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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

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

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

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

entre 1 de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. 

Com os melhores cumprimentos, 

Paços do Concelho, 13 de fevereiro de 2023 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Ribeiro Canta 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

03 novembro 

04 novembro 

05 novembro 

07 novembro 

15 novembro 

18 novembro 

18 novembro 

23 novembro 

24 novembro 

29 novembro 

01 dezembro 

01 dezembro 

02 dezembro 

03 dezembro 

10 dezembro 

15 dezembro 

Reunião do Conselho Metropolitano da AML; 

Assinatura Termo de Aceitação - Beneficiários Finais das Operações 
Integradas Locais, no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo - Largo 
Dom Dinis - Odivelas; 

Mass Training - Suporte Básico de Vida, na Praça da República; 

XVI Aniversário Universidade Sénior, no salão multiusos da Quinta do 
Saldanha; 

Reunião dos Municípios com o Sr. Ministro da Saúde, Gabinete do 
Ministro, Lisboa; 

Mesa de Honra - Apresentação do Livro "União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição "150 Anos ao Serviço dos 
Cidadãos do Montijo", no CTJA; 

Sessão solene comemorativa do 150. º aniversário da UMNSC, no CTJA; 

Sessão de abertura do VI Fórum da Abrigo, no CT JA; 

Reunião do Conselho Metropolitano da AML; 

Fórum Social da Saúde Mental, na Casa Senhorial da Quinta do 
Saldanha; 

Passagem da banda da Soe. 1 º. Dezembro frente ao Edifício dos Paços 
do Concelho; 

168º Aniversário Soe. Filarmónica 1 º Dezembro - Sessão Solene, na 
sede da Sociedade; 

X Gala Solidária, no CTJA; 

Exposição "Arte dos Presépios", na Casa Mora; 

Jantar de Natal dos Bombeiros Voluntários Canha, na Sede dos 
Bombeiros; 

Festa de Natal das Academias de Sarilhos Grandes e da Atalaia, Alto 
Estanqueiro e Jardia e Atelieres Sénior, na sede da AMUT; 
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17 dezembro 

22 dezembro 

03 dezembro 

06 janeiro 

17 janeiro 

20 janeiro 

20 janeiro 

21 janeiro 

25 janeiro 

26 janeiro 

28 janeiro 
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Almoço Natal Liga Combatentes, na Sociedade Filarmónica 1º. De 
Dezembro; 

1 º. Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento dos 
Trabalhos da Comissão Técnica Independente, no LNEC; 

Reunião AMRS, na Quinta de S. Paulo em Palmela; 

Cantar as Janeiras pelo Grupo coral do Montijo e Academias Sénior 
do Concelho; 

Sessão Estratégia MAR 2030 - Participação e Envolvimento das 
Comunidades Locais, na Galeria Municipal; 

Comemorações do 83. º Aniversário do Nascimento do Maestro Jorge 
Peixinho, na Casa da Música Jorge Peixinho; 

Homenagem Professores e Alunos - Sessão Comemorativa Maestro 
Jorge Peixinho, no CT JA; 

Exposição coletiva "O Limite do Meio", na Galeria Municipal; 

Assinatura Contrato Urbanização Edifício dos Salgados, no Salão 
Nobre; 

Conselho Metropolitano e reunião de trabalho da AML; 

Jantar Lions Club, no Tryp Montijo Parque Hotel. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Novembro 2022 

2 novembro Aquisição de serviços gerais de limpeza, higienização e desinfeção para o 

edifício dos serviços técnicos, museu municipal, posto de turismo e w.c. do 

jardim da casa mora 

8 novembro Prestação de serviços de comunicação estratégica 

9 novembro Reabilitação de calçada junto à rua 1 º de dezembro 

Aquisição de serviços de manutenção de relvados no centro urbano da cidade 

de Montijo 

fornecimento de produtos químicos para tratamento de água e higienização 

das piscinas municipais de montijo 

1 O novembro Obras de conservação e ampliação do cemitério Pinhal do Fidalgo 

Calcetamento na envolvente da sede do Motoclube do Montijo 

15 novembro Aquisição de novo equipamento firewall 

16 novembro Obras de conservação do cemitério S. Sebastião 

Recuperação e execução de calçadas na rua António Tavares Marques e 

Beatriz Cassus 

17 novembro Aquisição de serviços de iluminação decorativa de natal 2022 

18 novembro Aquisição de serviços de fornecimento e plantação de material vegetal em 

vários pontos da cidade de Montijo 

Aquisição de contentores mgb de resíduos urbano 

21 novembro Elaboração do projeto - conceção de uma escultura em homenagem a 

floricultura, da autoria do artista plástico Tony Cassanelli, a instalar na 

rotunda do Apeadeiro de Sarilhos - Lançada 

Aquisição de viatura para recolha de resíduos sólidos urbanos 

23 novembro Repavimentação e intervenção em infraestruturas na rua da Escola Primária 

- Sarilhos Grandes

28 novembro Aquisição de serviços de animação, espetáculos, ateliers e casa do Pai Natal 

para o Natal 2022 

Aquisição de serviços de tenda com pista de gelo 
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29 novembro Aquisição de serviço de fornecimento de matérias-primas alimentares e não 

alimentares e prestação de serviços relacionados com o fornecimento de 

refeições escolares no concelho do Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro N.º 

001 / CP /2017 - LOTE 4 - celebrado pela AML. 

Dezembro 2022 

5 dezembro Aquisição de material informático para o parque escolar do município de 

Montijo - lote 1 

Aquisição de material informático para o parque escolar do Município de 

Montijo - Lote 4 

7 dezembro Aquisição de material informático para o parque escolar do Município de 

Montijo - Lote 3 

Aquisição de viatura ligeira 

Aquisição de material informático para o parque escolar do Município de 
Montijo - Lote 2 

13 dezembro Aquisição de materiais de manutenção de máquinas para o setor dos Jardins 

Fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial 

Aquisição de Serviços de manutenção, revisão e substituição de extintores, 
carreteis em viaturas e edifícios do município ou de gestão municipal 

14 dezembro Prestação de serviços em regime de avença - técnico de audiovisuais - ctja 

Prestação de serviços em regime de avença técnico de audiovisuais - ctja 

Prestação de serviços em regime de avença - produtor de espetáculos - ctja 

19 dezembro Fornecimento e montagem de iluminação em diversos gabinetes 

20 dezembro Aquisição de serviços de elaboração de mural de arte urbana pocinho das 
nascentes 

27 dezembro Fornecimento de energia em baixa tensão normal 

Aquisição de serviços para a prestação de serviços de apoio jurídico 

28 dezembro Aquisição de serviços para manutenção dos tratores da autarquia 

Requalificação e Ampliação do Canil/Gatil Municipal do Montijo 

Recuperação de Fogos Devolutos em Habitações Sociais 2022 
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30 dezembro Elaboração do projeto de demolições, limpeza do local e contenção das 
fachadas vizinhas confinantes, visando a posterior intervenção de 
requalificação do quarteirão ocupado pela antiga fábrica lzidoro. 

Janeiro 2023 

3 janeiro 

13 janeiro 

16 janeiro 

17 janeiro 

18 janeiro 

20 janeiro 

23 janeiro 

27 janeiro 

Elaboração do projeto de investigação "Impacto das ondas de calor e vagas 
de frio na saúde dos munícipes do Concelho de Montijo - Implementação de 
um sistema de monitorização e de apoio à decisão estratégica local 

Aquisição de serviços de streaming - reuniões de câmara 2023 

Aquisição de serviços para fornecimento de Solução SIG para apoio e gestão 
das atividades de Proteção Civil Municipal 

Construção de 4 Salas de Aula na EB da Liberdade 

Aquisição de serviços para manutenção do software AUTOCAD 

Construção anexa a Galeria Municipal 

Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro Iça 

Obras de Recuperação em Edifícios Escolares 2022 

Suporte do cluster de firewalls Fortigate e Fortianalyzer para 2023-2024 

Aquisição de serviços de podas de árvores de pequeno e médio porte e 
palmeiras 

Fornecimento de leite escolar nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e do 1º ciclo do ensino básico do Concelho" - lotes 1 e 2. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

UMTSI 

No âmbito das competências na área da Informação Geográfica: 

• Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Polícia"

• Continuação da localização, integração, atualização dos processos de urbanismo no

Projeto "Obras Particulares"
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• Criação de 1 nova feature class na base de dados central SIGMONTIJO (Lugares Censos

2021 ), parte do processo de consolidação da estrutura municipal de dados geográficos

• Disponibilização da informação referente ao cadastro de contentores de RSU, em

formato tabular (excel) e plantas (pdf), conforme solicitação da Casa do Ambiente -

DOSUAQV

• Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos E-92/22, E-78/22, E-81122, 1-

36/20 e E-38/22 como solicitado pela DPTU - Serviços Administrativos

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

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

• 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 / 1 O 000; formatos CAD e SIG) e consequentes projetos derivados

• Produção de planta AO, da envolvente à EB Afonsoeiro, para uso em oficina de robótica

do LAM - pedido da Div. Ensino

• Produção de planta de localização do Lote 11 - Bairro Manuel João, conforme pedido

da DAO, para resposta a entidade externa (DR Agentes de Execução)

• Produção de planta de localização e acessos à Casa da Música, para uso em brochura,

a pedido do GCRP

• Produção de plantas de Espaços Verdes (Lotes 1, 2 e 3), para efeitos de lançamento de

concurso, a pedido da DOSUAQV

• Atualização dos processos de urbanismo do Projeto Obras Particulares, no IGPúblico

• 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 de 3 novos datasets na base de dados central SIGMONTIJO (Espaços Verdes,

Património Imobiliário Municipal & Infraestruturas de Telecomunicações), parte do

processo de consolidação da estrutura municipal de dados geográficos

• Criação de aplicação websig (UMTSlnfo) para apoio ao trabalho dos colegas da unidade

orgânica em causa, nomeadamente para conter, num repositório centralizado e com
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relevância geográfica, a informação estruturada acerca da rede informática da Câmara 

Municipal 

• Criação dos serviços de mapa (websig) "Equipamentos/Desporto" e "Infraestruturas de

Telecomunicações", para uso no novo IG Público

• Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos E-71 /22, E-69/22, E-56/22, E-

75/22, E-73/22 e E-72/22 como solicitado pela DPTU - Serviços Administrativos

• Envio de informação/parecer sobre o ofício enviado pelo Operador de Rede de

Distribuição de Gás Natural para o município do Montijo para eventual identificação de

prédio / fração devoluta (Decreto-Lei 67 /2019)

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

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

• 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

• Produção de plantas de Espaços Verdes (Lotes 1 e 3), para efeitos de lançamento de

concurso, a pedido da DOSUAQV

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

técnica do SIG Municipal

No âmbito das competências na área de Aplicações: 

• N. º total de tickets solucionados no período:

o Incidentes: 364

o Problemas: 292
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Problemas 

45% 

TICKETS 

Resolução de Tickets por mês: 

• N. º de tickets por mês:

o Novembro/2022: 172

o Dezembro/2022: 180

o Janeiro/2023: 304

o Total:656

Incidentes 

55% 

RESOLUÇÃO DE TICKETS POR MÊS: 

jan/23 

46% 

nov/22 

26% 

28% 

• 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.

• Atualização do valor das rendas mínimas e rendas condicionadas.

• Abertura do ano APAM

• Alteração do perfil dos utilizadores na aplicação de aprovisionamento 2022 par

perfil de consulta.

Resolução de Problemas: 

o Alteração de grupos.

o Alteração do modelo declaração de IRS.

o Alteração do modelo Recibos de Vencimento.

o Alteração do modelo faturas do ensino, Feiras e Mercados, Cemitérios,

faturação diversa e SNC.

o Resolução de problemas com os carimbos.

o Resolução de problema vista contrib APAM.

o Alteração de senha dos funcionários.

o Resolução de problema para imprimir RQI e REC para arquivo documental.

o Resolução de problemas nos movimentos de stock.

o Resolução de problema na geração de faturas.
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Instalação de Updates/patchs: 

o Aplicação de Recursos Humanos - Atualização e retroativos do subsídio de

refeição.

o Obras Municipais - OBM - Publicação dos índices CI FE do 3. º trimestre de

2022.

o Update da aplicação de Contratação Pública (PCE) - versão 4.31.

o Sistema Integrado de Documentos e Atendimento Municipal - Update ATE v.

5.43.

o Update da aplicação de Ensino (ENS) - versão 3. 34.

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

de apoio de agosto 2022.

o Update Versão 1.53 do SigmaGest .

o Obras Municipais - OBM - Publicação dos índices CIFE do 3.º trimestre de

2022.

o SIGMA - COMUNICAÇÃO DAS SÉRIES DE DOCUMENTOS À AT (ATCUD).

o SIGMA CTA (SNC-AP) UPDATE DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 3.00.

o Update da aplicação de Ensino (ENS) - versão 3. 35 - COMUNICAÇÃO DAS

SÉRIES DE DOCUMENTOS À AT (ATCUD).

o Update da Aplicação Cemitérios Versão 2. 32.

o Update da Aplicação Feiras e Mercados Versão 5.18.

o Procedimentos de final de Ano 2022/2023 - SIGMA.

o Faturação Diversa (FDV) - Procedimentos de final de ano.

o CTA (SNC-AP) - PASSAGEM DA DESPESA 2022/2023.

o SIGMA - PROCEDIMENTOS DE FINAL DE ANO / SAFT.

o Aplicação de Recursos Humanos - Nova legislação a aplicar em 2023.

o Atualização de Feiras e Mercados- FEi Patch V518.01.

o SIGMA - Atualização da Taxa de Juros de Mora para 2023 - Aviso n. º 177 /2023,

de 4 de janeiro.

o Atualização de Cemitérios - Patch CEM 232.001.

o Aplicação de Recursos Humanos - Tabelas de retenção na fonte 2023.

o Aplicação de Recursos Humanos - Atualizações salariais 2023.
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o Obras Municipais - OBM - Publicação dos índices de materiais e equipamentos

de apoio de outubro 2022.

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte

• Resolução de problemas com envio/receção de e-mail

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail

• Resolução de problemas com acesso a recursos

• Disponibilização de recursos a utilizador (disco H), aumento de capacidade

• Resolução de problemas na digitalização de documentos

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter)

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo

• Bloqueio de e-mails de SPAM

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores

• Atualização do software Microsoft Configuration Manager para a versão 2211

• 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

• Avaria de Switch Enterasys B2G124-48P do edifício dos Serviços Tecnicos-Polo

Tecnico, contacto com a SPD - Setúbal Península Digital, solicitação de apoio

técnico, este equipamento está abrangido por um contrato de suporte, foi

substituído por um switch recondicionado, sem custos adicionais para a camara do

Montijo

• Agendamento e apoio na atualização de updates de firmware, para a versão mais

recente (v?.2.3) nos equipamentos firewall Fortinet utilizados na Camara do

Montijo

• Organização e conversão dos vídeos de vigilância, gerados no Centro de Dados no

edifício dos serviços técnicos durante o ano de 2022, copia da informação para a

área de backups atribuída á Camara do Montijo na SPD-Setúbal Península Digital
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• Reunião de trabalho com a empresa Ricoh, via teams para configurar o

agendamento e envio de relatórios mensais das impressões\copias no software NDD

• Dificuldades no servidor virtual appsrv2 bloqueou, devido ao uso excessivo de CPU,

foi necessário fazer um reset ao referido servidor virtual para repor o seu

funcionamento

• Recuperação de informação a partir dos sistemas de backup, os serviços que nos

solicitaram a recuperação de informação foram: DAO, DOSUA e DDSPS, os tipos de

informação a recuperar foram emails, pastas e ficheiros

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.

• Reuniões semanais do grupo de trabalho que constitui a equipa de

Cibersegurança da Camara do Montijo

• Reunião de trabalho com o gestor comercial da Fortinet em Portugal,

fabricante das firewall utilizadas na Camara do Montijo

• Inicio do processo de aquisição de cabos de rede UTP, SFPs e patch de fibra

ótica

• Inicio do processo de celebração de um contrato de assistência técnica para

o equipamento de ar condicionado existente no edifício do depósito de

material informático \CD-DR 

• Inicio do procedimento de consulta prévia, para Upgrade da plataforma de

virtualização de servidores da Camara do Montijo - HPE Simplivity

• Apoio á empresa Hardsecure na instalação e configuração da nova firewall

Fortigate 101F

• Intervenção nos bastidores de comunicações dos serviços da GCRP e da

DDSPS, substituição dos equipamentos de rede switch, reorganização dos

cabos de rede, instalação de novos cabos de rede UTP. 1 nstalação de novos
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equipamentos Access Point, do projeto de comunicações fixas e moveis com 

a operadora NOS, para permitir o acesso á internet através de rede wi-fi 

• Continuação da Instalação dos equipamentos Access Point para acesso á

internet através de Wireless, do projeto de telecomunicações fixas e móveis,

instalação dos equipamentos APs na Biblioteca do Esteval

• Apoio na instalação de novos equipamentos switch, e na limpeza e

reorganização do bastidor de comunicações dos SMAS Montijo

• Impressoras Ricoh, configuração do agendamento de envio dos relatórios

mensais de cada unidade orgânica

• Resposta a um questionário online enviado pela empresa Veeam relativo á

utilização do software de backups "Backup and Replication

• Conferencia de faturas relacionadas com licenciamento do software Autodesk

2023_2024 (Sttei}, Maxiglobal (CD-Central de Extinção de Incêndios)

• Reunião de trabalho com a empresa Yelco representantes da tecnologia Fiber -LAN,

visita ao edifício dos Paços do Concelho para verificação da cablagem de rede

existente neste edifício

• Apoio ao gabinete de Fiscalização Municipal- na utilização dos tablets adquiridos

para utilização em trabalho de campo, atualização de software e pequena

explicação aos trabalhadores da Fiscalização Municipal

• Participação num webminar online referente ao software de backups Veeam

utilizado na Camara do Montijo: "EMEA session: Rapid, Reliable and Resilient

Recovery with Veeam Data Platform v12"

• Conferencia de faturas relacionadas com 2ª Manutenção dos equipamentos do

Centro de Dados (Maxiglobal)

• 2ª Manutenção do equipamento de Ar condicionado no Centro de Dados de Disaster 

Recovery (Hepafiltra) 

• Melhoramento da rede informática no edifício dos Jardins (LMUST) e do Pavilhão

Municipal nº 1

• Microsoft (Licenciamento de software),

• Software Autodesk

17 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

No âmbito das competências na área de Helpdesk e Apoio às Escolas: 

• Relocalização definitiva ou temporária de equipamentos (DOSUAQV, ... )

• Resolução de avarias de hardware em computadores e outros equipamentos

informáticos nos edifícios Municipais

• Preparação e instalação de novos postos de trabalho (Computadores, Telefones,

Passagem de cabos, etc.)

• Desinstalação de postos de trabalhos (aposentação, mobilidade)

• Apoio técnico a reuniões

• Relocalização de impressoras

• Preparação e instalação de computadores para as escolas no âmbito do Plano de

Ação para a Educação Digital

• Aceder a vários pedidos de instalação/atualização de software

• Instalação de internet em salas de aula na EB Liberdade e EB Areias

• Acompanhamento da substituição do contentor e posterior instalação da estrutura

de dados da EB Luís de Camões

• Resolução de avarias de equipamentos informáticos (Monitores, Computadores,

Access Points, etc.) em várias escolas do Concelho

• Conclusão do processo de instalação de impressoras Municipais (Edifícios da Câmara

e Escolas)

• Dar suporte à utilização das novas impressoras

• Iniciar o processo de upgrade dos computadores ao serviço da Câmara (Substituição

de discos HDD por discos SSD e upgrade de memória RAM)

• Colocação de pontos de acesso à internet Wireless em vários edifícios Municipais

(Serviços Técnicos, DDSPS e Polos da Biblioteca Municipal entre outros)

No âmbito das competências na área de Telecomunicações: 

Apoio e resolução de problemas de comunicações de voz móvel: 

• Configuração e entrega dos novos equipamentos móveis, da nova operadora NOS

• Entrega de Bandas Largas e respetivos cartões

• Entrega de cartões de voz móvel

• Resolução de avarias em equipamentos móveis
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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 os técnicos da NOS na instalação do circuito BSOD com Cable Modem e

instalação de 2 Router, na Casa da Música.

• Acompanhamento das diversas fases para implementação do serviço de

Comunicações Fixas da ES Jorge Peixinho.

• Reunião com o Sub Diretor do Agrupamento de Escolas do Montijo, para início da

implementação do serviço de comunicações fixas e móveis, as escolas do

agrupamento.

• Reunião com a NOS para esclarecimento de dúvidas relativas à implementação do

projeto de comunicações de voz fixas e móveis, no Agrupamento de escolas do

Montijo.

