,116,31 U.011.155,(6 

1\5.811,Jl 10.l!0.185,il 10.l'6.005,11
1 .m,r 500.5J5,61 108.1J5,0l
lW0,16 J.OOU\l,H i.oitm,10

lll.HS,13 8.119.061,51 8.260.511,30

21,35 9.139,61 9.160,99 

1.900,H 3.6H.ll8,56 l.60.038,91

1.900,H 3,6H.ll8,56 3.60.038,91

m,99 1,125.10,13 2.115.Hl,12 

O',\! 1.115.1ll,1J 1.115.1H,i1 
LW,li l.SOi.lH,81 uour,11 

UI0,00 U5ü,OO 

3.115,00 511.196,ll 51U11,U 

16UQ5,!B 6.HS.68i,66 ·.010.111,it
153.083,16 5.91U11,10 6.011.50(,86

l09.ll5,91 l09.Jl5,91

l09.ll5,91 l09.ll5,91 

116.062,60 116.062,60

116.062,60 Pó.061,10 
iJJ.llJ,Jl 2ll.l5l,Ji 

11.m,01 511.9(9,99 513.312,01 

528.IJ\,81 !1.\81.SH,l! ll.510.!iQ,\\

Co:pmissos C�ri,Ja-;ões 
a transitar por pagar 

(\),il)-[5i (lO),iS!-(81 

6.\28,lll,Ol m.m,n

1.161.216,31 Jl5.92l,O

1.152,111,11 111.;·e,1&
1).(51,(2 6.m,11
m.m,io l\l.W,81

l.881.816,02 133.500,11

1.366,95 28,11 

15U13,90 9.851,91 

15Ull,90 9.851,92 

530.911,l6

5)0.\11,(6
l1J.l01,H I.W,12

15.508,80 l.011,63

J.l8J.22&,16 m.m,Js
J.000.81(,0( 351.568,38

181.351,12 

10.111.56!,10 l.1J5.\S,J,"\

Pág,: l 
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0.01 \W 

0.06 \6.\6 
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l.ll 5Ul 
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81.81

81.81
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11.21 
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Drn)fü�\(Í.G DE El:EClk;i.O OR(�lE!ilAL DA RECEI11. 
Clll�i\ wm1cmL DE l!JfüJú 

Períoio : 1111/01/01 1011/10/31 IJ€s,gregar : Considerar o saldo d1 gerên:ia anterior nas re-eitas li-iuidadas e r.,brad1s : S 

Classifüaçào Re:eitas �ir 
Pmisões ,obrar de Re:eitas Li�Jidações Re:eitas 

Rubrica Econójica Desi-Jnaçào corrigid-Js perio<los liquidadas anuladas cobradas 
anteriores brutas 

Ili (11 (li ili (5) 

Receita corrente 38.318,010,16 928,Jll,92 31,052,Sil,61 511,090,10 36,691.lll,H 
RI Receita fiscal 16,925,590,10 18.366,lll,01 lit.099,11 18.366,tll,01 
Rll Icpostos diretos l!,415,S"O,;o li.J\6,m,01 l!L0\\1·1 1u1.m,o; 
Rl1 Icpostos indiretos 
R2 Cootribuiçôes para sist�s de 

ptoteçâo social e subsist�s de saúde 
Rl !axas, nultas e outras penalidades 2,912,659,11 l9U6l,ll 2,151.660,11 ll6.lll,25 2,689,539,U 
RI Renditentos de pr(llriedade 5,012,89 
R5 iransferências e subsídios correntes 12,lSl.065,11 66,191,88 10,698,026,53 lt.809,ll 10,68(.(52,59 
R51 iransferências correntes 12,15U65,ll 66,191,88 10,698,026,53 ll.809,ll 10,68U52,59 
RSll l.dlinistrações Públicas 12.15l,961,ll 16.398,lO 10,698.026,53 ll.809,50 10,68Ull,5l 
R5lll ,\ibinistra;âo Central · Estadi 11.í15,1J\,1í 10.ro.n,·1 ll.i09,5ú rn.rn.m,11 

fortugués 
R5111 Aibinistraçâo Central · Gutras 111.n,so )1,\íJ,"4 051,19 

entid,1des 
R511l Seguran;aSo-:ial 
R51H ,\ibinistraçào Regional 
R5115 l.ibinistraçâo Lo:al 55,JH,56 ILm,Jú 
R\11 E,teríor·UE 
R51J Outras !Ql,00 50,]!!,5! \1111 