• Assistir à demonstração do Portal do Colaborador, com a empresa Wiremaze.

• Preparação da plataforma da Intranet, para disponibilizar a lista telefónica de

contactos fixos e móveis dos colaboradores da CMM, numa estrutura do organograma

da Câmara Municipal do Montijo

• Validação das faturas referentes as comunicações móveis, projeto WI-FI 4EU

(Vodafone) e comunicações unificadas (NOS)

• Resolução de 85 tickets, na aplicação GLPI, relacionados com problemas de

comunicações de voz fixa e móvel

o Por mês:

• Novembro 2022 - 52

• Dezembro 2022 - 55

• Janeiro 2023 - 77
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Tickets por mês 
(Nov, Dez 2022 e Jan 2023 

■ Novembro ■ Dezembro II Janeiro 

■ 1 ncidentes - 47

■ Pedidos - 116

Tipo de Tickets 
(novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 

2023 

• Pedido • Incidente

• Aprovar os diversos pedidos para aceder aos Serviços On-line da Câmara Municipal

do Montijo (148 pedidos).

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

Nov, Dez 2022 e Jan 2023 

■ Novembro ■ Dezembro ■ Janeiro

Estado dos Pedidos de Adesão aos SO 
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■ Aprovados

■ Não Aprovados

• 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.
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Nota introdutória 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

O presente relatório pretende de uma forma sucinta enquadrar as diversas vertentes da 
atividade exercida pela Fiscalização no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 
2022 e janeiro de 2023. 

Novembro 2022 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de novembro de 2022 foi de 48, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 

Sr. Presidente .... . .  02 

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

Taxas e Licenças ... 03 

Munícipes .......... . .... 21 

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

SCOEF ...................... 05 

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

DOSUA .................... 01 

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 ruido de animais, o ruido provocado pôr aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

PUB e OVP .............................. 04 

Veículos Abandonados ........ 08 

Obras .................................... . .  03 
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Terrenos ou Habitações .... 05 

Informações Internas ......... 00 

Autos de Noticia .................. 05 

Notificações e Editais ....... 02 

Diversos ............................. . 21 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes relativos ao mês de novembro. 

Total de Processos: 48 

Processos Resolvidos: 41 

Processos Pendentes: 07 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do mês 
de novembro do ano de 2022 foi de 12 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: 12 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de novembro do ano de 2022, 6 atendimentos 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: 18 

Presencial: 6 

Telefónico: 12 

Dezembro 2022 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de dezembro de 2022 foi de 71, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 
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Sr. Presidente .... . . .  02 

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

Taxas e Licenças .... 03 

Munícipes .......... ..... 45 

PSP/GNR ....... .......... 07 

SCOEF ...................... 03 

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

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

Preventivas .......... .  09 

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, ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

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

Veículos Abandonados ...... . .  14 

Obras ............................... ....... 12 

Terrenos ou Habitações .... . 06 

Informações Internas .......... 01 

Autos de Notícia .................. 05 

Notificações e Editais .... . . .  01 

Diversos ............................. . .  24 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes relativos ao mês de dezembro. 

Total de Processos: 71 

Processos Resolvidos: 51 
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Processos Pendentes: 20 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do mês 
de dezembro do ano de 2022 foi de 6 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: 6 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de setembro do ano de 2022, 03 atendimentos presenciais e 07 
telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 
em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 
registos. 

Total de Atendimento: 1 O 

Presencial ... 3 

Telefónico ... 7 

Janeiro de 2023 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de janeiro de 2023 foi de 86, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 

Sr. Presidente .... . . .  03 

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

Taxas e Licenças .... 14 

Munícipes .......... ..... 49 

PSP/GNR ................. 12 

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

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

DOSUA .................... 01 
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Preventivas .......... .  04 

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, ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública. 

PUB e OVP .............................. 15 

Veículos Abandonados ...... . .  22 

Obras ............................... ....... 09 

Terrenos ou Habitações ..... 05 

1 nformações Internas .......... 02 

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

Notificações e Editais ..... . .  05 

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

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes relativos ao mês de janeiro. 

Total de Processos: 86 

Processos Resolvidos: 74 

Processos Pendentes: 12 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do mês 
de janeiro do ano de 2023 foi de 3 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: 3 Dias 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados no mês de janeiro do ano de 2023, 5 atendimentos presenciais e 10 
telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 
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em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 
registos. 

Total de Atendimento: 15 

Presencial ... 5 

Telefónico ... 1 O 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

04 de novembro, pendente nº 623076, análise e avaliação de risco da estrutura de edifico 
devoluto, na Travessa João de Deus, nº 55/57, Montijo. O mesmo apresenta potencial de 
risco de derrocada para a via pública. Recomendou-se que os serviços de fiscalização 
procedessem à avaliação e notificação do proprietário do imóvel; 

04 de novembro, pendente nº 623076, queda de um ninho de vespa asiática, no perímetro 
do parque municipal. Foi criado um perímetro de segurança e ativado uma empresa de 
desinfestação que iniciou a destruição e anulação do ninho com aplicação de biacidas 
biológicos; 

11 de novembro, pendente nº 624310, análise e avaliação de risco de edifico devoluto, com 
queda de fachada para a via pública, na Rua da Aldeia Velha, nº 40 e 42, Montijo. 
Recomendou-se que os serviços de fiscalização procedessem à avaliação e notificação do 
proprietário do imóvel; 

23 de novembro, pendente nº 626572, avaliação de risco em habitação, com queda de parte 
de parte do revestimento da fachada, na Travessa do Cais/Rua Miguel Pais, Montijo. 
Recomendou-se a notificação do proprietário para intervenção imediata, na consolidação 
do revestimento; 

24 de novembro, pendente nº 626779, queda de portão improvisado de acesso a uma área 
devoluta na Rua José Mundet/Rua José Joaquim Marques, para a via pública. Foram 
ativados meios do Setor da Higiene Urbana, para limpar e desimpedir o passeio daquela 
rua; 

24 de novembro, pendente nº 626821, ocorrência com despiste de autocarro e embate 
frontal num muro na Rua Miguel Pais, final da Rua José Joaquim Marques. Foi estabelecido 
um perímetro de segurança e desenvolveu-se cantatas com os operadores de 
comunicações, para restabelecimento das cablagens destruídas. Os serviços da DOSUA, 
estabilizou a parede provisoriamente com prumos, até ao proprietário realizar as 
intervenções urgentes e necessárias de recuperação da estrutura; 

25 de novembro, pendente nº 627020, avaliação de uma situação de 
risco, junto da Rotunda da Tertúlias, na qual está destruída a curvatura do lancil e o 
passeio. Face ao risco existente o mesmo deve ser avaliado e solucionado pelo serviço 
competente; 

06 de dezembro, pendente nº 628859, avaliação de risco de queda de materiais da fachada 
de edifício, para a via pública, na Rua António Fortunato de Sousa, nº 177, Montijo. Face 
ao risco e perigo, os serviços competentes devem desenvolver os 
procedimentos necessários, para notificação urgente e inadiável do proprietário e as 
suas responsabilidades 
09 de dezembro, pendente nº 629354, abatimento de piso na Praça Gomes Freire de 
Andrade. Procedeu-se à sinalização do local provisoriamente, solicitou-se intervenção dos 
serviços competentes; 
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12 de dezembro, pendente nº 629760, avaliação de risco de queda de materiais das 
varandas de edifício, na Rua Cidade de Lisboa, nº 344, Montijo, para a via pública. 
Face ao risco e perigo existentes, solicitou-se o encaminhamento para 
os serviços competentes com fim a desenvolver os procedimentos necessários para 
notificação urgente e inadiável para o proprietário e as suas responsabilidades; 

12 de dezembro, pendente nº 629762, o SMPC foi acionado pelos Bombeiros de 
Montijo e Autoridade Marítima, para apoio de equipamento e resgate de uma 
embarcação piscatória solta e em afundamento/adornado, na zona ribeirinha da cidade. 
Foi acionado meio pesado da Higiene Urbana, carro grua, equipado com grifa para a 
operação de resgate; 

12 de dezembro, pendente nº 629764, agravamento das condições meteorológicas, nos dias 
8 e 9 de dezembro, (períodos de chuva, vento forte), a Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil, determinou a passagem para o Estado de Alerta Especial de Nível Laranja. 
Foram ativados meios municipais operacionais da DOSUA/Higiene Urbana e SMAS, para 
prevenção e intervenções; 

13 de dezembro, pendente nº 62991 O, colapso e rotura do canal/ aqueduto da Estrada Velha 
da Lançada, devido à forte precipitação que fez sentir durante a madrugada. 
Foi colocado baias e fitas e procedeu-se ao corte da via, aguardando-se a reposição 
da normalidade. Neste sentido solicitou-se aos serviços competentes para analisar e 
encontrar a solução adequada; 

13 de dezembro, pendente nº 630112, avaliação de risco de colapso/ derrocada de muro na 
Travessa João de Deus, Montijo. O muro de uma propriedade privada, confina com a via 
pública, colocando em risco pessoas e bens. Solicitou-se ao serviço competente a 
notificação do proprietário, para proceder às obras necessárias, para anular o risco 
existente; 

15 de dezembro, pendente nº 630547 e 630590, devido ao agravamento das condições 
meteorológicas adversas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, prolongou 
a continuidade do nível de Alerta Laranja, com a passagem para Alerta Vermelho, nos dias 
12, 13 e 14 de dezembro. Foram formadas duas equipas constituídas em dois períodos 
distintos, para assegurar e responder às situações de emergência, com o reforço das 
equipas dos SMAS; 

15 de dezembro, pendente nº 630734, o SMPC foi ativado para a queda de material de 
revestimento da fachada de um prédio, para o passeio, estacionamento e via de rodagem, 
na Rua Miguel Torga, nº 98, Esteval. Foi criado um perímetro de segurança. 
Solicitou-se aos serviços competentes, para notificar com urgência inadiável, o 
condomínio para a remoção das partes soltas e as reparações necessárias; 

16 de dezembro, pendente nº 631171, colapso parcial de habitação devoluta num pátio. 
Foi criado um perímetro de segurança e posteriormente procedeu-se à demolição 
controlada do resto da habitação, evitando riscos para a via pública; 

30 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

13 de janeiro, pendente nº 636016, reclamação e avaliação de risco, solicitada pela Junta 
de Freguesia de Pegões, referente às fundações para construção de um edifício que acabou 
por não ser efetuado, encontrando-se o terreno encontra-se sem vedação e cheio de água, 
com grande profundidade, que põe em risco pessoas e animais, que passam naquela zona. 
Determinou-se que os serviços de fiscalização, notifiquem o construtor/urbanizador, na 
colocação de perímetro de segurança, com vedação em volta das fundações; 

16 de janeiro, pendente nº 636167, o SMPC foi ativado pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Canha, para avaliação de um colapso parcial de habitações no gaveto/esquina 
da Rua do Movimento das Forças Armadas, com a Rua Mário Salgueiro, em Canha. Informou
se o representante do proprietário a Santa Casa da Misericórdia de Canha, que deverá ser 
assegurar os escoramentos necessários e fecho das portas e janelas das habitações 
afetadas; 

23 de janeiro, pendente nº 637809, relatório preliminar do SMPC de um incêndio urbano, 
em edifíç:io antigo, ocorrido dia 20 de janeiro, pelas 15 horas, na Rua Machado Santos, nº

12, Montijo. 

Reunião conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com os SMPC S 
do Distrito de Setúbal, dia 25 de novembro de 2022, em Setúbal. Estiveram presentes o Sr. 
Coordenador Operacional Municipal e a Engª. Teresa Pinto do GTF; 

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 Alertas da ANEPC (Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil). 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Novembro 2022 

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

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

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

1. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 2 de novembro - Reunião de 

câmara; 5 de novembro - Mass training CUF; 7 de novembro - XVI Aniversário Universidade 

Sénior; 11 de novembro - Magusto Universidade Sénior; 11 de novembro - Magusto Projetos 

Envelhecimento Ativo; 11 de novembro - Apresentação da Conferência Internacional 

Envisionride; 16 de novembro - Reunião de câmara; 18 de novembro - Apresentação do 

Livro "União Mutualista Nossa Senhora da Conceição; 18 de novembro - Sessão solene 

Aniversário da UMNSC; 23 de novembro - VI Fórum Abrigo - Sessão de Abertura; 28 de 

novembro - Fórum Social; 30 de novembro - Reunião de câmara. 

• Envio de Newsletters

O envio de Newsletters consiste numa ferramenta de comunicação digital produzida com o 

objetivo de 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. As newsletters são enviadas através 

da plataforma digital WebCRM para os dados existentes na mailing do GCRP. Envios no mês 

em análise: Newsletter Acontece Montijo / / 03 a 09 novembro; 1 O a 16 novembro; 17 a 23 

novembro; 24 a 30 novembro; Envio do Montijo Hoje // N.º 45 // Outubro 2022; Fórum 

Social "Saúde Mental e Vulnerabilidade Social"; Convite / / Pinturas, a produção de um 

gesto I Fernando Direito; Convite I Abertura da Iluminação de Natal 2022; Natal com Arte 

2022 / / 1. ª Newsletter Infantil; Natal com Arte 2022 / / 2. ª Newsletter Infantil. 

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

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

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

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

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

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

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

ambiente, turismo, desporto, entre outras. 

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

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

lnformacão recolhida para as rubricas da Agenda Eventos dezembro 

Montijo tem Talento: Levi Martins // Exposições: Arte dos Presépios I AATMA ACCESSORIES 

e REMAINS 52 1 Pinturas, a produção de um gesto / / Lojas com Estórias: A Taboense. 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos dezembro 

Programação Natal 2022 da CMM / / Celebração do 168. º Aniversário da Sociedade 

Filarmónica 1. º Dezembro 1854-2022 / / X Gala Solidária Gabinete Sénior / / XVI Maratona 

BTT Canha / / Programa Festival de Natal da Escola Municipal de Natação / / Iniciativa 

infantil Contos à Solta / / Concerto de Natal - Coros do Conservatório Regional de Artes do 

Montijo / / Atividades de Expressão Plástica para crianças. 

Divulgacão/promocão na Agenda Eventos novembro 

Exposições: 14. ª edição - Artes dos Presépios I 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 I CTJA: 

Boeing Boeing I Caminhos D 'Orfeu - GMCL I David Fonseca I Attarghan ao vivo GLASYA 1 

À Mesa I Voltei com Gosto I A Feira I Lojas com estórias: Abel Tobias / / Informações 

Úteis: Subscrição da Newsletter Acontece Montijo I Locais disponíveis - levantamento da 

Agenda Eventos Montijo I Adesão ao Cartão Municipal Sénior. 

Outros conteúdos recolhidos para a Agenda Eventos novembro 
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Programação oficial da iniciativa Natal com Arte Montijo 2022 1 Comemoração do 

Centenário do Nascimento de José Saramago (16 de novembro) 1 Regresso da Hora do Conto 

1 XVI edição Maratona BTT I Walk n' Run Montijo I Iniciativas promovidas pela Companhia 

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

Training - Aprender a Salvar Vidas I Young DJ Contest I Magusto no Museu Etnográfico de 

Canha I Fórum Social - Saúde Mental e Vulnerabilidade Social. 

Procedimentos de gestão relativamente à Impressão e Distribuicão da Agenda 

Rever a prova da Agenda antes de enviar a arte final 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 de impressão e distribuição a melhor 

forma de agilizar os processos relativamente à receção e entrega do material, de forma a 

garantir a distribuição das agendas junto do público alvo, cumprindo o prazo estipulado 

entre a Câmara e as Empresas. 

• 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 

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: 1 O cartazes Natal com Arte. 

MUPIS GT 

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

Ermida Senhor dos Aflitos - Quinta do Saldanha I Vitral da Ermida Santo António - Quinta 
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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: Telas Natal com Arte 2022 - estruturas localizadas na Praça Gomes 

Freire de Andrade, Rotunda Apeadeiro de Sarilhos Grandes, Rotunda Atalaia, Quinta do 

Saldanha / / Tela No Natal Escolha o Comércio Local estrutura localizada na Rotunda 

Portas da Cidade. 

OUTROS SUPORTES COMUNICACÃO 

Agenda Eventos Montijo dezembro / / Postais Pai Natal / / Faixa, Lettering e Catálogo 

Exposição Pinturas Fernando Direito / / Folheto Quadríptico Natal com Arte / / Folheto 

Quadríptico Aniversário da Sociedade Filarmónica 1. º Dezembro / / Revista Sénior Saber + 

(1. ª edição em 2023) / / Agenda Sénior Outros Olhares (1. º semestre 2023). 

DISTRIBUICÃO 

Agenda Eventos Montijo dezembro / / Postais Pai Natal / / Jornal Montijo Hoje n. º 45 
outubro. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3400 para 3650. Foram colocadas 

65 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 746 para 752 seguidores. Foram 

colocados 8 stories e posts sobre a exposição de Fernando Direito. 
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lnstagram do CTJA - Publicações: 6 Histórias: 12; Seguidores da página: 965 (+32) 

Alcance: 601. 

lnstagram Gabinete da Juventude - Criação de conteúdos, divulgação, apoio e recolha de 

conteúdos multimédia do evento Young Dj Contest; Criação de conteúdos e divulgação do 

evento Young Flea Market; Gestão de conteúdos e publicações da página de lnstagram do 

Gabinete da Juventude - Estatísticas: Alcance: 667; Visitas ao Perfil: 449; Novos Seguidores: 

33; Nº de Publicações: 12 Posts / /13 Stories. 

• Facebook CMM

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

Alcance da página: 156.128; Visitas à Página e ao perfil: 20.172; Novos gostos: 176. O total 

de reações, gostos e comentários nas publicações: 13.580; Partilhas -1312; Cliques nas 

ligações: 4. 982. 

O número total de seguidores é de 21 992. Número de publicações: 98. Número total de 

Stories: 44. 

• Facebook do CT JA

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

da página, comunicação. Seguidores da página: 9838 (+68) Alcance: 29 900; Publicações: 

22 1 Histórias: 12 1 Ligações externas (partilha): 4 1 Eventos publicados: 7. Destacou-se o 

espetáculo: David Fonseca 9, 1 k. 

• 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: 
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IPSS/Creches e Pré-Escolar; Educação Escolas e Infantários Privados; Fornecedores -

Brindes/Material Honorifico; Fornecedores - Serviços; Atividades Económicas - Comércio e

Serviços; Entidade - Subscritores; Inseridos 31 subscritores. 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP

No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de dezembro 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/iniciativas 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 2, 16 e 30 

de novembro I Editais: 234 a 259. 1 Atas n.º 22, 23 e 24. 

Notícias- Cantus D'Alma na Igreja de Santo Isidro de Pegões; Igreja Nossa Senhora da 

Conceição recebe Coimbra Gospel Choir; XIV edição da exposição "A Arte dos Presépios" a 

partir de dia 3 de dezembro; Natal já chegou ao Montijo; Maratona de BTT volta a Canha; 

Sociedade Filarmónica 1. º de Dezembro comemora 168. º Aniversário; Montijo comemora 

Dia Internacional da Cidade Educadora; Galeria Municipal inaugurou mostra de Fernando 

Direito; Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres; "Escolha o 

Comércio Local - Faça Parte da Tradição"; VI Fórum Abrigo discute futuro das crianças; 

Galeria Municipal inaugura mostra de Fernando Direito; Voltei Com Gosto - Ti Maria 

Albertina; À Mesa [Last Supper] Leonardo Da Vinci; A Feira - Documentário cinematográfico; 

Ação de Sensibilização para a Prevenção do Cancro da Próstata; X Gala Solidária no CTJA; 

UMNSC comemora 150 anos; Questionário "Novas rotas fluviais"; 'Concertos no Salão' com 

André Reis; O Tempo e o Modo [audiovisual] / / Braden Allenby; 'O texto não morreu', com 

Sara Inês Gigante (Massa Mãe); União Mutualista lança obra sobre último quarto de século 

da instituição; Fórum Social Saúde Mental e Vulnerabilidade Social; Apoio às famílias, 

comércio local e empresas em destaque; Autarquia aprova apoios financeiros a juntas de 

38 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

freguesia; Apoio social, redução de impostos e investimento são prioridades em 2023; 

Orçamento dos SMAS destaca investimentos para 2023; Carnaval 2023 com desfile noturno; 

SELO DE QUALIDADE EXEMPLAR DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO; Rastreias ortoprotésicos 

a séniores do concelho; Hora do Conto 1,2 3 ... Um Conto de Cada Vez; Associação Náutica 

Montijense comemora 13. º aniversário; 2. ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro Com 

Arco bate recorde de presenças; VI Passeio Noturno BTT; United Visionary Arts apresenta 

"Attarghan" no CT JA; Presidente em audiência com Ministro da Saúde; "Saramago, do Fruto 

à Raiz" / / PICA; Exposição de Fotografia no Museu Municipal; Natal com Arte Montijo 2022; 

Dia da (Des)lgualdade Salarial; Dia Mundial da Diabetes; 2. ª Prova do Campeonato Nacional 

de Tiro Com Arco; Projetos de Envelhecimento Ativo comemoram São Martinho; São 

Martinho em Canha; AATMA ACCESSORIES E REMAINS - Criatividade no Feminino; 

16 º Aniversário da Universidade Sénior de Montijo; Símbolos das Jornadas Mundiais da 

Juventude 2023 no Montijo; EXERCÍCIO A TERRA TREME; Young Flea Market; Montijenses 

enchem Praça da República para aprender Suporte Básico de Vida; 67 comunidades 

desfavorecidas da área metropolitana de Lisboa vão ser apoiadas com 121, 5 milhões de 

euros; Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil apresenta revisão de Plano 

Municipal; Reunião descentralizada em Sarilhos Grandes; Montijo integra Plano 

"Comunidades em Ação" com projetos no valor de 6 milhões de euros; Câmara volta a 

reduzir IMI; Alunos da zona Este do concelho apoiados em passe escolar; Nuno Canta 

apresenta Relatório Financeiro "positivo e com contas certas"; Autarquia apoia instituições 

concelhias; VI Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude; Final do Young Dj Contest já 

este sábado; Grupo de Música Contemporânea de Lisboa no CT JA; Boeing Boeing chega este 

sábado ao CT JA; Arqueiros de todo o país no Montijo. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

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

água; procedimentos concursais. 

2. Comunicação Social

• Press Releases
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Foram realizadas e enviadas 30 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (8); CTJA (4); Apoios (7), Juventude (3), Ação Social (2), Desporto (1 ), SMAS (1 ), 

outros (4). 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 2, 16 e 30 de novembro 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 a comunicação social local e regional. Envio da 

Agenda da reunião com a ordem de trabalhos para a empresa de streaming para conceção 

estrutural do painel/genérico do vídeo. 

3. Comunicação Interna

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 2, 16 e 30 de novembro (num total 

de 43 documentos). Atas n. º 22, 23 e 24. Notícias - Cantus D'Alma na Igreja de Santo Isidro 

de Pegões; Igreja Nossa Senhora da Conceição recebe Coimbra Gospel Choir; XIV edição da 

exposição "A Arte dos Presépios" a partir de dia 3 de dezembro; Natal já chegou ao Montijo; 

Maratona de BTT volta a Canha; Sociedade Filarmónica 1. º de Dezembro comemora 168. º 

Aniversário; Montijo comemora Dia Internacional da Cidade Educadora; Galeria Municipal 

inaugurou mostra de Fernando Direito; Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres; "Escolha o Comércio Local - Faça Parte da Tradição"; VI Fórum da 

Abrigo discute futuro das crianças; Galeria Municipal inaugura mostra de Fernando Direito; 

Voltei Com Gosto - Ti Maria Albertina; À Mesa [Last Supper] Leonardo Da Vinci; A Feira -

Documentário cinematográfico; Ação de Sensibilização para a Prevenção do Cancro da 

Próstata; X Gala Solidária no CT JA; UMNSC comemora 150 anos; Questionário "Novas rotas 

fluviais"; 'Concertos no Salão' com André Reis; O Tempo e o Modo [audiovisual] / / Braden 

Allenby; 'O texto não morreu', com Sara Inês Gigante (Massa Mãe); União Mutualista lança 

obra sobre último quarto de século da instituição; Fórum Social Saúde Mental e 

Vulnerabilidade Social; Apoio às famílias, comércio local e empresas em destaque; 

Autarquia aprova apoios financeiros a juntas de freguesia; Apoio social, redução de 
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impostos e investimento são prioridades em 2023; Orçamento dos SMAS destaca 

investimentos para 2023; Carnaval 2023 com desfile noturno; SELO DE QUALIDADE 

EXEMPLAR DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO; Rastreias ortoprotésicos a séniores do 

concelho; Hora do Conto 1,2 3 ... Um Conto de Cada Vez; Associação Náutica Montijense 

comemora 13. º aniversário; 2. ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro Com Arco bate 

recorde de presenças; VI Passeio Noturno BTT; United Visionary Arts apresenta "Attarghan" 

no CTJA; Presidente em audiência com Ministro da Saúde; "Saramago, do Fruto à Raiz" / / 

PICA; Exposição de Fotografia no Museu Municipal; Natal com Arte Montijo 2022; Dia da 

(Des)lgualdade Salarial; Dia Mundial da Diabetes; 2. ª Prova do Campeonato Nacional de 

Tiro Com Arco; Projetos de Envelhecimento Ativo comemoram São Martinho; São Martinho 

em Canha; AATMA accessories e remains - Criatividade no Feminino; 16 º Aniversário da 

Universidade Sénior de Montijo; Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude 2023 no 

Montijo; Exercício a terra treme - ação de preparação para o risco sísmico; Young Flea 

Market; Montijenses enchem Praça da República para aprender Suporte Básico de Vida; 67 

comunidades desfavorecidas da área metropolitana de Lisboa vão ser apoiadas com 121,5 

milhões de euros; Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil apresenta revisão de 

Plano Municipal; Reunião descentralizada em Sarilhos Grandes; Montijo integra Plano 

"Comunidades em Ação" com projetos no valor de 6 milhões de euros; Câmara volta a 

reduzir IMI; Alunos da zona Este do concelho apoiados em passe escolar; Nuno Canta 

apresenta Relatório Financeiro "positivo e com contas certas"; Autarquia apoia instituições 

concelhias; VI Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude; Final do Young Dj Contest já 

este sábado; Grupo de Música Contemporânea de Lisboa no CTJA; Boeing Boeing chega este 

sábado ao CT JA; Arqueiros de todo o país no Montijo. 

• 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 novembro: Agenda Sénior "Outros 
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Olhares"; Programa "Cidades Educadoras"; Destaque Desigualdade Salarial para lnstagram 

e Facebook; Newsletter Acontece (semanal); Destaque Dia da Tolerância para lnstagram e 

Facebook; Festival de Natação de Natal (cartaz, facebook); Gala Solidária (Cartaz, convite, 

Facebook e parlatório); Informação à População (Atalaia e Canha + Montijo); XIV Edição 

"Arte dos Presépios" (lnstagram, Facebook, Cartaz, Faixa, Painel de entrada e 6 painéis de 

exposição); Revista Saber +; Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as 

Mulheres; Young Flea Marquet (Facebook, lnstagram e Cartaz). Montijo Hoje: colocação no 

CRM e destaques para lnstagram; Saramago, do Fruto à Raiz - PICA (Centenário do 

Nascimento de José Saramago: Criação da imagem nos seguintes formatos: cartaz para 

montra da Galeria Municipal, imagens de divulgação para Site e Redes Sociais; Postal 

"Parada do Pai Natal" (Natal com Arte 2022); Comunicado Facebook Alterações ao trânsito: 

Recuperação de pavimentos na Rua Gago Coutinho, recuperação do pavimento na Estrada 

Circular Externa; Magusto no Museu - Imagens de divulgação para Site e Redes Sociais; 

Comunicado Facebook Alterações ao trânsito: Montagem da Pista de Gelo; Exposição 

AATMA ACCESSORIES e REMAINS 52 - Mercado Municipal, criação da imagem da exposição 

nos seguintes formatos: Cartaz 60x90cm (montagem dos mesmos no Mercado Municipal) e 

Cartaz A3. Imagens de divulgação para o Site e Redes Sociais. Criação de materiais para o 

espaço expositivo: 2 Placas A3 com texto descritivo, 2 legendas; Fórum Social Saúde Mental 

e Vulnerabilidade Social: (iniciado em 17 / 1 O) - Criação da imagem do fórum nos seguintes 

formatos: Convite, Programa, Cabeçalho para Ficha de Inscrição, Certificado de 

participação (oradores e participantes), imagens de divulgação para Site e Redes Sociais; 

Exposição "Pintura - a produção de um gesto I Fernando Direito" - 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, Mupi Paris "O Monstro e as Cores de Natal", Agenda de Eventos de Dezembro 

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. Natal com Arte - Newsletters 

Infantis - 1 .ª e 2.ª. David Fonseca - Cartaz vitrine 900x2000mm + carrossel fotos 

1080x1080px + imagem 960x1200px + imagem para LED + imagem evento + criação de 
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evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px; GLASYA United Visionary Arts - Cartaz 

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

evento + criação de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px. À Mesa / Nelson 

Monforte - Cartaz vi trine 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 / Associação Onze & Tal - Carrossel fotos

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

evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px + Mupi Paris + Cartazes A3 e A4

(impressão de 20ex. cada); Documentário A FEIRA - Cartaz vitrine 900x2000mm + carrossel

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

de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px; Young DJ Contest - Impressão dos

cheques, aplicação e corte em k-line; Capa Orçamento 2023 - Divisão de Gestão Financeira;

Hora do Conto / Saramago - Design, impressão corte e montagem na Biblioteca Municipal;

168. º Aniversário Sociedade Filarmónica 1. º de Dezembro - arte final / folheto programa

quadriptico, versão digital, imagens diversas para redes sociais, cartaz do concerto de

Aniversário, 2 banner para site. Natal com Arte - Sinalética para Mercado de Natal e Pista

de Gelo, Artes finais I identificação dos stands Mercado de Natal 700x700mm (20 artes

finais), Fundo de palco 4000x2000mm, Capa para facebook 851x315px + story + imagens

para redes sociais 1080x1080px e 960x1200px (diversas), Banner para site 600x849px,

1024x350px, anúncios para facebook e instagram (formatos diversos), Banner programação

infantil, Banner AMRS. Anúncios Natal com Arte - Setubalense 1 pág. + Setúbal Mais½ pág.

+ Sem Mais ¼ pág. Imagens para redes sociais - Abertura da iluminação de Natal, Parada

do pai Natal. Newsletter WEBCRM - Convite digital / Abertura da Iluminação de Natal. Uma

Igreja, Um Concerto - Helena Madeira solo e harpa - 2 Banner para site + img redes sociais

+ cartaz A3 e A4 (10 ex cada), Folha de sala (impressão e dobragem de 75ex.); Cantus

D' Alma - 2 Banner para site + img redes sociais + cartaz A3 e A4 (10 ex cada), Folha de sala

(impressão e dobragem de 50ex. ); Coimbra Gospel Choir - 2 Banner para site + img redes

sociais + cartaz A3 e A4 (10 ex cada), Folha de sala (impressão e dobragem de 50ex. ), A

Christmas Day / CRAM - 2 Banner para site+ img redes sociais+ cartaz A3 e A4 (20 ex cada),

Folha de sala (impressão e dobragem de 150ex. ).
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Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

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

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Preparação e elaboração de um DVD para o XVI Aniversário Sénior; Reportagem 

Videográfica do evento Final do Young Dj Contest; Reportagem Videográfica do evento Mass 

Training Suporte Básico de Vida - Aprender a Salvar Vidas; Montagem da aparelhagem de 

som para o evento Mass Training Suporte Básico de Vida - Aprender a Salvar Vidas; 

Reportagem Videográfica do São Martinho da Universidade Sénior; Reportagem 

Videográfica do São Martinho das Academias Seniores; Reportagem Videográfica do 

Aniversário da ANAU; Reportagem Videográfica Da Caminhada Diabetes; Reportagem 

Videográfica do Campeonato de Tiro com Arco; Reportagem Videográfica do Passeio 

Noturno de BTT; Reportagem Videográfica do Concerto a Solo de Helena Madeira; 

Reportagem Videográfica do Fórum Social Saúde Mental e Vulnerabilidade Social; 

Reportagem Videográfica da Exposição de Fernando Direito, na Galeria Municipal; 

Reportagem Videográfica da Inauguração do Natal com Arte 2022; Realização (dois dias) de 

um time Lapse, da Montagem das Luzes de Natal; Reportagem Videográfica da Conferência 

sobre a Pórtata, no Saldanha; Reportagem Videográfica da Parada do Pai Natal. 

• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais - Criadas 2 fichas em 2 processos; 19 

requisições internas; 3 requisições externas; 14 PFO; 22 faturas conferidas. 

Dezembro 2022 
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Durante o mês de dezembro, o GCRP providenciou o desenvolvimento do procedimento 

para conceção da peça de Arte Urbana no Mural contíguo à Casa da Música Jorge Peixinho, 

do qual resultou a adjudicação do trabalho ao artista ASUR no início de janeiro 2023. 

Procedeu igualmente ao desenvolvimento do procedimento do concurso de conceção da 

identidade gráfica da Casa da Música, com o estabelecimento das Normas de Participação, 

critérios de participação e divulgação do procedimento através de diferentes materiais de 

comunicação. 

Paralelamente, o GCRP solicitou orçamentos e desenvolveu os procedimentos para o ajuste 

direto da contratação anual do Streaming para as reuniões públicas de câmara relativas ao 

ano 2023. 

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

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

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

4. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 1 de dezembro - Passagem da 

banda da Soe. 1 º. dezembro -Edifício dos Paços do Concelho; 1 de dezembro - 168º 

Aniversário Soe. Filarmónica 1º Dezembro - Sessão Solene; 14 de dezembro - Reunião de 

câmara; 28 de dezembro - Reunião de câmara. 

• Envio de Newsletters

O envio de Newsletters consiste numa ferramenta de comunicação digital produzida com o 

objetivo de 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. As newsletters são enviadas através 

da plataforma digital WebCRM para os dados existentes na mailing do GCRP. Envios no mês 
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em análise: Acontece Montijo// 8 a 14 dezembro; Acontece Montijo// 15 a 21 dezembro; 

Montijo / / Agenda de Eventos / / dezembro 2022; Montijo // Agenda de Eventos / / janeiro 

2023; Natal com Arte 2022 // 3.ª Newsletter Infantil; Natal com Arte 2022 // 4.ª Newsletter 

Infantil; Boas Festas 2022; Montijo I Passagem de Ano. 

• Agenda de Eventos

lnformacão recolhida para a Agenda Eventos janeiro 

83. º Aniversário Jorge Peixinho 1 8. º Aniversário Mascarenhas-Martins I Os 3 Reis Magos e

a Estrela de Natal (teatro de fantoches) 1 Programação "aqui ao lado" da Companhia

Mascarenhas-Martins com Cardo-Roxo (música) 1 Walk n' RUN Montijo (desporto) 1 Concerto

de Ano Novo ... Com Sabor a Brasil (música) 1 Triângulo da Tristeza (cinema) 1 Cabaret Paris

Berlin (música) 1 Velhos são os Trapos (comédia musical) Gilmário Vemba (Stand Up

Comedy) 1 Balbucia (teatro infantil) 1 Exposição O limite do meio (Coletiva) 1 Exposição

Contributos para a memória e identidade da História local - Arquivo Municipal 1

Envelhecimento Saudável.

Divulgacão/ promocão na Agenda Eventos dezembro 

Programação Natal 2022 da CMM 1 168. º Aniversário da Sociedade Filarmónica 1. º Dezembro 

1854-2022 1 X Gala Solidária Gabinete Sénior I XVI Maratona BTT Canha I Programa Festival 

de Natal da Escola Municipal de Natação I Iniciativa infantil Contos à Solta I Concerto de 

Natal - Coros do Conservatório Regional de Artes do Montijo I Atividades de Expressão 

Plástica para crianças I Exposições: Arte dos Presépios, Criatividade no Feminino - AATMA 

ACCESSORIES e REMAINS e Pinturas, a produção de um gesto I Valsas de Amor e a Agonia 

de um Titã (música) 1 O Monstro e as cores de Natal ( Dança) 1 Quebra Nozes (Dança) 

Viva a Música (música) 1 O Conto de Natal (Dança) 1 Lojas com estórias: A Taboense 1 

Montijo tem Talento: Levi Martins I Informações Úteis: Centro de Vacinação do Montijo -

Casa Aberta. 

Procedimentos de gestão relativamente à Impressão e Distribuicão da Agenda 

Rever a prova da Agenda antes de enviar a arte final ao fornecedor I Solicitar a elaboração 

das requisições internas I Enviar aos fornecedores os pedidos de fornecimento (PFO) para 
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efeitos de faturação I Articular com as empresas de impressão e distribuição a melhor 

forma de agilizar os processos relativamente à receção e entrega do material 

atempadamente, de forma a garantir a distribuição agendas junto do público alvo, no 

cumprimento do prazo estipulado pelo Gcrp. 

•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 

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: 10 cartazes Natal 

com Arte 1 21 cartazes espetáculo O Monstro e as Cores 1 10 cartazes Passagem de Ano 

2022/23. 

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 8x3mts 
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Divulgação/promoção: Telas Natal com Arte 2022 substituída pela Telas Passagem do Ano 

2022/23 Montijo - estruturas localizadas na Praça Gomes Freire de Andrade, Rotunda 

Apeadeiro de Sarilhos Grandes, Rotunda Atalaia, Quinta do Saldanha / / Tela No Natal, 

Escolha o Comércio Local - estrutura localizada na Rotunda Portas da Cidade. 

OUTDOORS 4x3mts 

Divulgação/promoção: Telas Maratona BIT Canha 2 estruturas localizadas na Freguesia 

de Canha e 2 estruturas União das Freguesias de Pegões substituída pelas Telas Património 

Concelhio Canha e União das Freguesias de Pegões - Igreja de Santo Isidro de Pegões, 

Monumento de Homenagem à Agricultura, Igreja Nossa Senhora de Oliveira e Altar da 

Capela Renascentista em Canha. 

OUTROS SUPORTES COMUNICACÃO 

Agenda Eventos Montijo janeiro I Faixa e Painéis Exposição A Arte dos Presépios. 

DISTRIBUICÃO 

Agenda Eventos Montijo janeiro I Jornal Montijo Hoje n. º 46 - dezembro I Folhetos Natal 
com Arte 2022. 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3650 para 3870. Foram colocadas 

29 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 752 para 768 seguidores. Foram 

colocados 3 stories e posts sobre a exposição de Fernando Direito. 
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lnstagram do CTJA - Publicações: 6 Histórias: 7 Seguidores da página: 981 (+16) Alcance: 

1008. 

lnstagram Gabinete da Juventude - Gestão de conteúdos e publicações da página -

Estatísticas:_Alcance: 749, Visitas ao Perfil: 224, Novos Seguidores: 12, Nº de Publicações: 

9 Posts e 9 Stories. 

• Facebook CMM

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

Alcance da página: 154 753; Visitas à Página e ao perfil: 18 861; Novos gostos: 157. O total 

de reações (8496) e comentários (769) e partilhas (1059) nas publicações. Número de 

publicações: 97. Número total de Stories: 10. 

• Facebook do CT JA

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

da página, comunicação. Seguidores da página: 9879 (+41) Alcance: 21 508 Publicações: 17 

1 Histórias: 7 1 Ligações externas (partilha): 2 1 Eventos publicados: 10. Destacou-se o 

espetáculo: Gilmário Vemba 6,8k. 

• 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: Entidades Oficiais, Atividades Económicas - Comércio e 

Serviços, Fornecedores - Serviços, Entidade - Subscritores - Inseridos 23 subscritores. 

• Site Oficial
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✓ Atualização de conteúdos GCRP

No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de dezembro 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/iniciativas 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 14 e 28 de 

dezembro I Editais: 260 a295 I Atas n. º 22, 23 e 24. 

Notícias- Candidaturas abertas- PRR Pescas- Apoio à transição energética e redução do 

impacto ambiental para empresas do setor da Pesca e da Aquicultura; Concurso para a 

Conceção da Identidade Gráfica - Casa da Música Jorge Peixinho; ALIP conta com apoio 

financeiro do município; Autarquia garante preservação de legado de Jorge Peixinho; 

Companhia Mascarenhas-Martins assume programação da Casa da Música Jorge Peixinho; 

Contratos do acordo-quadro habitação para a área metropolitana de Lisboa serão assinados 

dia 20 de dezembro; Atividades Infantis de Expressão Plástica; Guia do/a Trabalhador/a 

Migrante em Portugal: Direitos e Deveres.; Montijo Hoje Especial Histórias de Natal; 

Gilmário apresenta TEMAS no Cinema-teatro em Janeiro; Novos apoios ao movimento 

associativo aprovados; Atividade "Oficina das Profissões" em visita à Base Área n º 6 Montijo; 

Montijo recebe 2023 com música e fogo-de-artifício; Última reunião de 2022 do Conselho 

Metropolitano de Lisboa vai decorrer no dia 15 de dezembro; Aviso SMAS- Cortes no 

abastecimento de água Aviso SMAS (15 dez); Encontro da ANAFRE no Montijo; O Monstro e 

as Cores de Natal; AVISO À POPULAÇÃO - Continuação de períodos de chuva intensa, vento 

e agitação marítima forte - recomendações à população; Aviso SMAS- Cortes no 

abastecimento de água (14 dez); Quebra Nozes / / Festa de Natal; Festival de Natal na 

Piscina Municipal; Dança Sinfonias - O Conto de Natal 2022; «Contos à solta» estão de volta; 

Natal Sinfonias 2022 - Viva a Música! no CTJA; Natal com Arte - de 8 a 11 de dezembro; 

Circo de Natal De 8 a 11 de dezembro; Uma igreja, um Concerto; Viatura para a recolha 

de biorresíduos já disponível; ADREPES - 20 anos de Investimento; Aviso SMAS- Cortes no 
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abastecimento de água; ala cheia no Fórum Social sobre Saúde Mental; O Mercado Animado 

e promete dar vida ao Mercado de Natal; Sociedade Filarmónica 1. º Dezembro festejou 

168. º aniversário; Agenda de Eventos - dezembro; Autarquia comparticipa restauro de

sacrário. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas:

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

água; procedimentos concursais. 