... ,J m,oi 
R51 Subsidios :orrentes 
R6 Veooa de bens e serviços 5,616,926,21 165,111,12 5,115,6]2,11 221.219,65 l.819,205,50
Rl Outras receitas correntes ll.816,08 l.5l8,0l 90,81),65 20,588,12 1U65,ll

Receita de capital 3,115,951,01 568,68 l.l15.200,ll 32,196,00 l.l15.200,ll
R8 Veooa de bens de investitento 11,160,60 568,68 1,211,ll 1.211,ll
R9 iransferências e subsídios de l.16U96,H l.361,982,11 32,196,00 l.361,982,11

capital 
R91 !ransferéncias de capital l.16U96,H l.361,982,11 32,196,00 l.361,982,11
R9ll l.dlinistraçôes Públicas l.16U96,H l.361,982,11 32,196,00 l.361,982,11
Rilll Aibinistraçào Central · Estado l.lU.fü,H U\1,\11,·1 32,1\l,Oú U6",%1,1!

Português 
R9111 .libinistraçàoCentral-0utras 
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Rfül Seguran;aSocial 
Rfül .libinistra;âo Regional 
R\115 ,\ibinistra;ào Lo:al 
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RnJ C�tras 
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Rl2 Receita cca ativos financeiros 2,000,000,00 2,000,000,00 2.000.000,00 
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ENTIDADE fl\P.\ DE P.\GPJ!EIITOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2022/10/01 - 1022/10/31 OUTUBRO ANO : 2022 
CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA -SIIAL 

CiJ'.\P.\ lfüN!C!P.\L DE MONTIJO PhGINI.: 1 

Stocl: inicial do período Stocl: final 
Compromissos Pagamentos 

coo. DES!GN.\Ç.,.0 Passivo Contas a >•90 e > 120e 140e >360 Total Passivo Contãs a >09D e > 120e > 240 e 360 Total P.ssumidos Efectuados 

Pagér ,: 120 <= 240 <0 360 PA Pagar <0 120 (: 240 (:]60 PI. 

0101 CE0101-Remunerações certas e permanentes 169.i15,0l 169.-15,01 165,118,4( 165.i18,46 12.394.563,13 10.416.005,12 
0102 CE0102-�.bonos variáveis ou eventuais 6.;oa,83 6."08,83 t.695,19 6.€-95,19 568.)84,65 508.235,01 
01030101 CE01030Hncargos com saúde 15.829,19 15.819, 19 151.898,2:, !Si.898,25 585.000,00 345.453,06 
01030201 CE010302-AOSE e outros das hdrn. Públicas 126.000,00 123, i41,43 
010303 55,00 :-5,00 S.551,57 5. 551, 5� 301.006,64 101.940,86 
010304 5.000,00 1.329,60 
0103050201 C�Ol03050201-Contribuições para a segurar1ça 1.21; .431,28 1.118.385,42 

social-CG.� 

0103050202 CE0103050202-Contribuições para a segurar1ça 1.41l.003,ó0 l.23L164,�3 
$Ocial-Seg. Social-Re9irne 9eral 

01 CE02-.�quisiçãc, de Bens e Serviços correntes 831.829,51 834.829,51 533.500,17 533.;00,li 12.6i8.S81,49 8.260.511,30 
03 28, 2� 28,22 11.156, 16 �. í60, 99 
04 CE04 42.418,46 42.418,46 9.85i,92 9.851,92 1.750.551,61 1.511.29�,25 
0405 CêOl.05 2.655,113,18 2.!25.i41,12 
06 CE06-0utras despesas correntes 5L423,25 54.423,25 4.08i,50 4.081,50 603.902,86 51U21,43 
º' CE0

1

-Aquisiç�o de Bens e serviços de 243.468,25 243.468,25 3:,t568,38 352.568,38 1.00.941,28 6,011.504,86 
c�piul 

08 CE08 233.253,3í 133.25),)1 
om CE08.05 );6.062,60 1'6.062,60 
10 105,124,13 523.3í2,01 

TOTAL G E R .l.L 1.]61.448,10 1.36;.m,10 1.235.965,66 1.235. %5, 66 44.85i .599, 98 33.510.080,99 