• Montijo Hoje

Elaboração de entrevista com o proprietário do restaurante "Steakhouse Marradas" no 

âmbito da rúbrica "montijo à mesa". Elaboração de reportagem sobre o Mercado Municipal 

do Montijo. Elaboração de reportagem sobre o Mercado de natal do Montijo. 

5. Comunicação Social

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 33 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (9); CT JA (4); Apoios (8), Juventude (3), Ação Social (2), Desporto (1 ), SMAS (1 ), 

outros (5). 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 14 e 28 de dezembro aos dirigentes e 

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

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

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

6. Comunicação Interna
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Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 14 e 28 de dezembro (num total 

de 17 documentos). Atas n. º 22, 23 e 24. Notícias- Candidaturas abertas- PRR- Pescas

Apoio à transição energética e redução do impacto ambiental para empresas do setor da 

Pesca e da Aquicultura; Concurso para a Conceção da Identidade Gráfica - Casa da Música 

Jorge Peixinho; ALIP conta com apoio financeiro do município; Autarquia garante 

preservação de legado de Jorge Peixinho; Companhia Mascarenhas-Martins assume 

programação da Casa da Música Jorge Peixinho; Contratos do acordo-quadro habitação para 

a área metropolitana de Lisboa serão assinados dia 20 de dezembro; Atividades Infantis de 

Expressão Plástica; Guia do/a Trabalhador/a Migrante em Portugal: Direitos e Deveres.; 

Montijo Hoje Especial Histórias de Natal; Gilmário apresenta TEMAS no Cinema-teatro em 

Janeiro; Novos apoios ao movimento associativo aprovados; Atividade "Oficina das 

Profissões" em visita à Base Área n º 6 Montijo; Montijo recebe 2023 com música e fogo-de

artifício; Última reunião de 2022 do Conselho Metropolitano de Lisboa vai decorrer no dia 

15 de dezembro; Aviso SMAS- Cortes no abastecimento de água Aviso SMAS (15 dez); 

Encontro da Anafre no Montijo; O Monstro e as Cores de Natal; AVISO À POPULAÇÃO

Continuação de períodos de chuva intensa, vento e agitação marítima forte -

recomendações à população; Aviso SMAS- Cortes no abastecimento de água (14 dez); 

Quebra Nozes / / Festa de Natal; Festival de Natal na Piscina Municipal; Dança Sinfonias -

O Conto de Natal 2022; «Contos à solta» estão de volta; Natal Sinfonias 2022 - Viva a 

Música!! no CTJA; AVISO METEOROLÓGICO PRECIPITAÇÃO INTENSA E VENTO FORTE; Natal 

com Arte - de 8 a 11 de dezembro; Circo de Natal - De 8 a 11 de dezembro; Uma igreja, 

um Concerto; Viatura para a recolha de biorresíduos já disponivel; ADREPES - 20 anos de 

Investimento; Aviso SMAS- Cortes no abastecimento de água; ala cheia no Fórum Social 

sobre Saúde Mental; O Mercado Animado e promete dar vida ao Mercado de Natal; 

Sociedade Filarmónica 1. º Dezembro festejou 168. º aniversário; Agenda de Eventos -

dezembro; Autarquia comparticipa restauro de sacrário. 

• 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 
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oficial CMM, Facebook e lnstagram, Jornal Montijo Hoje, conceção e compos1çao em 

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

flyers, mupis, outdoors e roll up. Designadamente em dezembro: Exposição Arte dos 

Presépios (Trabalho de Fernando Simões) - Biografias dos 20 artistas - Montagem em K-line; 

Agenda de Eventos de Dezembro 2022: (iniciado em 28/11 ); 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; Natal com Arte - Newsletters Infantis - 3. ª e 4. ª; Natal com Arte 

- imagens de divulgação para o Site e Redes Sociais; Postais de Natal - Presidente da

Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Vereador José Manuel Santos; Centro de 

Vacinação - Casa Aberta: Imagens de divulgação para Site e Redes Sociais; Exposição 

"Pintura - a produção de um gesto I Fernando Direito" - Preçário, Publicidade para o jornal 

Sem Mais; Agenda de Eventos de Janeiro 2023: Agenda para impressão e 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. Concerto de Ano Novo Metropolitana - Cartaz vitrine 900x2000mm + carrossel fotos 

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

evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px. Triângulo da Tristeza I Alambique -

Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + imagem 960x1200px +imagem 

para LED + imagem evento+ criação de evento+ banner para site: 1024x350px + 600x849px; 

À Mesa / Nelson Monforte - Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + 

imagem 960x1200px +img para LED + imagem evento + criação de evento + banner para 

site: 1024x350px + 600x849px. Cabaret Paris Berlin - carrossel fotos 1080x1080px + imagem 

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

1024x350px + 600x849px. Temas I Gilmário Vemba -Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel 

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

de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px. Placa permanente / Centro Escolar 

do Afonsoeiro - Arte final para impressão em dibond. Cartão Funcionários C M Montijo -

Design do modelo de cartão + arte final. Passagem de Ano - Mupi Paris, Cartaz A3 e A4 

(impressão de 20ex. ), banner site, Outdoor 8000x3000mm, Anúncios para redes sociais 

(formatos diversos), Página para a publicação "Montijo Hoje", Anúncios: ¼ pág. SEM MAIS 

+ meia pág. SETÚBAL MAIS + 1 pág. O SETUBALENSE, Mupi Heritage (design, impressão e
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corte), banner/header Facebook, Newsletter WEBCRM, 4 Outdoor 4000x3000mm I Um 

Património a Descobrir / Freguesias Pegões e Canha, Pegões (Homenagem à Agricultura), 

Sto. Isidro de Pegões (Igreja), Canha (Igreja de Nossa Senhora da Oliveira + Altar 

Renascentista). Caminhada Solidária - campanha com vários materiais de divulgação. Eixos 

de Intervenção - vários materiais de divulgação. Guia do/a Tabalhador/a Imigrante em 

Portugal: Direitos e Devers (lnstagram e site). 

• Atelier Audiovisual

Reportagens Fotográficas 

Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

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

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Reportagem Videográfica durante 3 dia da Young Flea Market; Reportagem Videográfica da 

BTT de Canha; Montagem da aparelhagem de som para o evento em Canha para a BTT; 

Reportagem Videográfica da X Gala Solidária, no CT JA; Reportagem Videográfica da XIV 

edição da exposição "A Arte dos Presépios"; Reportagem Videográfica das Oficinas de 

Natal; Reportagem Videográfica da Festa de Nata da Academia de Sarilho Grandes; 

Montagem da aparelhagem de som para o evento em Sarilhos Grandes; Reportagem 

Videográfica do Mercado Animado As Nossas Associações; Montagem da aparelhagem de 

som no Coreto para 6 espetáculos; Reportagem Videográfica do Teatro de Natal Beatriz e 

o Peixe palhaço; Montagem da aparelhagem de som para o teatro. Registo multimédia nos

vários eventos alusivos à programação Natal com arte; Transporte e montagem de 

equipamento de som em eventos alusivos à programação Natal com Arte; Registo 

multimédia nas atividades comemorativas do Natal nas academias e universidade sénior; 

Distribuição de materiais de comunicação; Registo fotográfico da substituição dos 

contentores na Escola Primária Luís de Camões. Registo multimédia dos espetáculos 

incluídos na programação do Young Flea Market. 
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• Gestão Administrativa

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais - Criadas 2 fichas em 2 processos; 7 

requisições internas; 6 requisições externas; 9 PFO; 33 faturas conferidas. 

Janeiro 2023 

O GCRP desenvolveu o processo administrativo de lançamento do Concurso Público para a 

Conceção da Identidade Gráfica para a Casa da Música Jorge Peixinho - Jardim das 

Nascentes. Durante o mês de janeiro, foram concebidas as normas de participação, foi 

elaborada a proposta para aprovação em Reunião pública de Câmara, foram divulgadas as 

condições de candidatura e prestado apoio e esclarecimento de dúvidas aos pretensos 

concorrentes. No âmbito da requalificação deste projeto, foi inaugurado um mural de arte 

urbana no Jardim das Nascentes, alusivo à música e ao compositor Jorge Peixinho elaborado 

pelo artista ASUR. Nesta ocasião, foram também assinados os protocolos de cooperação e 

de colaboração, relativos aos pressupostos culturais a estabelecer para a dinamização da 

Casa da Música, com a Companhia Mascarenhas Martins e Faculdade de Belas Artes, tendo 

a cerimónia protocolar de assinatura sido tratada pelo GCRP. O GCRP efetuou uma consulta 

de mercado a diversas empresas para a Aquisição de Serviços gráficos de impressão para o 

ano 2023. Materiais: Telas/lonas para Outdoors 8x3mts e 4x3mts, Telas para Roll Up, 

Cartazes para Mupis Paris e Mupis Séniores. Preparação das especificações técnicas e 

demais informação para a adjudicação dos referidos serviços. Realizou uma preparação da 

fase inicial do Caderno de Encargos para a Aquisição de Serviços para a Impressão de 

Trabalhos Gráficos 2023 (levantamento das necessidades das diferentes unidades orgânicas 

para a impressão de trabalhos gráficos). No âmbito dos projetos Operações Integradas 

Locais - Comunidades em Ação, tem sido solicitada a colaboração do GCRP para, em termos 

comunicacionais, auxiliar o projeto na sua implementação. Assim, foi, neste período 

temporal, dado seguimento para a criação de templates para materiais de comunicação. 

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: 
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7. Comunicação Externa

• Protocolo e Relações Públicas

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 6 de janeiro - Grupo Coral do 

Montijo - Cantar as Janeiras; 11 de janeiro - Reunião de Câmara; 17 de janeiro - Sessão 

Estratégia MAR 2030 - Participação e Envolvimento das Comunidades Locais; 20 de janeiro 

- Comemorações do 83 aniversário do nascimento Jorge Peixinho; 20 de janeiro -Sessão

Comemorativa Maestro Jorge Peixinho; 21 de janeiro - Exposição coletiva "O Limite do 

Meio"; 25 de janeiro - Assinatura Contrato Urbanização Edifício dos Salgados; 25 de janeiro 

- Reunião de Câmara; 27 de janeiro - Apresentação do Plano de Promoção da Acessibilidade

- MPT; 31 de janeiro - IX Aniversário da Academia Sénior da Atalaia e Alto Estanqueiro

Jardia. 

• Envio de Newsletters

O envio de Newsletters consiste numa ferramenta de comunicação digital produzida com o 

objetivo de 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. As newsletters são enviadas através 

da plataforma digital WebCRM para os dados existentes na mailing do GCRP. Envios no mês 

em análise: Acontece Montijo / / 5 a 11 janeiro; Acontece Montijo / / 12 a 18 janeiro; 

Acontece Montijo // 19 a 25 janeiro; Acontece Montijo // 26 janeiro a 01 fevereiro; Montijo 

/ / Newsletter Infantil / / janeiro 2023; Montijo / / Agenda de Eventos / / fevereiro 2023; 

Convite I Comemorações do 83. º Aniversário do Nascimento do Maestro Jorge Peixinho; 

Convite / / O limite do meio I Exposição Coletiva. 

• Agenda de Eventos

lnformacão recolhida pelo GCRP para divulgacão 

Iniciativas/atividades programadas pelas diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal, 

movimento associativo, produtoras, entre outras entidades: Associação Antigos Alunos 
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Somos Peixinho - Programa Carnaval Montijo 2023. Comissão de Festas de Canha - Carnaval 

de Canha 2023. A Quadrada ACD - Carnaval 2023. Carnaval Séniores 2023 sob o tema 

Civilização Antiga do Egipto. Companhia Mascarenhas Martins - Melomania / / André Reis 

(música). Associação Cultural Farrapo D' arte - À Grande e à Portuguesa. Leitura Tropical -

Café Concerto com Tiago Ferreira (Cavalheiro). Alambique - Alcarràs de Carla Simón. 

AREPO - Ópera e Artes Contemporâneas - Música com Histórias. PICA - Comemoração do 

Centenário do Nascimento Eugénio Andrade (1923-2023). Mural de arte urbana do artista 

ASUR homenageia o compositor Jorge Peixinho. Hora do Conto na Biblioteca Municipal O 

Carnaval na Floresta e Atelier Vamos brincar ao Carnaval. Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 

- Representação do município do Montijo na FIL 2023. Exposições - Galeria Municipal: O

limite do meio: coletiva // Museu Municipal: Montijo - à descoberta da natureza // Mercado

Municipal: Arquivo Municipal-Contributos para a memória e identidade da História Local.

Lojas com estórias: Cesarbel. Atualização das Linhas de Apoio Municipais e Serviços de

Urgência.

MUPIS PARIS 

Gerir a impressão e afixação de cartazes na rede de Mupis Paris da JCDecaux. 27 cartazes 

alusivos ao Carnaval Montijo 2023. 

MUPIS GT 

Gerir a impressão e afixação de cartazes na rede de Mupis Séniores da JCDecaux. Em 2023, 

manteve-se afixados 1 O 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 8x3mts 

Gerir a impressão e afixação de telas/lonas na rede de Outdoors 8x3mts da Câmara 

Municipal do Montijo. Promoção/ divulgação de 5 telas alusivas ao Carnaval 2023 -
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localização na Praça Gomes Freire de Andrade, Rotunda Apeadeiro de Sarilhos Grandes, 

Rotunda Atalaia, Quinta do Saldanha e Rotunda Portas da Cidade. 

OUTDOORS 4x3mts 

Gerir a impressão e afixação de telas/lonas na rede de Outdoors 4x3mts da Câmara 

Municipal do Montijo. Promoção/ divulgação de 4 telas alusivas ao Carnaval 2023 -

localização de 2 telas na Freguesia de Canha e 2 telas na União das Freguesias de Pegões. 

OUTROS SUPORTES COMUNICAÇÃO 

Gerir a impressão e a entrega/montagem de diversos materiais gráficos (grande e pequeno 

formato). Agenda Eventos Montijo fevereiro / / Faixa e Painéis Exposições: Montijo - à 

descoberta da natureza e Arquivo Municipal - Contributos para a Memória e identidade da 

história local / / Faixa, Painéis e Catálogo Exposição: O limite do meio: coletiva (pedido de 

ISBN para o catálogo). 

• Gestão do lnstagram

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 3870 para 3976. Foram colocadas 

33 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com 

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

número de visualizações. Este trabalho está a ser realizado em cooperação com o colega 

Ricardo Castanho. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 768 para 798 seguidores. Foram 

colocados 3 stories e posts sobre a exposição de O limite do Meio. 

lnstagram Gabinete da Juventude - Criação de conteúdos, divulgação, apoio e recolha de 

conteúdos multimédia do Concurso de Linha Gráfica Semana da Juventude; Gestão de 

conteúdos e publicações da página. Estatísticas: Alcance: Alcance: 226; Visitas ao Perfil: 

49; Novos Seguidores: 9; Nº de Publicações: 1 Post. 
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lnstagram CTJA - Publicações: 4; Histórias: 18; Seguidores da página: 1001 (+16); 

Alcance: 539. 

• Facebook CMM

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

da página: 253 066; Visitas à Página e ao perfil: 15.814; Novos gostos: 117. O total de 

reações (5402) e comentários (638) e partilhas (679) nas publicações. Número de 

publicações: 79. Número total de Stories: 15. 

• Facebook do CT JA

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

da página, comunicação. Seguidores da página: 9854. Alcance: 35 250. Publicações: 25 1 

Histórias: 13 1 Ligações externas (partilha): 4 1 Eventos publicados: 4. Destacou-se o 

espetáculo: Balbucia, Animateatro 3k. 

• Montijo Hoje

Elaboração de conteúdos editoriais para constar na edição de fevereiro. Realização de 

entrevista com a proprietária do restaurante "Girassol" no âmbito da rúbrica "Montijo à 

Mesa". 

• 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: Turismo 
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Restauração e Similares; Movimento Associativo; Fornecedores Brindes/Material 

Honorífico; Fornecedores - Comunicação/Gráficas; Atividades Económicas - Comércio e 

Serviços. Entidade - Subscritores: Inseridos 26 subscritores. 

• Site Oficial

✓ Atualização de conteúdos GCRP

No menu Conhecer/item publicações: inserção da agenda de janeiro 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/iniciativas 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 11 e 25 de 

janeiro I Editais: 3 a 211 Atas n. º 25, 26, 28, 29, 30. Notícias - Melomania traz de volta os 

discos; Gabinete Sénior dá início a sessões de esclarecimento sobre Inteligência Emocional; 

Workshop de Biodanza aberto à comunidade sénior; Apresentação do Plano de Promoção 

da Acessibilidade da cidade de Montijo; Cortes no abastecimento de água no dia 31 de 

janeiro em Sarilhos Grandes; Cortes no abastecimento de água no dia 1 de fevereiro no 

Montijo; Caixas ATM chegam a Atalaia e Alto Estanqueiro; PRR permite investimento de 6 

milhões de euros no Montijo; Câmara encontra-se a preparar início de operação de recolha 

de proximidade de Biorresíduos; Contrato de Urbanização do Edifício dos Salgados assinado 

hoje; Teatro gratuito para a primeira infância no CTJA; Exposição coletiva 'O Limite do 

Meio' na Galeria Municipal; Mostra coletiva inaugurada na Galeria Municipal; Escola 

Secundária Jorge Peixinho distingue valor e mérito; Comemorações do 83. º aniversário do 

nascimento de Jorge Peixinho; Carnaval do Montijo está de regresso; Alterações ao 

trânsito, na Cidade de Montijo- Rua do Pinheiro; Agrupamento 72, do Montijo organiza 6. º 

Festival das Sopas; Constrangimentos no Atendimento dos SMAS; Alterações ao trânsito, na 

cidade de Montijo- Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de Almeida; 

Sessão participativa sobre Estratégia MAR 2030 no Montijo; Cortes no abastecimento de 
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água no dia 18 de janeiro em Sarilhos Grandes; Cardo-Roxo inicia Ciclo 'Aqui ao Lado'; 

Comédia Musical no CTJA; ADREPES - Estratégia MAR 2030 - Participação e Envolvimento 

das Comunidades Locais; Município mantém medidas de Apoio Económico e Social; TREINO 

COM ARMAMENTO REAL NO CAMPO DE TIRO EM ALCOCHETE; Exposição coletiva "O Limite 

do Meio" na Galeria Municipal; Montijo assinala nascimento de Jorge Peixinho; Exposição 

sobre Arquivo Municipal no Mercado Municipal; CRAM apresenta Cabaret Paris Berlin no 

CTJA; Certificado SELO DE QUALIDADE EXEMPLAR DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO; CTJA 

exibe Triângulo da Tristeza; Agenda de Eventos- fevereiro; Tradição cumprida com Cantar 

as Janeiras; V Mostra de Bandas- Inscrições abertas; Concerto de Ano Novo ... Com Sabor a 

Brasil; Hora do Conto- Os 3 Reis Magos e a Estrela de Natal; 8. º Aniversário da Mascarenhas

Martins; Concurso - Conceção da Identidade Gráfica da Casa da Música Jorge Peixinho. 

✓ Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas

DAO - Editais; DGRH - Documentos de procedimentos concursais; SMAS - Avisos Corte de 

abastecimento de água; procedimentos concursais. DGF - avisos concursais. STL- colocação 

de editais; Gabinete de Atas - colocação de propostas de reuniões de câmara. 

✓ Atualização de conteúdos de entidades externas

Escola Secundária Jorge Peixinho; Agrupamento de Escuteiros 72; ADREPES; Projetos 

Cofinanciados - PORLisboa. 

8. Comunicação Social

• Press Releases

Foram realizadas e enviadas 19 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (9); CTJA (4); Apoios (3), Ambiente (1 ), outros (2). 

• Reuniões de Câmara

Envio das propostas das reuniões de câmara de 11 e 25 de janeiro aos dirigentes e chefias, 

com hiperligações, para que estes as possam consultar na integra. Envio da Agenda da 
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Reunião com a ordem de trabalhos para Comunicação Social Local e Regional. Envio da 

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

9. Comunicação Interna

• Gestão da Intranet

Na área das Reuniões de Câmara: reunião de câmara de 11 e 25 de janeiro (num total de 

28 documentos). Atas n.º 25, 26, 28, 29, 30. Notícias - Melomania traz de volta os discos; 

Gabinete Sénior dá início a sessões de esclarecimento sobre Inteligência Emocional; 

Workshop de Biodanza aberto à comunidade sénior; Apresentação do Plano de Promoção 

da Acessibilidade da cidade de Montijo; Cortes no abastecimento de água no dia 31 de 

janeiro em Sarilhos Grandes; Cortes no abastecimento de água no dia 1 de fevereiro no 

Montijo; Caixas ATM chegam a Atalaia e Alto Estanqueiro; PRR permite investimento de 6 

milhões de euros no Montijo; Câmara encontra-se a preparar início de operação de recolha 

de proximidade de Biorresíduos; Contrato de Urbanização do Edifício dos Salgados assinado 

hoje; Teatro gratuito para a primeira infância no CT JA; Exposição coletiva 'O Limite do 

Meio' na Galeria Municipal; Mostra coletiva inaugurada na Galeria Municipal; Esco. la 

Secundária Jorge Peixinho distingue valor e mérito; Comemorações do 83. º aniversário do 

nascimento de Jorge Peixinho; Carnaval do Montijo está de regresso; Alterações ao 

trânsito, na Cidade de Montijo- Rua do Pinheiro; Agrupamento 72, do Montijo organiza 6. º 

Festival das Sopas; Constrangimentos no Atendimento dos SMAS; Alterações ao trânsito, na 

cidade de Montijo- Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de Almeida; 

Sessão participativa sobre Estratégia MAR 2030 no Montijo; Cortes no abastecimento de 

água no dia 18 de janeiro em Sarilhos Grandes; Cardo-Roxo inicia Ciclo 'Aqui ao Lado'; 

Comédia Musical no CTJA; ADREPES Estratégia MAR 2030 - Participação e Envolvimento 

das Comunidades Locais; Município mantém medidas de Apoio Económico e Social; TREINO 

COM ARMAMENTO REAL NO CAMPO DE TIRO EM ALCOCHETE; Exposição coletiva "O Limite 

do Meio" na Galeria Municipal; Montijo assinala nascimento de Jorge Peixinho; Exposição 

sobre Arquivo Municipal no Mercado Municipal; CRAM apresenta Cabaret Paris Berlin no 

CTJA; Certificado SELO DE QUALIDADE EXEMPLAR DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO; CTJA 

exibe Triângulo da Tristeza; Agenda de Eventos- fevereiro; Tradição cumprida com Cantar 

as Janeiras; V Mostra de Bandas- Inscrições abertas; Concerto de Ano Novo ... Com Sabor a 
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Brasil; Hora do Conto- Os 3 Reis Magos e a Estrela de Natal; 8. º Aniversário da Mascarenhas

Martins; Concurso - Conceção da Identidade Gráfica da Casa da Música Jorge Peixinho. 

• 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, ciutdoors e roll up. Designadamente em janeiro: Exposição no Mercado 

Municipal - Arquivo Municipal: Criação da imagem da exposição nos seguintes formatos: 

Cartaz 60x90cm e Cartaz A3; Imagens de divulgação para Site e Redes Sociais; Criação de 

materiais para o espaço expositivo: 25 fotos aplicadas em placas de K-line A3, 1 Placa A3 

com texto descritivo, 1 Placa AS com frase "sabia que", 1 Placa AS com informações úteis. 

Hora do Conto "Os três Reis Magos e a Estrela de Natal". Criação de imagens de divulgação 

para Site e Redes Sociais. Exposição Coletiva "O limite do meio" - 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. Newsletter Infantil para publicar a 24 janeiro. Agenda de Eventos de Fevereiro 

2023: 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 site e redes sociais. Velhos são os trapos / 

Atrapalharte. Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + img 960x1200px 

+img para LED + img evento + criação de evento + banner para site: 1024x350px +

600x849px. Balbucia - Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + img 

960x1200px +img para LED + img evento+ criação de evento+ banner para site: 1024x350px 

+ 600x849px. Alcarràs - Cartaz vi trine 900x2000mm + carrossel fotos 1080x1080px + img

960x1200px +img para LED + img evento+ criação de evento+ banner para site: 1024x350px 

+ 600x849px. Música com História(s) - Cartaz vitrine 900x2000mm + carrossel fotos
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1080x1080px + img 960x1200px +img para LED + img evento + criação de evento + banner 

para site: 1024x350px + 600x849px. Cavalheiro / café concerto - Cartaz vitrine 

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

+ criação de evento + banner para site: 1024x350px + 600x849px. Imagem para corte ao

trânsito - Redes sociais. Impressão de cartazes Companhia Mascarenhas-Martins - Dois 

concertos impresão de 20 ex. cada, formato A3. Concurso Identidade Gráfica Casa da 

Música Jorge Peixinho - 1mg redes sociais + img instagram + img story + convite programa 

digital WebCRM + Carrossel de fotos ASUR + anúncios diversos formatos para f acebook. 

Banner sessões de Câmara. Maquete para saco de tecido cru. Galeria com PICA / Eugénio 

de Andrade - Cartaz A3 + img redes sociais+ banner site+ impressão de folhas de sala com 

poemas. 

• Atelier Audiovisual

Reportagens Fotográficas 

Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do executivo municipal; 

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

fotográfico. 

Reportagens videográficas 

Elaboração do vídeo para o IX aniversário da Academia sénior Atalaia Alto -

Estanqueiro/ Jardia. Reportagem videográfica da exposição coletiva 'O Limite do Meio' na 

Galeria Municipal. Reportagem videográfica do Concerto de Reis. Reportagem videográfica 

do programa "Domingão". Reportagem videográfica do Mural 'Os Sons da Natureza' / / ASUR 

e acompanhamento durante duas semanas da obra. Reportagem videográfica do Fogo de 

Artificio / / Passagem de Ano. Reportagem com drone sobre algumas obras. Elaboração do 

arquivo dos Vídeos de 2022. 

• Gestão Administrativa
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Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais - Criadas 10 fichas em 6 processos; 13 

requisições internas; 1 requisições externas; 3 PFO; 4 faturas conferidas. 

65 



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, deram entrada em Novembro e Dezembro de 2022 e Janeiro 2023 

os seguintes processos: 

Novembro de 2022 

Processos Tipo A - 12 processos 

Processos Tipo B - 6 processos 

Processos Tipo 1 - 2 processos 

Foram emitidas - 6 Licenças de Utilização 

Foram emitidas - 6 Licenças de Construção 

Dezembro de 2022 

Processos Tipo A - 14 processos 

Processos Tipo B - 3 processos 

Processos Tipo 1 - 7 processos 

Foram emitidas 13 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 4 Licenças de Construção 

Janeiro de 2023 

Processos Tipo A - 13 processos 

Processos Tipo B - 2 processos 

Foram emitidas 13 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 7 Licenças de Construção 

Processos tipo "A" - construção/ reconstrução/ ampliação/ legalização -
(Licenciamentos) 

Processos tipo "B" - Construção/alteração/ampliação - (comunicação 
Prévia) 

Processos tipo "I" - loteamento urbano/alteração ao alvará de 
loteamento 
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DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE E 

QUALIDADE DE VIDA 
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DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

1 nformações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Publicação na VortalGov 

F-74/2022 - Recuperação de Infraestruturas em Arruamentos na Freguesia de Sarilhos

Grandes - ANULADO

F-75/2022 - Recuperação de Exteriores no Pavilhão Desportivo na EB Poeta Joaquim Serra

Convite de proposta a Empresa por email 

F-72/2022 - Reparação de Fuga de Água no Mercado do Montijo - ANULADO

Anulação de Cabimento 

F-61 /2022 - Automatização de Sistemas de Rega

Audiência Prévia 

F-16/2022 - Reabilitação das Piscinas Municipais do Montijo

Pedido de Informação de Compromisso 

F-05/2022 - Construção Anexa à Galeria Municipal
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F-13/2022 - Requalificação e Ampliação do Canil/Gatil Municipal do Montijo

F-26/2022- Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho / 2022

F-28/2022 Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro Iça

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

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

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

F-70/2022 - Substituição de iluminação na Freguesia da Atalaia

F-72/2022 - Reparação de Fuga de Água no Mercado do Montijo

F-75/2022 - Recuperação de Exteriores no Pavilhão Desportivo na EB Poeta Joaquim Serra

Auto de Consignação 

F-05/2022 Construção Anexa à Galeria Municipal

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

F-28/2022 - Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro Iça

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

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

Beatriz Cassus

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

Sarilhos Grandes

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

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

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

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

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

70 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

Pedido de Prorrogação de Prazos 

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

Auto de Recomeço dos Trabalhos 

F-2712021 - Repavimentação da Rua Gago Coutinho

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

F-26/2022- Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho / 2022

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

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

F-70/2022- Substituição de iluminação na Freguesia da Atalaia

F-72/2022 - Reparação de Fuga de Água no Mercado do Montijo

F-75/2022 - Recuperação de Exteriores no Pavilhão Desportivo na EB Poeta Joaquim Serra

Adjudicação e Pedido de Documentos de Habilitação 

F-05/2022 - Construção Anexa à Galeria Municipal

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

F-26/2022- Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho / 2022

F-28/2022 - Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro Iça

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

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

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

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

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

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

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

F-70/2022- Substituição de iluminação na Freguesia da Atalaia

Contratos 

F-05/2022 Construção Anexa à Galeria Municipal

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

F-28/2022 - Repavimentação e Renovação de Infraestruturas da Rua João Pedro Iça

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

Rua Beatriz Cassus 

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

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

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

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

Auto de Receção Provisória 

F-27 /2021 - Repavimentação da Rua Gago Coutinho

F-49/2021 Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2021

F-72/2021 - Remodelação nos Serviços Administrativos no 2.º Piso (D.P.T.U.)

F-80/2021 - Obras de Recuperação em Edifícios Escolares 2021

F-92/2021 - Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho/2021
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F-95/2021 - Revestimento da Fachada do Edifício da Bolsa do Porco

F-136/2021 - Reparação de Infiltrações no Laboratório Centro de Aprendizagem

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

F-29/2022 - Reabilitação de Pavimento em Calçada na Rua dos Romeiros - Atalaia

F-35/2022 - Remodelação e Reforço da Iluminação Pública no Bairro da Liberdade

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

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

F-27 /2021 - Repavimentação da Rua Gago Coutinho

F-49/2021 - Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2021

F-72/2021 - Remodelação nos Serviços Administrativos no 2.º Piso (D.P.T.U.)

F-80/2021 - Obras de Recuperação em Edifícios Escolares 2021

F-92/2021 - Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho/2021

F-95/2021 - Revestimento da Fachada do Edifício da Bolsa do Porco

F-136/2021 - Reparação de Infiltrações no Laboratório Centro de Aprendizagem

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

F-29/2022 - Reabilitação de Pavimento em Calçada na Rua dos Romeiros - Atalaia

F-35/2022- Remodelação e Reforço da Iluminação Pública no Bairro da Liberdade

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

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

Revisão de Preços 

F-5112019 - Casa da Música Jorge Peixinho

F-52/2020 - Reabilitação da Rua Miguel Pais - Prolongamento do Passeio do Cais
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F-25/2021- Recuperação de Pavimentos na Estrada Municipal n. º 533

F-4112021 - Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2021

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

F-8712021- Calcetamentos na Rua da Azinhaga

Liberação Parcial da Caução 

F-09 /2016- Recuperação de Treze Fogos Devolutos e Partes Comuns de Três Edifícios -

Montijo

F-1712018- Reparação de zonas calcetadas em passeios no Bairro dos Pescadores

F-13 /2019- Recuperação de passeios na Rua Feliciano Castilho

F-01 /2020 Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos do

Concelho/2020

F-12/2020- Recuperação do Edifício Multiusos (Sede de Junta, Auditório e Espaço

Internet)

- Pegões

F-21 /2020 - Obras de Recuperação em Escola EB Canha

F-56/2020 - Recuperação de Fogos em Habitações Sociais

F-14/2021 - Execução de Recuperações Diversas em Edifícios Públicos

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

F-76/2021 - Recuperação da Vedação do Campo de Ténis do Parque Urbano das Piscinas

Cancelamento de Garantia bancária 

F-2712016 Recuperação de Pavimentos na Av. Luís de Camões - Montijo

F-05/2017 Execução de Parque de Estacionamento na Rua do Alto Alentejo - Montijo
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F-06/2017- Recuperação de Edifício União das Freguesias Montijo/Afonsoeiro

F-12/2017 - Construção de Três Grupos de Ossários no Cemitério Municipal Pinhal do

Fidalgo/2017 - Alto Estanqueiro 

Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 

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

Edital - Alteração de Trânsito 

N. º 244/2022 - Natal com Arte 2022

N. º 248/2022 - Natal com Arte 2022 - Pista de Gelo

N. º 258/2022 - Natal com Arte 2022 

N.º 260/2022 - XVI Maratona BTT Canha 2022

N.º 26112022 - Calcetamento de troço da Rua Manuel Neves Nunes de Almeida

N. º 262/2022 - Presépio ao vivo nas Craveiras

N. º 264/2022 - Execução das Infraestruturas referentes ao loteamento "Varandas do

Montijo 11" 

N.º 269/2022 - Circulação de veículos em sentido único nas Ruas da Biologia e da Física

N. º 279/2022 - Mercado de Natal

N.º 289/2022 - Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas na Rua da Escola

Primária - Sarilhos Grandes 

N.º 290/2022 - Substituição de módulos pré-fabricados na EB1 Luís de Camões

N.º 294/2022 - Comemorações da Passagem de Ano Novo

N. º 05/2023 - Alargamento de troço da Rua Joaquim de Almeida

N.º 06/2023 - Calcetamento da Travessa do Cais e Troço da Rua Manuel de Almeida

- Fase 2
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N. º 0712023 - Execução das Infraestruturas referentes ao loteamento "Varandas do 

Montijo li" 

N. º 09/2023 - Edifício dos Salgados 

N. º 10/2023 - Loja ALDI - Montijo/Acessibilidade (Av. Garcia de Orta) 

N. º 20/2023 - Remoção de Árvores na Av. Engenheiro Pereira Caldes em Stº Isidro de 

Pegões 

N. º 21 /2023 - Execução das Infraestruturas referentes ao loteamento "Varandas do 

Montijo li" 

Ofícios Diversos 

Hugo Alexandre H. Serra Matias 

Comandante da Esquadra da PSP de Montijo 

Fernando Piedade 

José António Barreto Mecha 

Rui Palma 

Raquel Alegria 

Comandante do Posto da GNR do Afonsoeiro 

João José Zabelo Carradas 

Ramona Elena Lupan Nogueira 

Bruno Nogueira 

Carlos Manuel da Silva Correia Simões 

Comandante do Posto da GNR de Canha 

Vasco Joaquim Gomes Fontes 

Nelson Inácio 
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Mercado Municipal 

Atribuição Direta a Título Provisório 

Marília Marta Gonçalves Pinto 

Joaquim Leonel da Silva Simões 

Marcelino José Cruz Sousa 

Maria Amélia Dias Costa 

Maria Lurdes Lourencinho Mata 

Obras em Loja 

Presidência 

Vasco André Savuoja Paleta Fernandes 

Mudança de Ramo 

lolanda Maria Gomes Filipe Ribeiro 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N. º 59 /2022 

Processo N. º 60/2022 

Processo N. º 6112022 

Processo N. º 62/2022 

Processo N. º 63/2022 

Processo N.º 64/2022 

Processo N. º 65/2022 

Processo N. º 66 / 2022 
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Processo N. º 67 /2022 

Processo N.º 68/2022 

Processo N. º 69 /2022 

Processo N.º 01 /2023 

Processo N.º 02/2023 

Processo N. º 03/2023 

SECTORES 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Colocação de pilaretes em frente ao Clube União da Graça 

Reposição de coluna de IP na Av. Fialho Gouveia, devido a acidente de viação 

Reposição de candeeiro na Rotunda da Força Aérea devido a acidente de viação 

Corte de mimosas no terreno Casal Modelo nas Figueiras 

Reparação do elevador da Biblioteca Municipal 

Aquisição de 20 kits de sinais de sensibilização de utilizadores de canídeos 

Aquisição de mola de chão, para o Laboratório de Aprendizagem 

Desentupimentos em estabelecimentos escolares na Zona Este 

Aquisição de etiquetas verificação periódica 2023 

Execução de ramal de baixa tensão para Multibanco na Estrada Nacional 5 - Alto do 

Estanqueiro, Montijo - PLR 910000197087 

Execução de ramal de baixa tensão para Multibanco na Atalaia - Rua Álvaro Tavares Mora, 

Montijo - PLR 910000197086 

Aquisição de fechadura elétrica para o portão do JI de Sarilhos Grandes 

Aumento de potência para o Centro Escolar do Afonsoeiro, sito na Rua de Moçambique 

Substituição de vidros partidos no Restaurante da Montiagri 

78 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Auditoria anual ao Serviço Municipal de Metrologia 

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 novembro a 30 de novembro de 2022 

S. Sebastião

1 numações - 21 

Exumações -00 

Capelas - 32 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 03 

Exumações -09 

Capelas - 07 

1 de dezembro a 31 de dezembro de 2022 

S. Sebastião

lnumações - 22 

Exumações -00 

Capelas - 30 

Pinhal Fidalgo 
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Exumações -01 

Capelas - 06 
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1 de janeiro a 31 de janeiro de 2023 

S. Sebastião

lnumações 15 

Exumações -01 

Capelas - 38 

Pinhal Fidalgo 

1 numações - 07 

Exumações -03 

Capelas - 08 

CASA DO AMBIENTE 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Eco-Escolas Projetos- Divulgação de projetos, consulta de escolas interessadas e Inscrição 

das mesmas. 

Divulgação da 3ª Edição Competição PeddyApp - "Para a Escola a Caminhar", junto dos 

Estabelecimentos de Ensino - Articulação com a $.Energia Entrega de Cartazes e flyers 

nas Escolas. 

Preparação da iniciativa Semana Verde de Montijo 

Preparação de Campanha de Sensibilização á separação de biorresíduos 
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Articulação com ABAE para apresentação de Exposição "Árvores Nativas de Portugal" 

Apoio na iniciativa sobre o Ciclo da água - Infantário do Centro Paroquial do Montijo, 

Educadora Fátima. 

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). 

Questões de munícipes. 

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 (UCSP Montijo) em reuniões 

Apoio ao ACES Arco Ribeirinho em reuniões 

Apoio ao DGRH em formações e realização de testes psicotécnicos 

Apoio aos Recursos Humanos dos SMAS em formações 

Apoio ao DDSPS Equipa Casas em reuniões 

Apoio ao ASPL em formações 

Apoio ao Plenário do SINTAP 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA 
SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

GABINETE DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL - SAAS 

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

Recebidos e transferidos para o respetivo técnico 18 processos de RSI; 

Aprovadas 63 Informações Sociais; 

Aprovados 115 Contratos de Inserção Social; 

Atribuídos aos respetivos técnicos 18 requerimentos; 

Preparadas e realizadas 9 reuniões de NU (Coordenação); 

Realizada 1 reunião de trabalho. 

AÇÃO SOCIAL 

Recebidos e transferidos para o respetivo técnico - 88 processos de ação social, 

Aprovadas 1 O Ações Isoladas; 

Aprovados 3 Acordos de Intervenção Social; 

Recebidas e encaminhadas para o respetivo técnico 18 sinalizações da Linha de 

Emergência Social (LNES); 

Acompanhamento de 42 agregados familiares; 

Realizada 1 reunião de coordenação. 

No âmbito do incêndio que decorreu dia 20 de janeiro de 2023 foram também realizados: 

5 atendimentos às famílias desalojadas; 

1 visita domiciliária; 

2 integrações em habitação social ao abrigo do Regime Excecional de acordo com 

os nºs 2 e 3 do art. 6° do Regulamento de Atribuição, Ocupação e Gestão das 
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Habitações Sociais da Câmara Municipal do Montijo e ainda do nº2 do art.14º da Lei 

nº 8112014 na sua redação atual. 

Atendimentos nas freguesias: 

Sarilhos Grandes - 2 

União de Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia - 12 

União de Freguesias Pegões - 6 

Canha - 2 

Visitas domiciliárias nas freguesias: 

Sarilhos Grandes - 2 

Canha - 2 

BALCÃO DA INCLUSÃO 

Atendimentos: 1 

Encaminhamentos: 1 

LOJA SOCIAL 

Em Nov / Jan atendemos 66 agregados, compostos por 188 elementos e cerca de 56 crianças. 

No mês de dezembro a loja esteve encerrada por questões logísticas. 

REDE DE APOIO ALIMENTAR 

Em nov/dez/jan entraram 61 Agregados, compostos por 153 elementos, dos quais 66 são 

crianças. 

CENTRO DE ACOLHIMENTO AUTÁRQUICO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - CAAES 

O Centro de Acolhimento Autárquico de Emergência Social (CAAES), criado no âmbito do 

Programa Municipal de Solidariedade, tem alocado dois fogos de tipologia 4 no Bairro do 

Esteval. A gestão do CAEES é realizada pelo Projeto C(A)SAS. Durante este período, 

estiveram alojadas 5 pessoas, do sexo masculino com idades compreendidas entre os 40 e 

os 65 anos. 
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REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO 

Em janeiro deu-se início ao processo de candidatura para cartão abem que estará 

terminado a 03 de março. Serão atribuídos 100 cartões de farmácia para aquisição gratuita 

de medicamentos a agregados familiares que incluam pessoas com doença crónica ou 

patologias recorrentes comprovadas por atestado médico, sendo condição de recurso que 

o agregado tenha uma capitação inferior a 50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), mais

concretamente <240,21€ (IAS 2023 = 480,43€).

ATENDIMENTOS JURÍDICOS 

Serviço de Informação Jurídica Gratuita - Protocolo com a Ordem dos Solicitadores e dos 

Agentes de Execução (OSAE): 

Realizou-se 1 atendimento no âmbito do Direito Civil. 

GABINETE DE PSICOLOGIA E TERAPIA FAMILIAR 

Atendimentos - 467 

Alcoolismo/Comportamentos Aditivos - 47 

Problemas Psiquiátricos - 27 

Problemas Emocionais - 63 

Problemas no Sistema Familiar - 87 

Violência Familiar - 243 

GRUPO DE APOIO A VÍTIMAS DE VILÊNCIA 

Participações: 11 

Reuniões: 3 

GABINETE DE SAÚDE 

PROJETO C@SAS - INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO 

Equipas de Gestão de Caso 
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Acompanhamento regular e multidisciplinar de pessoas sinalizadas em situação de sem 

abrigo ou em risco face à situação de habitação. 

Neste período, foram recebidas 11 novas sinalizações pelas entidades parceiras da rede 

social concelhia. 

A equipa mantém o acompanhamento dos utentes, envolvendo os seus agregados 

familiares, atuando na ativação das respostas sociais de forma integrada, em função das 

necessidades específicas de cada caso, operacionalizando os Planos Individuais de 

Intervenção (PII). Dinamiza as medidas de apoio à habitação disponíveis no Portal da 

Habitação, divulgando os Concursos de Arrendamento Acessível de alojamentos situados 

em várias zonas geográficas de Portugal. 

Foram formalizadas candidaturas, com os destinatários e agregados familiares, para 

alojamentos a concurso nas zonas de Águeda, Baião, Vila Real, Penafiel, Entroncamento e 

Santo André. As candidaturas ficaram na posição de suplente. A equipa promove o 

desenvolvimento dos Planos Individuais de Intervenção dos utentes do CAAES e assegura o 

funcionamento do equipamento autárquico que se encontra lotado. Neste período registou

se uma saída e uma nova admissão. 

Oficinas de Desenvolvimento Pessoal e Social (ODPS) 

Promoção de sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de 

cidadania, em pequenos grupos, definidas em função dos Planos Individuais de 

Intervenção e das necessidades dos destinatários, tendo neste período sido 

trabalhados os seguintes temas pelos elementos da equipa: Regras de 

Funcionamento do CAAES, Concurso de Arrendamento Acessível, Medo vs Ansiedade, 

Construção de CV, Estratégias para Promoção. Na área da Saúde foi dinamizada uma 

ODPS, pelas Enfermeiras da UCC Alcochete sob a temática da Diabetes. Como o 

apoio do Salão de Beleza Única Beleza e Bem-Estar foi promovida uma ODPS sobre 

autocuidado. 

Oficinas Ocupacionais 

A 17 de novembro terminaram os Workshops de Capacitação. Concluíram com um 

nível de assiduidade considerado satisfatório de 1 O participantes. Os participantes 
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que não concluíram, apresentaram motivos de saúde ou por início de atividade 

profissional. Neste âmbito foi realizada uma atividade complementar com visita 

Museu do Dinheiro - Centro de Educação Financeira, em Lisboa. 

Mostras de Percursos de Vida 

Esta atividade encontra-se numa fase de recolha e seleção da informação, bem 

como a organização de vários materiais inerentes à história de vida dos utentes com 

a finalidade de mapear os diferentes percursos de inserção das pessoas em situação 

de sem abrigo. 

Serviços de Proximidade 

De acordo com o programado, foram elaborados novos roteiros: Plataforma 

Eletrónica de Agendamento SIGA e Medida do IHRU Chave na Mão. 

Eventos de Comunicação e Marketing 

Em articulação com a Rede Social Montijo Saudável, realizou-se o Fórum Social com 

o tema: "Saúde Mental e Vulnerabilidade Social". Esta iniciativa teve como objetivo

contribuir para o debate e reflexão sobre estratégias de inclusão das pessoas em 

situação de elevada vulnerabilidade numa abordagem mais próxima e integrada 

entre as áreas da saúde mental e do social. Contou com a participação de oitenta 

pessoas representantes de entidades da rede social e de saúde concelhia, distrital 

e nacional. Em dezembro foi finalizada uma das campanhas de informação, através 

da conceção da Agenda de 2023. A agenda faz referência a várias personalidades 

marcantes na história dos direitos humanos e marcos históricos relacionados com o 

conceito e o tema das pessoas em situação e sem-abrigo. Esta agenda foi distribuída 

pelos vários serviços da autarquia, técnicos e entidades da Rede Social local e ao 

tecido empresarial. 

ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES 

Atendi mentes: 

Total de atendimentos no âmbito da Violência Doméstica - 248 (cumpre igualmente 

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

discriminação) 
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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). Dias 15 de novembro/22, 20 de dezembro/22 e 10 de janeiro/23; 

Reunião com o Núcleo de Violência Doméstica/Violência de Género da CIG e visita 

às instalações da Estrutura de Atendimento Espaço Informação Mulheres - dia 15 de 

novembro/22; 

Reunião da Rede de Apoio às Mulheres em Situação de Violência (RAMSV) - dia 24 de 

novembro, no Auditório da Universidade Sénior do Montijo - Quinta do Saldanha. 

Participação de 15 técnicos/as das entidades parceiras. (cumpre igualmente 

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

Não-discriminação); 

Participação de uma técnica no Fórum Social "Saúde Mental e Vulnerabilidade 

Social" - dia 29 novembro/22, na Quinta do Saldanha. 

CENTRO LOCAL DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO MIGRANTE - CLAIM 

Total Atendimentos - 410 

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

Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de Residência 

Art.º 88 n.º 2 e Art.º 89 nº 2, Situações Especiais Art. º. 122); Reagrupamento Familiar; 

Cidadãos da U.E. (Cartão de Residência Permanente) e Nacionalidade. 

Principais nacionalidades: Brasil, Roménia, Angola, Nepal, Índia. 

Atividades: 

Participação da equipa técnica do CLAIM nas Jornadas Comemorativas dos 20 Anos 

do Observatório das Migrações dia 19 de dezembro/22, no Auditório António de 

Almeida Santos, junto ao edifício da Assembleia da República; 

88 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Formação Nova Plataforma de Registo de Atendimentos para técnicos/as da Rede 

Nacional de Apoio à Integração de Migrantes - dia 9 de janeiro/23, via plataforma 

Webex; 

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

"Obtenção de Nacionalidade por Timorenses", ministrada pelo IRN - Instituto dos 

Registos e Notariado - no dia 17 de janeiro/23, via plataforma Teams. 

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 no Workshop "Planos Municipais 

Participativos para a Integração de Migrantes: Aprendendo com as melhores práticas 

e construindo pontes entre os EUA e Portugal" - dia 18 de janeiro/23, via plataforma 

Webex; 

KONT, @RTE_EBG 

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. 

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). 

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 421 sessões presenciais concretizadas, no âmbito das atividades inseridas 

na Medidas: 1 - Educação, Formação e Qualificação (232 sessões) e Ili - Dinamização 

Comunitária, Participação e Cidadania (189 sessões). 
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Ao nível da participação, verificou-se o envolvimento de um total de 100 indivíduos únicos, 

dos quais 55 são diretos (crianças e jovens) e 45 são indiretos (12 crianças e jovens, 25 

familiares, 8 outros). Do total de participantes diretos (N=55), 22 são migrantes e/ou 

descendentes de migrantes, 21 são afrodescendentes, e 23 de comunidades ciganas. 

Quanto ao sexo (N=55), 31 participantes são do sexo masculino e 24 são do sexo feminino. 

Ao nível das faixas etárias (N=55), 37 participantes têm idades entre os 6-13 anos, 16 têm 

entre os 14-18 anos e 1 tem entre 19-25 anos. Ao nível da escolaridade (N=55), 30 frequenta 

o 1 º ciclo do ensino básico, 10 o 2º ciclo do ensino básico, e 14 o 3º ciclo do ensino básico, 

1 o ensino secundário. 

Ao nível do objetivo de valorização escolar inserido na Medida 1, verifica-se que foram 

envolvidos um total de 83 indivíduos únicos [i.e. 49 participantes diretos e 34 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 111, verifica-se que 

foram envolvidos um total de 83 indivíduos únicos [i.e. 55 participantes diretos e 28 

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. 

Atividades: 

15 novembro, celebração do Dia Mundial da Diabetes com uma sessão de educação 

para a saúde pelos pares, sobre o tema "Promoção de Estilos de Vida Saudáveis na 

Prevenção da Diabetes", com a participação de 11 crianças e jovens; 

17 novembro, celebração do Dia Internacional da Tolerância, com uma sessão de 

educação para a cidadania e diálogo intercultural, com a participação de 8 crianças 

e jovens; 

2 dezembro, divulgação nas redes social (Facebook) do vídeo promocional do Bairro 

da Caneira, realizado pelas crianças e jovens; 
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6 dezembro, celebração do Dia Internacional do Voluntariado, com um convívio 

intergeracional e intercultural na Associação Caminho do Bem-Fazer, com a 

participação de 6 pessoas idosas institucionalizadas, e, 8 crianças e jovens do 

projeto Kant' @rte-E8; 

13 dezembro, celebração do Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, com uma 

sessão de sensibilização sobre a inclusão social, com a participação de 1 O crianças 

e jovens; 

14 dezembro, visita à Base Aérea Nº 6 de Montijo, com a participação de 8 crianças 

e jovens; 

15 dezembro, celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, com uma 

sessão de educação pelos pares com jogos didático-pedagógicos, com a participação 

de 7 crianças e jovens. 

16 dezembro, demonstração de dança Hip Hop; Dança Criativa e Jiu-jitsu com a 

participação de 19 crianças e jovens, com o objetivo de promover a prática de 

atividade física e a aproximação dos jovens ao movimento associativo. 

20 dezembro, visita à Vila Natal em Cascais, com a participação de 23 crianças e 

jovens, no âmbito das atividades de férias do natal; 

26 dezembro, visita à Vila Natal em Alenquer, com a participação de 19 crianças e 

jovens, no âmbito das atividades de férias do natal; 

17 janeiro, participação de 4 jovens na Semana Ubuntu promovida pela Escola 

Secundária Poeta Joaquim Serra; 

REDE SOCIAL 

Atividades: 

Reuniões de Grupo Técnico - 4 

1 ª reunião: 22 de fevereiro; 

2ª reunião: 21 de junho; 

3. ª reunião: 22 de novembro.
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Reuniões de Plenário 4 

1 ª reunião: 24 de fevereiro; 

2ª reunião- Extraordinária: 14 de abril; 

3ª reunião: 23 de junho; 

4ª reunião: 24 de novembro. 

Dia 23 de junho - No cumprimento do DL n.º 115/2006, de 14 de junho, art.º 27.º, 

procedeu-se à eleição do Núcleo Executivo para 22-24 composto por: entidades 

obrigatórias - CMM, ISS e ACES; entidade eleita pelo NE UMNSC; entidades 

propostas pelo NE e votadas em plenário - União de Freguesias Montijo e Afonsoeiro, 

AFPDM e CSCR das Faias; 

Dia 23 de junho - Adesão da Liga Portuguesa Contra o Cancro ao CLASSM. 

Dia 29 de novembro - Organização do Fórum Social "Saúde Mental e Vulnerabilidade 

Social", em colaboração com o Projeto C@SAS. 

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO 

Gabinete Sénior 

No Gabinete Sénior durante os meses de novembro, dezembro e janeiro totalizaram-se 

1877 participações em atividades. 

No âmbito das inscrições para a Agenda Sénior realizaram-se 551 atendimentos telefónicos 

e 95 atendimentos presenciais. 

Nos Ateliers Sénior realizaram-se 8 atendimentos presenciais e 166 telefónicos. 

No Projeto Saudável 65 efetuaram-se 35 contactos telefónicos. 

O que totaliza 752 atendimentos por via telefone e 103 presenciais. 

Agenda Sénior I Atividades: 

09 de novembro, Visita ao Oceanário, em Lisboa. Participaram 52 seniores. 
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11 de novembro, comemoração do São Martinho, na sede do Águias Negras Futebol 

Clube, no Alto Estanqueiro. Participaram os/as alunos/as do Gabinete Sénior, 

Academias Sénior de Sarilhos Grandes, da Atalaia, Alto Estanqueiro/ Jardia e de 

Pegões e Canha totalizando 180 seniores. 

18 e 22 de novembro, visita às Alcáçovas. Participaram 91 seniores. 

02 de dezembro, no Cinema Teatro Joaquim d' Almeida decorreu a X Gala Solidária 

"Um bilhete, um alimento, alimente esta ideia". Estiveram presentes 317 seniores 

das várias IPSS's do concelho do Montijo e dos projetos de envelhecimento ativo da 

Câmara Municipal do Montijo. O espetáculo contou com a participação e parceria 

da rádio Popular FM. Do programa fizeram parte o Grupo Musical Tempos e 

Contratempos da Universidade Sénior do Montijo, o Grupo Musical da Academia 

Sénior da Atalaia, Alto Estanqueiro/ Jardia, o Coro do Atelier Sénior, Coro da 

Academia Sénior de Pegões e Canha e um artista convidado da rádio Popular FM. 

06 de janeiro, os grupos corais dos Projetos de Envelhecimento Ativo da Câmara 

Municipal do Montijo participaram na iniciativa "Cantar as Janeiras", nos Paços do 

Concelho. Participaram 111 alunos/as. 

12 de janeiro decorreu a Tarde de Cinema, no Cinema Teatro Joaquim d'Almeida. 

O filme assistido foi o "Pai Tirano". Assistiram 60 seniores do Gabinete Sénior e da 

Santa Casa da Misericórdia do Montijo. 

20 e 27 de janeiro, visita a Évora.· Participaram 82 seniores. 

24 de janeiro realizou-se, na Academia Sénior de Sarilhos Grandes, a primeira sessão 

itinerante com o tema "Inteligência Emocional", dinamizada pela oradora Ester 

Serra, psicóloga, professora voluntária na Universidade Sénior do Montijo e 

formadora na área comportamental. Participaram 44 alunos/as. 

Participaram nas atividades da Agenda Sénior 937 pessoas. 

Ateliers Sénior I Atividades 

Nos meses de novembro, dezembro e janeiro inscreveram-se, pela primeira vez 7 alunos/ as 

e uma renovou a matrícula, totalizando 86 alunos/as. 
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Ginástica de manutenção com 210 presenças, Boccia com 27 presenças, 

Cantinho da Criatividade com 58 presenças, Música com 324 presenças, 

Saúde e Bem-Estar com 192 presenças, Artes e Agulhas com 74 presenças 

Informática com 55 presenças 

O que totaliza 940 presenças. 

No que diz respeito ao processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências (RVCC) -Nível Básico com a parceria do Centro Qualifica Poeta Joaquim 

Serra, no mês de novembro, dezembro e janeiro, realizaram-se 8 sessões. Participaram 3 

alunas do Atelier Sénior, totalizando 16 presenças. 

Atividades mensais: 

15 de dezembro, decorreu a Festa de Natal dos Projetos da Academia Sénior da Atalaia, 

Alto Estanqueiro e Jardia, Ateliers Sénior e Academia Sénior de Sarilhos Grandes. 

Participaram 38 alunos e alunas do Gabinete Sénior. Projeto Saudável 65 

Na modalidade de hidromovimento participam 29 alunos/as. 

Na Ginástica Sénior, no Afonsoeiro, participam 35 alunos e alunas. 

Universidade Sénior do Montijo 

A Universidade Sénior do Montijo, durante os meses de novembro e dezembro de 2021 e 

janeiro de 2023, realizou através do telefone e presencial, o total de 400 atendimentos. 

Nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2023 a Universidade teve mais 13 alunos 

inscritos, tendo até janeiro o total de 189 inscritos. 

Atividades Mensais: 

Criminologia com 50 alunos, arte com agulhas com 2 turmas com o total de 30 

alunos, francês com 1 O alunos, extra zumba 25 alunos, turismo 32 alunos, danças 

tradicionais 6 alunos, ciências politicas 25 alunos, artes decorativas com 3 turmas 

com o total de 42 alunos, Pintura com 2 turmas com o total de 20 alunos, sistema 
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de distribuição de viagens com 26 alunos, números & números com 5 alunos, extra 

pilates com 27 alunos, heráldica com 5 alunos, sociologia das organizações e 

cidadania com 29 alunos, danças de salão com 10 alunos, calendários & relógios com 

5 alunos, extra aerolocalizada com 28 alunos, grupo tempos & contra tempos com 

20 alunos, inglês com 2 turmas com o total de 42 alunos, fotografia com 8 alunos, 

atelier do xadrez com 1 O alunos, literatura portuguesa e estrangeira com 19 alunos, 

extra walking football com 22 alunos, reiki com 6 alunos, formação musical com 17 

alunos, oficina dos amigos do palavrar com 12 alunos, ginástica alternativa 7 alunos, 

psicologia com 2 turmas com o total de 65 alunos, escultura com 1 O alunos, língua 

e cultura portuguesa 22 alunos, história com 26 alunos. 

O que totaliza 661 participantes. 

Atividades mensais: 

Ação de Sensibilização do Hospital da Luz de Setúbal sobre o Cancro da Próstata 

com 59 alunos, Palestra sobre o Mapa Astral com Ana Rio com 35 alunos, Festa de 

Aniversário com 60 alunos, Gala Solidária com 27 alunos, Almoço convívio da 

Disciplina Cidadania com 19 alunos, Almoço convívio da Disciplina Língua e Cultura 

Portuguesa/Literatura/Reiki com 20 alunos. 

São Martinho com 50 alunos, Conferência Doenças Cardiovasculares com 71 alunos, 

Festa de Natal e/almoço partilhado com 76 alunos, Conferência sobre a 

Eveslhecência com Ester Serra com 82 alunos, Visita de Estudo a Castelo de Vide e 

Marvão com 56 alunos, Visita de Estudo a EVOA com 16 alunos. 

O que totaliza 571 participantes. 

Outras Tarefas: 

Pelo segundo ano consecutivo, participamos no Concurso Geral de Cultura Geral da 

RUTIS, onde a equipa ficou em 3° lugar, 

A convite da Fundação do Benfica, a equipa da Universidade de Walking Football foi 

efetuar um treino com uma equipa do Sport Lisboa e Benfica e de seguida realizaram 

visita ao Museu Cosme Damião. 

No âmbito do Programa EUSOUDIGITAL realizou-se de 22 capacitações. 
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Academia Sénior de Pegões e Canha 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023 realizaram-se 139 

atividades semanais, 8 atividades quinzenais e 16 atividades mensais. As atividades 

contaram com o total de 1910 participantes. 

A Academia tem neste momento 96 alunos inscritos. Em novembro, dezembro e janeiro 

realizaram-se 5 matrículas novas e 3 alunos renovaram matrícula. 

Realizaram-se 1489 atendimentos, no âmbito de matrículas e renovação de matrículas, 

processos administrativos, inscrições em ateliers e em atividades, contactos telefónicos e 

pedidos de transporte. 

Atividades semanais: 

Artes com Agulhas, participaram 25 alunos, Artes Decorativas, participaram 47 

alunos, Grupo Coral, participaram 275 alunos, Animação desportiva e cognitiva em 

Pegões, participaram 201 alunos, Animação desportiva e cognitiva em Canha, 

participaram 74 alunos, Cidadania, participaram 48 alunos, Heráldica/Calendários 

e Relógios, participaram 71 alunos, Leituras Animadas, participaram 72 alunos, 

Língua Portuguesa, participaram 25 alunos, Macramé, participaram 40 alunos, 

Teatro, participaram 72 alunos, Introdução às Novas Tecnologias, participaram 82 

alunos, Ginástica Pegões, participaram 73 alunos, Informática em Canha, 

participaram 27 alunos, Ginástica Sénior em Canha, participaram 72 alunos. 

Atividades quinzenais: 

Cantinho da Artemisa, participaram 20 alunos, Do Lixo ao Luxo, participaram 26 

alunos, Saúde e Bem-Estar em Pegões, participaram 46 alunos, Saúde e Bem-Estar 

em Canha, participaram 17 alunos. 

Participaram 1313 alunos em iniciativas semanais e quinzenais em regime presencial. 

Atividades Mensais: 

Passeio Educacional ao Museu da Carris, em Lisboa, participaram 46 alunos, 

Comemoração do São Martinho, atividade integrada na Agenda Sénior 2022, na Sede 

do Águias Negras Futebol Clube, participaram 40 alunos; 
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Aula Aberta Mais Portugal dias 25 de novembro e 16 de dezembro, participaram 31 

alunos; 

Enfeites Mágicos, participaram 24 alunas - Esta atividade resulta de uma parceria 

com a equipa do RSI Montijo e Alcochete e consiste em realizar enfeites para 

decorar as árvores de Natal das Freguesias. No total, as alunas realizaram 100 

enfeites; 

Comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora, sob o lema "A Cidade 

Educadora, Cidade de Paz e Oportunidades". Atividade "Ação Municipal de 

Captação Eu Sou Digital", Praça da República, no Montijo. Participaram 6 alunas e 

4 mentores da Academia Sénior de Pegões e Canha; 

X Gala Solidária "Um Bilhete, Um Alimento, alimente esta ideia, no Cinema Teatro 

Joaquim d' Almeida, participaram 40 alunos; 

Festa de Natal da Academia Sénior, na sede do Grupo Recreativo Desportivo e 

Cultural das Craveiras, contou com 72 participantes; 

Rastreio Ortoprotésico dia 25 de novembro, Santa Casa da Misericórdia de Canha, 

participaram 90 utentes. Dia 9 de dezembro, Academia Sénior de Pegões e Canha, 

participaram 18 alunos da Academia Sénior e 9 utentes da Casa do Povo de Canha. 

No total a iniciativa contou com 117 participantes. Esta iniciativa resulta de uma 

parceria entre a Câmara Municipal do Montijo e a Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Lisboa, através do curso de Ortoprotesia. 

Passeio de Comboio a Castelo Branco dias 13 e 14 de dezembro, no âmbito da 

disciplina "Mais Portugal", participaram 15 alunos; 

Participação no Presépio Vivo dias 17 e 18 de dezembro, atividade realizada pelo 

Grupo Recreativo Desportivo e Cultural das Craveiras, participaram 64 alunos; 

Ensaio do Grupo Coral para as Janeiras, participaram 16 alunos; Cantar as Janeiras 

- Junta de Freguesia de Canha e União das Freguesias de Pegões, participaram 38

alunos; Cantar as Janeiras - Câmara Municipal do Montijo, participaram 16 alunos; 

Sessão Ioga do Riso, Academia Sénior de Pegões e Canha, participaram 11 alunos; 

Concerto Cardo-Roxo, Grupo Recreativo Desportivo e Cultural das Craveiras, 
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participaram 22 alunos; Passeio Educacional Museu da Marioneta em Lisboa, 

participaram 35 alunos. 

As iniciativas mensais contaram com 597 participantes. 

A participação nas iniciativas semanais, quinzenais e mensais perfazem um total de 191 O.

Outras tarefas: 

A Academia tem o serviço de transporte, onde neste momento 17 alunos usufruem 

do mesmo para frequentarem as aulas e as atividades; 

Realizaram-se 7 capacitações EUSOUDIGITAL; 

Reuniões de equipa, Academia Sénior de Atalaia Alto Estanqueiro e Jardia, 

Academia Sénior de Pegões e Canha e Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

Organização de várias rubricas para o Jornal Noticias -Junto de si; 

Realização de pesquisa para recolha de informação e edição do Jornal de Notícias 

Junto de Si; 

Divulgação e partilha, no Facebook, de iniciativas do Projeto. 

Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro /Jardia 

Na Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia durante os meses de novembro e 

dezembro de 2022 e janeiro de 2023 contabilizou 1879 participações. Foi realizada 1 nova 

inscrição. 

Realizaram-se durante estes meses 1063 atendimentos telefónicos e 412 presenciais. 

Atividades semanais: 

As aulas dinamizadas neste período foram as seguintes: Boccia com 73 presenças ; 

Saúde e Bem Estar com 79 presenças Informática 1/11- com 86 presenças , 

Informática (tecnologias) com 84 presenças , Inglês com 67 alunos; Língua 

Portuguesa Alfabetização com 30 alunos; Desporto Sénior com 176 alunos; Atelier 

D. Francisca com 84 alunos; Artes Decorativas com 178 alunos; Heráldica e

Calendários com 81 alunos; Psicogeriatria, Meditação e Relaxamento com 104 
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alunos;- Oficina da Música com 140 alunos; Juntar Gerações com 72 alunos; 

Nutrição com 55 alunos; Histórias e Tradições com 43 alunos; 

O que totaliza 1352 alunos participantes nestas atividades nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro. 

Atividades mensais: 

No decorrer dos meses de novembro e dezembro a Academia Sénior de Atalaia e 

Alto Estanqueiro Jardia participou nas seguintes atividades: São Martinho com 180 

alunos; Protocolo RSI para enfeites da Arvore de Natal com 8 alunos; Passeio 

Educacional Alcácer do Sal com 45 alunos ; Tardes do Chá/ Sessão de 

Esclarecimento GNR com 28 alunos; Gala Solidária com 40 alunos; Festa de Natal 

com 32 alunos; Visita ao Tetro Politeama com 40 alunos; Dia das Cidades 

Educadoras com 2 alunos; Rastreio Ósseo com 5 alunos; Cantar as Janeiras (Paços 

do Concelho) com 20 alunos; Cantar as Janeiras (Junta de Freguesia) com 40 alunos; 

Passeio Educacional a Setúbal com 38 alunos e o IX Aniversário da Academia com 

49 alunos. 

O que totaliza 527 alunos participantes. 

Outras tarefas: 

Participação em três Reuniões dos PEA. 

Participação numa reunião com os colegas do Atelier Sénior e da Academia Sénior 

de Sarilhos Grandes, de forma a definir a data e alinhamento da Festa de Natal; 

Reunião com as colegas do RSI para a realização de enfeites de Natal; 

Reuniões com a coordenadora dos PEA de forma a definir estratégias para o bom 

funcionamento das atividades da Academia; 

Reunião com o Cabo Carvalho da GNR de forma a agilizar/realizar uma sessão de 

esclarecimento na Academia Sénior; 

Participação no dia das Cidades Educadoras como formadora do Programa 

EUSOUDIGITAL; 
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Organização e aquisição de componentes para a Festa de São Martinho, que se 

realizou no Águias Negras Futebol Clube, onde participaram 4 dos 5 projetos de 

envelhecimento ativo; 

Organização e aquisição de componentes para a Festa de Natal que se realizou na 

AMUT onde estiveram a Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, o 

Atelier Sénior e a Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

Visitámos 3 alunos (residentes na freguesia) de forma a manter o contacto de 

proximidade; 

A academia tem o serviço de transporte, onde nestes meses 10 alunos e 2 

professores usufruíram do mesmo; 

Contactos com entidades, restaurante e motorista de forma a agilizar o Passeio 

educacional a Alcácer do Sal e ao Politeama; 

Reunião com o Presidente da União de Freguesias de forma a agilizar a aquisição de 

ofertas de Natal aos professores voluntários e atuação do Grupo Coral para cantar 

as Janeiras; 

Acompanhamento de um aluno da Academia, que se encontra em situação muito 

vulnerável, ao médico e ao penso. Desde o início de dezembro que é feito um 

acompanhamento quase diário deste aluno, uma vez que o mesmo não tem famflia 

que preste assistência; 

Ao longo dos meses de novembro e dezembro foi feita pesquisa e recolha de 

materiais para o jornal Notícias-Junto de Si. 

Durante o mês de janeiro foi distribuído o jornal "Noticias Junto de Si" 

Academia Sénior de Sarilhos Grandes 

A Academia Sénior de Sarilhos Grandes durante os meses de novembro, dezembro de 2022 

e janeiro de 2023 efetuou 30 novas inscrições. Em regime de teleassistência continuam 

inscritos 34 alunos, contabilizando no total 160 inscrições relativas ao trimestre 

supracitado. 

Atividades presenciais: 
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Nos meses referidos foram dinamizadas as seguintes aulas: Viver com mais Saber -

Literacia em Saúde que contabilizou a presença total de 78 alunos, Psicologia e 

Saúde Mental contou com 45 presenças, Ginástica contabilizou presença de 255 

alunos, Artes Decorativas e Artes com Agulhas registaram 115 participações, Música 

contou com 335 presenças, Teatro e Contadores de Histórias registou 32 presenças, 

RVCC estiveram presentes 36 alunos, a aula de Informática assinalou 118 presenças, 

as aulas de Animação Desportiva e Cognitiva registaram 81 participações, as aulas 

de Danças Tradicionais obtiveram 30 presenças e por fim as aulas de Heráldica 

registaram a frequência de 33 alunos; 

Na sede do Vasco da Gama Futebol Clube contabilizaram-se 77 presenças nas aulas 

de informática e 166 frequências nas aulas de Animação Desportiva e Cognitiva; 

No mês de janeiro iniciaram as aulas de Boccia, no Montijo. As aulas acontecem 

duas vezes na semana e contabilizaram 66 presenças. 

Nas atividades semanais estiveram presentes 840 alunos. 

Atividades Mensais: 

No mês de novembro realizou-se um passeio educacional a Alcáçovas - Viana do 

Alentejo, onde participaram 49 alunos. Foi realizada uma sessão de esclarecimentos 

sobre "As Queimadas" em parceria com a Proteção Civil do Montijo e o Projeto Roda 

4G - Montijo, que contou com a presença de 20 alunos; 

Fomos convidados, pelo Projeto de RSI, para contribuir na elaboração de trabalhos 

natalícios em material reciclado, para ornamento da árvore de natal da Junta de 

Freguesia de Sarilhos Grandes, tendo sido elaborados 36 enfeites por 4 alunas; 

Comemorámos o São Martinho, na sede do Águias Negras com a presença de 25 

alunos; participámos na X Gala Solidária registando a comparência de 21 alunos e 

celebrámos a Festa de Natal, no salão da AMUT, contabilizando 48 presenças; 

Seis alunos participaram na sessão de esclarecimentos sobre "Doenças 

Cardiovasculares e Primeiros Socorros" dinamizada na sala multiusos da 

Universidade Sénior do Montijo; 
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No âmbito da ação de promoção das atividades intergeracionais foi apresentada 

uma peça de Teatro "A Ceia de Natal" na sede do Vasco da Gama Futebol Club da 

Lançada com participação de 20 crianças pelo projeto Roda 4G - Montijo com a 

apresentação de uma canção natalícia. No total foram registadas 63 presenças; 

Foi ainda realizada uma sessão de capacitação, na Praça da República - Montijo, 

para apresentação do Programa EUSOUDIGITAL; 

Passeio educacional a Tomar, com a participação de 53 alunos e por fim realizou-se 

uma sessão de esclarecimento itinerante sobre a "Inteligência Emocional" contando 

com a presença de 44 alunos. 

As iniciativas mensais contaram com 333 participantes. 

Outras tarefas: 

Nestes 3 meses realizaram-se 3 reuniões da equipa dos PEA e 1 reunião de equipa 

para estruturação e organização de trabalhos a desenvolver; 

Foi realizada a divulgação e partilha na página do Facebook de informação referente 

às atividades dinamizadas na academia; 

Contato com alunos, para a partilha de informações, bem como de atividades a 

decorrer nos referidos meses; 

Agilização do pedido de transportes para as deslocações necessárias, com os colegas 

dos setores responsáveis para a participação nas atividades extracurriculares 

descritas no ponto anterior; 

Contacto com entidades para a organização do passeio educacional; 

Transporte de alunos para participação nas diversas atividades; 

Foi estruturada e distribuída a 13ª edição do Jornal Sénior ConVida; 

O grupo musical "Força de Viver" foi convidado a atuar na feira de Natal do Vasco 

da Gama Futebol club e na festa de aniversário da AMUT bem como o grupo de 

ginástica. 

HABITAÇÃO SOCIAL 
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Participação nas reuniões da AML - 2; 

Reunião Online do grupo de Trabalho da Habitação com a Vale Consultores - 2; 

Preparação e envio à Vale Consultores dos documentos/declarações de 

consentimento necessários para elaboração das candidaturas. 

Preenchimento de Base de Dados no âmbito do PRR 

Recolha de documentos/ declarações dos agregados familiares 

Acompanhamento social: 

Atendimentos: 3 

Visitas domiciliárias: 1 

Visitas de acompanhamento aos bairros sociais: 1 

Resposta a denúncias de habitação social: 1 

Resposta a pedidos de habitação social: 1 

Obras de conservação nos bairros de Habitação social 

Novembro - 20 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais; 

Dezembro - 15 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais; 

Janeiro/2023 - 16 obras de melhoramentos realizados nas habitações sociais 

Desbaratização/ desratização nas habitações Sociais 

Novembro - 25 pedidos para tratamentos anti pragas nos fogos de habitação social. 

Nota: terminou o contrato em final de novembro de 2022, não existindo intervenções em 

dezembro e janeiro, aguardando-se novo contrato. 

Serviços administrativos: 

Contratos de arrendamento - 5 
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Aditamentos ao contrato - 5 

Informações/Ordens serviço - 44 

Ofícios - 148 

Reclamações de inquilinos - 47 

Requisições internas - 44 

Atendimento telefónico - 160 

Atendimento presencial 210 

Pedidos de Plano de Pagamentos - 3

Atualização de Rendas - 98 

1 nformações -13 

Ofícios de Notificação de Dívida - 76

Certidões emitidas - 92 

Outros ofícios - 509 
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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 

NOVEMBRO/2022 
Entradas - 1 Técnico Superior (DAO) - Regime de Mobilidade 

Saídas - 3 Assistentes Operacionais (Divisão de Educação/Pessoal não docente) 
Aposentação 

1 Assistente Técnico (DAO) - Procedimento concursal 
1 Assistente Técnico (DGRH) - Pena Disciplinar 

DEZEMBRO/2022 
Entradas - 1 Chefe da Divisão Administração Organizacional - Nomeação em comissão de 

serviço, após procedimento concursal 

Saídas - 1 Assistente Operacional (DOSUA/ JARDINS) - Aposentação 
1 Assistente Técnica (Divisão de Educação) - Mobilidade entre Orgãos 

JANEIRO/2023 
Entradas - 1 Técnico Superior - (Serviço Social) -DDSPS - Recrutamento 

1 Técnico Superior - Engenharia do Ambiente-DOSUA - Recrutamento 

Saídas - 1 Assistente Operacional (Jardins/DOSUA) - Mobilidade para outro órgão 
1 Técnico Superior (DOSUA) - Mobilidade para outro órgão 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

NOVEMBRO /2022 
Entradas - 7 Assistentes Operacionais (Pessoal não docente) - Recrutamento 

1 Assistente Técnico (Pessoal Não docente) - Divisão de Educação -
Recrutamento 

Saídas - 1 Assistente Operacional (Motorista) - DOSUA - Caducidade de contrato 
2 Assistentes Operacionais (Pessoal não docente) Divisão de Educação

Caducidade de contrato 
1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Divisão de Educação - Denúncia 

de contrato por iniciativa do trabalhador 
1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Óbito 

DEZEMBRO /2022 
Entradas - 1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Divisão de Educação -

Recrutamento 
1 Assistente Operacional (pedreiro) - DOSUA - Recrutamento 

Saídas - O 
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CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO INCERTO 

NOVEMBRO /2022 
Entradas - O 
Saídas -1 Técnica Superior - Divisão de Educação - Caducidade de contrato 

DEZEMBRO /2022 
Entradas - O 
Saídas O 

JANEIRO /2023 
Entradas - O 
Saídas - O 

NOVEMBRO /2022 
Entradas - O 
Saídas - O 

DEZEMBRO/2022 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Entradas - 3 Cine-Teatro Joaquim de Almeida/DCBJD 
Saídas O 

JANEIRO /2023 
Entradas- O 
Saídas - O 

NOVEMBRO/2022 
Entradas - 1 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

DEZEMBRO /2022 
Entradas - O 
Saídas - 1 
Candidaturas O 

JANEIRO/2023 
Entradas O 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E 

DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

NOVEMBRO/2022 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

Dia Hora 
5 21H30 

(/) 6 16H30 
o 
...J 12 21H30 

ü 19 21H30 
·<( 

25 21H30 w
a..

26 21H30 (/) 

30 21H30 

C/) 
Dia Hora 

C/) 
()) 18 15H00 e 21 H30 

ro 
"O 

.... ro 
"O ::::, 
'> 

23 09H / 18H 

:;:; 
<{ 

24 09H00 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Moinho de Maré do Cais 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
RELA TÓRIO DE ATIVIDADES 

Novembro 2022 

Categoria Acordo Nome 
Teatro YST BOEING BOEING 

Música OML/CMM 
CAMINHOS D'ORPHEU G.M. 
CONTEMPORANEA LISBOA 

Música CMM DAVID FONSECA 

ATTARGHAN AO VIVO/ GLASYA- BANDA 
Música UVA 

CONVIDADA ALBA LUNA 

Teatro CMM 
A MESA (LAST SUPPER) - LEONARDO DA 
VINCI - NELSON MONFORTE 

Música ONZE & TAL VOLTEI COM GOSTO! TIA MARIA ALBERTI 
Radar 360° / 

Cinema- Artemrede / 
Documentário A FEIRA 

Documentário Municipio 
Montijo 

TOTAL 

Categoria Acordo Nome 

Multidisciolinar UMNSC 150° Aniversário da UMNSC 
Abrigo -

Associação 
Conferência 

Portuguesa de 
VI Fórum ABRIGO 

Apoio à Criança 

Conferência DDSPS Fórum Social 

TOTAL 

TOTAL Eventos+ Atividades 

Público 
475 

41 

624 

265 

120 

182 

27 

1 734 

Participantes 

600 

600 

230 

1430 

3164 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 190 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 190 

Museu Agrícola da Atalaia 

Receita 
8 286 00 € 

0,00€ 

0 00€ 

2 290,00 € 

0,00€ 

570,00€ 

0,00€ 

11146,00 € 
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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 131 pessoas, dos quais 13 

foram vistas ao fim de semana. 

No que concerne às modalidades de visita, no decorrer do mês de outubro, foram 

efetuadas visitas de grupo, tendo sido na sua totalidade (108) visitantes da escola EB1 Ary 

dos Santos e da Casa da Educação de Lisboa. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Bicharadona: exposição de desenho 

Nesta exposição, que esteve em exibição até ao passado dia 19 de novembro, as paredes 

da Galeria foram, literalmente, "invadidas" por desenhos de toda a espécie de bichos. 

Bárbara, 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, estando

a sua obra está representada em várias coleções públicas e privadas. 

"Bicharadona" recebeu, de 01 a 19 de novembro 350 visitantes, pelo que esta exposição 

totalizou, desde a sua inauguração a 15 de outubro até ao final, 571 visitas. 

"Pinturas: a produção de um gesto" 

Preparação, produção, montagem e inauguração da supracitada exposição onde se 

apresenta a obra pictórica de Fernando Direito. A inauguração ocorreu no dia 26 de 

novembro, pelas 17h00, dando-se assim início à programação do Natal com Arte. 
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Trata-se de uma exposição panorâmica que apresenta trabalhos de diversas exposições do 

autor desde a década de 80 até à atualidade. 

Na inauguração estiveram 167 pessoas e, entre os dias 27 e 30 de novembro, a exposição 

recebeu 288 visitas, tendo assim totalizado 455 visitantes . 

. Projeto Sombra de Arestas 

A prestigiada escultora Inês Botelho está a levar a efeito um projecto artístico, o qual 

envolve 2 fases· 

no nosso concelho, uma de atividades educativas de expressão plástica com crianças e 

jovens e uma fase expositiva no espaço público, mais precisamente, na paisagem da 

frente ribeirinha. 

Este projeto, financiado pela Direção Geral das Artes, "integra uma pesquisa em torno do 

diálogo entre o Montijo e Lisboa, entre o Tejo e o Montijo, entre a Pesca e a Arte, entre 

a Arquitectura e a Navegação. 

A Câmara Municipal do Montijo, dada a importância deste projeto, tem vindo a apoiá-lo, 

já há alguns meses, através da Galeria Municipal, iniciando-se em dezembro, durante as 

férias escolares, a primeira fase dos ateliês educativos . 

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em outubro era 746, e em novembro subiu para 760, tendo assim angariado 14 seguidores. 

Foram 

colocados 04 stories e posts 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Sara Almeida do GCRP . 

. Foi assegurada a receção da Galeria Municipal, pela colega Susana Almeida no dia 16 de 

novembro. 
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. 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 novembro esteve patente a Exposição de fotografia de Jacinto 

Policarpo "Entre a Luz e as Sombras" com um total de 30 visitantes. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Novembro 2022 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Novembro 2022 

• Inscritos 15 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 116 Utilizadores e 253 documentos 

• Consulta Local Adultos 391 Utilizadores (com Internet) e 42 documentos 

• Consulta Internet Adultos 124 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 200 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos (Jornais/Revistas) 87 Utilizadores 

• Afluência 653 Frequentadores 

• Visitas Infanta/ Juvenil
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias) 

112 



li• Visitas a Exposições

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

1 O Visitantes 

"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" da Biblioteca Municipal 

Data Título 

19/11/2022 
Hora do Conto "A maior flor do mundo" e "Jerónimo e Josefa", comemoração dos 100 

anos do nascimento do escritor José Saramago, participaram 18 crianças e 12 adultos. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

NOVEMBRO 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS+ 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL 

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. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

YOUNG DJ CONTEST 2022 I 5 NOVEMBRO 
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Ao Young DJ Contest 2022 inscreveram-se 27 participantes de todo o país, ano em que o 

concurso recebeu o maior número de inscrições. Tendo em consideração a elevada 

qualidade dos trabalhos apresentados, o Júri composto por 3 nomes ligados à música 

eletrónica Luís Noise Tribe, Gamiix e João Casaleiro dos Kiss Kiss Bang Bang, selecionou 

após avaliação dos 27 sets apresentados, 6 participantes para a performance ao vivo que 

teve lugar no dia 5 de novembro na Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro pelas 21h30. 

Assim, foram selecionados C4STRO (António Castro), Forbidden (Daniel Correia), Kawix 

(João Serrano), DJ ALDEANO (Afonso Fernandes), Naya (Leonor Rodrigues), Funkerwell (Rui 

Carrega). Após atuação e avaliação do júri quanto à originalidade, capacidade técnica, 

inovação e presença em palco, este deliberou em primeiro lugar, DJ Aldeano, segundo lugar 

Naya e terceiro lugar Forbidden que receberam um prémio no valor de 400€, 200€ e 100€, 

respetivamente. Os restantes participantes receberam uma menção honrosa e certificado 

de participação. A cargo do som luz e efeitos visuais este a Academia juvenil Cultura e 

Recreio do Montijo/Feedback Productions. 

Os prémios foram entregues no final do concurso pelo sr. Vereador do pelouro da 

Juventude, José Manuel Santos, e pelas técnicas do gabinete, Rute Barão e Ana Marcelino. 

V MOSTRA DE BANDAS SEMANA DA JUVENTUDE 2023 

Continuado do período de inscrições até 1 O de março 2023. 

VI CONCURSO LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM" 

2023 

Continuado do período inscrições até 17 de fevereiro 2023. 

YOUNG FLEA MARKET Edição de Natal I 1 a 3 de DEZEMBRO 

Preparação da Young Flea Market a ter lugar na praça Gomes Freire de Andrade de 1 a 3 

de dezembro. Realização de contactos com artistas, empresas, escolas de artes, 

associações entre as demais, entre outras de importância para a implementação de uma 
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programação cultural diversificada a realizar na tenda. Construção do programa, 

divulgação nas redes sociais e demais canais ao dispor da autarquia. 

A Young Flea Market, constitui-se como uma iniciativa de manifesta importância para os 

jovens enquanto medida de ocupação de tempos livres, promoção de troca e venda de bens 

em segunda mão com uma componente didática de gestão financeira. 

A Young Flea Market começou por ser um mercado de rua dinamizado por jovens entre os 

15 e os 35 anos e dirigida ao público em geral. 

Este ano, o Gabinete da Juventude volta a apostar nesta feira, com a sua edição Especial 

de Natal, com o objetivo de diversificar os seus serviços e atrativos culturais expostos, na 

melhoria das condições oferecidas aos participantes, bem como apostar na sua divulgação 

e aumentar desta forma a participação dos jovens na feira. 

Esta Edição de Natal, estará integrada na programação do Natal com Arte da Autarquia e 

terá também uma vertente solidária, com a recolha de bens alimentares ou de primeira 

necessidade a serem entregues às famílias mais carenciadas do Concelho. 

É nossa intenção criar parcerias com o movimento associativo jovem local, escolas e outras 

instituições, no sentido de viabilizar apresentações artísticas de cariz cultural, tais como 

apresentações de bandas, dj 's, exposições que queiram divulgar a sua arte e o seu 

trabal.ho. 

A Young Flea Market, ficará situada na Praça Gomes Freire de Andrade, numa tenda 

Chapitô, junto à pista de Gelo que estará instalada neste local. 

Campanha de Recolha de bens alimentares e/ou de primeiras necessidades. 

CONTEÚDOS ONLINE GABINETE DA JUVENTUDE 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

CONSELHO MUNICPAL DE JUVENTUDE I 23 DE NOVEMBRO 
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No dia 23 de novembro teve lugar a segunda reunião do conselho municipal e juventude, 

sito na sala da assembleia municipal com a seguinte ordem de trabalho: 

ORDEM DE TRABALHO 

1-VI Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude A "Tua Ideia A Nossa Imagem", indicação

de um representante para o painel de Júri 

2-Reflexão sobre a atualidade da Juventude, no Município do Montijo, por parte dos

representantes do Conselho Municipal de Juventude e eventuais estratégias que permitam 

o envolvimento dos jovens na vida do município

3-Apresentação do Plano de atividades do GJ e das Associações com assento no CMJ para

2023 

4-Apresentação de Propostas, por representantes do Conselho Municipal de Juventude,

para a construção do programa da Semana da Juventude 2023, a ter lugar de 29 de maio a 

3 de junho 

5-1 nformações

OUTROS 

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Elaboração de um protocolo de apoio financeiro à associação juvenil OMNIS FACTUM, no 

valor de 4 117.50€. 

Recolha de toda a documentação necessária para a elaboração do protocolo, elaboração 

do mesmo e de proposta para reunião de câmara a 16 de novembro de 2022. 

Proposta nº 444/2022 aprovada por unanimidade. 

Realização das demais diligências, para os devidos efeitos de implementação do mesmo. 

REUNIÕES 
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07 novembro 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; 

08 novembro 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; 

21 novembro I Reunião de trabalho da divisão referente ao Natal com Arte; 

22 novembro I Reunião de trabalho face à dinamização do evento Young DJ Contest; 

28 novembro I Reunião de trabalho face à dinamização do evento Young DJ Contest; 

DURANTE O MÊS NOVEMBRO REALIZOU-SE: 

Q 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;

Q 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; 

Q 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 
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Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Revisão dos termoacumuladores;

• Colocação de tomada com tampa por baixo da bancada para filmagem dos jogos;

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

• Soldadura da baliza poente;

Pavilhão Municipal N. 0 2 

• Revisão dos termoacumuladores;

Campo de Futebol Municipal da Liberdade 

• Revisão dos termoacumuladores;

• Colocação de sanitário no WC masculino;

Campo de Futebol Municipal do Esteva! 

Revisão dos termoacumuladores. 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

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

2473

N. 0 Atletas 

1625 

N.º Atletas

135
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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 e as aulas de Educação Física da Escola Profissional de 

Montijo. 

Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 

instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: novembro Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. Caminho 

Ancestral 345,78 

Academia D. 1. Bairro 

do Miranda 1066,05 365, 12 

Escola Profissional 

de Montijo 1871,51 

Montijo Basket 

Associação 2469,64 792 

PSP Montijo 236,90 

Amodin 142, 14 104,32 

C.D.C.R. "Os Unidos" 379,04 
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189,52 

Universidade Sénior 142, 14 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

nos Pavilhões Desportivos Municipais. 

ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 

A atividade regular WALK RUN MONTIJO, que consiste numa caminhada ou corrida com 

acompanhamento técnico. Neste mês de novembro contou com uma média por sessão, na 

caminhada de 20 utentes e na corrida 6, sendo que às 2ªFeiras na corrida e caminhada 

tem uma média de 28 utentes. Levamos o grupo a participar numa caminha em Ermidas 

do Sado de 12km no dia 20 de novembro. 

Realizámos no dia 12 de novembro, em parceria com Lions Clube Montijo realizamos 

uma caminhada pela diabetes. Este evento contou ainda com o apoio da Escola 

profissional do Montijo (equipa RSI), Proteção Civil, Farmácia Moderna Montijo e da Junta 

de Freguesia da União de Freguesias Montijo e Afonsoeiro. Nesta atividade estiveram 

presentes 42 munícipes, 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" neste mês de novembro, em Sarilhos Grandes, registámos uma 

média 13 utentes na primeira aula e de 9 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro a classe de 

Sarilhos contou com uma média de 17 alunos por sessão. Contámos com um total de 39 

presenças em média por dia. Esta ligeira redução nas presenças deste mês deveu-se ao 

facto de eles realizarem passeios pelo projeto nos dias das aulas. 

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 de novembro houve um 

aumento de alunos inscritos em relação ao mês anterior como já havia acontecido no mês 

anterior, em outubro tivemos 943 utentes e este mês de novembro temos 982 utentes na 

E.M.N, registando-se assim um aumento de 39 alunos. A lista de espera diminuiu para

493, havendo ainda 97 vagas por preencher pelos diversos níveis. 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de ... 679 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 1 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 2 

Receção de protocolos num total de ... 1 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 15 

Tiragem de processos das sacolas num total de .. .445 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

303 processos A, 175 Certidões, 32 processos 1, 12 processos E, 40 processos B, 10 

processo PCM, 125 processos ELEVADOR, 9 processo RSP, 8 processos H, 1 processo M, 

1 processo PA, 1 processo CLAND, 2 processos P e 4 processo LA. 

GCO - 3 processo de contraordenações 

HABITAÇÃO - 1 processos 

2 pastas de processo habitação 

DPTU - 1 livro de embargo 

5 ex. francesas certidões 1995/96 

1 processo elevador 

2 ex. francesas certidões 1982 

4 ex. francesas certidões 1991 /92 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 
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DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

280 processos A, 198 processos B, 54 processos 1, 15 certidões, 7 processos PCM, 2

processo P, 1 processos RSP, 1 processo M, 114 processos ELEVADOR, 2 processos LA, 3 

processos H, 1 processo PA, 1 processo CLAND e 14 processos E. 

DPTU 1 processo D 

HABITAÇÃO - 1 processos 

DGFP 2 pastas amar sul 

G. V. - 1 pasta carnaval 2018/20

CT JA - 1 bandeira e 11 fotos 

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 17 processos já 

incorporados, mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo 

DPTU, abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 25 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento 

e diplomas legais. 

Foram preenchidas 15 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 
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Seleção de documentação para eliminar 

Digitalização (A3) dos livros de Licenças Condução 1992-1995 (206 digitalizações) 

Digitalização da parte restante do livro de atas B/ A/ 1/Lv16 (176 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Digitalizações dos livros Fundo da Câmara Municipal -E/ A/1 /Lv11 (374 digitalizações) 

Foram feitas mais 68 digitalizações em virtude de o trabalho se ter perdido por o programa 

ter apresentado erro 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Transformação dos ficheiros livro E/ A/1 /Lv11 em ficheiro PDF Multipage 

Organização/Preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 16 (1912-1914) de modo a serem 

convertidos em atas separadas por sessão 

Transformação dos ficheiros TIFF do lv atas 16 em atas por sessão (PDF' s) - atas dos anos 

de 1912 a 1914 (Comissão Deliberativa 1914) (116 atas) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Transformação dos ficheiros PDF das atas de maio a setembro 1868 (29 atas) 

Verificação de cada uma das atas do ponto anterior para confirmação do conteúdo. 

Inserção de 543 requerimentos de licença de condução 

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" 7 (processos) 

Digitalização de pedidos da DPTU do mês de setembro 22 (digitalizações) 

Formação - Liderança de Trabalho em Equipa, 25 a 28 outubro e 2 a 4 novembro 
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Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 58 

DEZEMBRO/2022 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

(f) Dia Hora Categoria 

....J 3 21H30 Música 

9 21H30 Dança 
·<( 

10 16H30 Música 
LU 
o. 11 16H30 Música 
(f) 
LU 16 21H30 Danca 

1/) Dia Hora Categoria 

1/) 
Q) 13 9H00 e 11H00 Dança 

e:! 
"O 14 9H00 e 11H00 Dança 
"O 15 9H00 e 11H00 Dança 

:::, 
'> 16 9H00 Dança 

o
� 17 15H30 e 18H00 Multldlsclpllnar 

20 17H30 Multldlscipllnar 

PROMOÇÃO CULTURAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Dezembro 2022 

Acordo Nome 
VALSAS DE AMOR E A AGONIA DE UM 

OML 
TITÃ 

MUSIMUSA QUEBRA NOZES • ACADEMIA DE DANÇA 
ANA CALAFATE 

SINFONIAS EVENTOS NATAL SINFONIAS 2022 • VIVA A MÚSICA! 
DANÇAS SINFONIAS • O CONTO DE 

SINFONIAS EVENTOS 
NATAL 2022 

ACADEMIA DANCE FUSION O MONSTRO E AS CORES DO NATAL 
TOTAL 

Acordo Nome 
UF Montijo e Afonsoelro Espetáculo para as Escolas 
UF Montijo e Afonsoelro Espetáculo para as Escolas 
UF Montijo e Afonsoeiro Espetáculo para as Escolas 
Academia Dance Fuslon O monstro e as cores de Natal 

Colégio Tejo De volta ... ao nosso Natal 
Centro lnf' Rainha Stª Isabel Festa de Natal 

TOTAL 

Público Receita 

113 0,00€ 

354 2 428,00 € 

218 816,00 € 

284 1 068,00 € 

421 0,00 € 
1 390 4 312,00 € 

Participantes 
447 
421 
453 
203 

1203 
603 

3 330 

Durante o mês de dezembro, o Serviço Educativo do Museu Municipal, dinamizou 2 

atividades inseridas no evento Natal com Arte. 

Atelier "Brilha, brilha lá no ar, 

uma bandeirola de natal vou 

montar" 

11 de dezembro 

11 h00 - 13h00 

Público em geral 

Crianças 

N°de 

partiçipantes 

25 
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19 de dezembro 

11h00-13h00 

Público em geral 
22 

Famílias 

TOTAL 47 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 98 visitantes distribuídos 

da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 98 

Museu Agrícola da Atalaia 

No decorrer do mês de dezembro 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 20 pessoas, dos quais 12 

foram vistas ao fim de semana. 

No que concerne às modalidades de visita, no decorrer do mês de dezembro, não foram 

efetuadas visitas de grupo. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

"Pinturas: a produção de um gesto" 
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Esta exposição de pintura de Fernando Direito apresentou trabalhos seus de diversas 

exposições deste autor, desde a década de 80 até à atualidade, ambicionando apresentar 

aos visitantes uma panorâmica da sua obra. 

Fernando Direito tem uma longa carreira na pintura, com uma obra abundante e 

diversificada, que reúne trabalhos de uma criatividade inigualável, integrando a 

prestigiada coleção Weisman dos EUA. 

Durante o mês de dezembro, a exposição foi visitada por 680 pessoas, pelo que, esta 

exposição, do início até ao final de dezembro recebeu 1135 visitantes . 

. Projeto Sombra de Arestas 

A prestigiada escultora Inês Botelho está a levar a efeito um projecto artístico, o qual 

envolve 2 fases 

no nosso concelho, uma de atividades educativas de expressão plástica com crianças e 

jovens e uma fase expositiva no espaço público, mais precisamente, na paisagem da frente 

ribeirinha. 

Este projeto, financiado pela Direção Geral das Artes, "integra uma pesquisa em torno do 

diálogo entre o Montijo e Lisboa, entre o Tejo e o Montijo, entre a Pesca e a Arte, entre a 

Arquitetura e a Navegação". 

Tendo em conta a importância deste projeto, a Câmara Municipal tem vindo a apoiá-lo há 

já alguns meses, através da Galeria Municipal. Realizaram-se em dezembro, durante as 

férias escolares, 7 ateliês, nas instalações da SCUPA. Estiveram envolvidas 74 crianças e 

jovens, entre os 04 e os 18 anos, oriundos de vários bairros e comunidades diferentes. Além 

das inscrições livres feitas através da Galeria, estiveram envolvidas crianças e jovens de 

várias IPSS locais, nomeadamente o Kont'arte, a Abrir Caminhos, o Sol dos Meninos e o 

Centro Social de S. Pedro no Afonsoeiro. 

"O Limite do Meio: exposição coletiva" 
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Início dos trabalhos de preparação e produção da exposição necessários à realização da 

acima referida exposição, onde são apresentados os trabalhos de 06 jovens artistas 

plásticos, André Costa, Joana Galego, Mariana Malheiro, Rita de Almeida Leite, Teresa 

Arega e Sebastião Castelo Lopes, nomeadamente: planeamento da exposição, contactos 

com o autor, preparação do material gráfico, articulação com os diversos serviços da 

autarquia que intervêm na preparação das exposições, etc. 

Com esta exposição pretende-se dar a conhecer os trabalhos plásticos daqueles que farão 

o futuro do nosso pafs .

. Presença da Galeria Municipal online. 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em outubro era 760, e em novembro subiu para 785, tendo assim angariado 25 seguidores. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Sara Almeida do GCRP. 

NOTA: A Galeria Municipal recebeu, ao longo de 2022, 8045 visitantes, batendo o seu 

record de 2019, em que recebeu 6937 visitantes. 

Outras atividades: 

. 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 dezembro esteve patente a Exposição XIV Arte dos Presépios 

2022 com um total de 412 visitantes. 
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Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Dezembro 2022 

• Inscritos 13 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 111 Utilizadores e 253 documentos 

314 Utilizadores (com Internet e mesas de Leitura/Estudo) 

• Consulta Local Adultos
26 documentos 

• Consulta Internet Adultos 104 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 140 Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos (Jornais/Revistas) 59 Utilizadores 

• Afluência 615 Frequentadores 

• Visitas Infanta/ Juvenil
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias)

• Visitas a Exposições 12 Visitantes 

Exposição:

- Exposição "Além do Dever" - Diplomatas Reconhecidos como Justos entre as Nações -

decorreu entre os dias 6 de dezembro e 20 de dezembro, organização Embaixada de Israel 

em Portugal, 12 visitantes. 

"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" da Biblioteca Municipal 

Data Título 

03/12/2022 
Festividades Natal com Arte, Hora do Conto "O Segredo do Pai Natal" e Atelier 

"Vamos Enfeitar o Natal", Praça da República participaram 31 crianças e 11 adultos. 

Festividades Natal com Arte, Hora do Conto "As Tradições de Natal" e Atelier "Vamos 

08/12/2022 fazer um Marcador de Livros", Praça da República participaram 25 crianças e 6 

adultos. 
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Festividades Natal com Arte, Hora do Conto "O Bonequinho de Neve" e Atelier "Vamos 

11/12/2022 fazer um Bonequinho de Neve", Praça da República participaram 1 O crianças e 4 

adultos. 

16/12/2022 
Festividades Natal com Arte, Hora do Conto "O Desejo do Pai Natal" pavilhão dos 

Bombeiros de Canha, participaram 62 crianças e 130 adultos. 

21/12/2022 
Festividades Natal com Arte, Hora do Conto "As Tradições de Natal" União Mutualista 

Esteval, participaram 24 crianças e 2 adultos. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Pólos 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo 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 

DEZEMBRO 

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. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

V MOSTRA DE BANDAS SEMANA DA JUVENTUDE 2023 

Continuado do período de inscrições até 10 de março 2023. 

VI CONCURSO LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM" 

2023 

Continuado do período inscrições até 17 de fevereiro 2023. 

YOUNG FLEA MARKET Edição de Natal I 1 a 3 de DEZEMBRO 

Este ano, o Gabinete da Juventude voltou a apostar nesta feira Young Flea Market 1, edição 

Especial de Natal, com o objetivo de diversificar os seus serviços e atrativos culturais 

expostos, na melhoria das condições oferecidas aos participantes, bem como apostar na 

sua divulgação e aumentar desta forma a participação dos jovens na feira. 
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Esta Edição de Natal, esteve integrada na programação do Natal com Arte da Autarquia e 

contou ainda com uma vertente solidária, através da recolha de bens alimentares ou de 

primeira necessidade, que foram entregues no gabinete de saúde e ação social no dia 13 

de dezembro, e posteriormente às famílias mais carenciadas do Concelho. 

Criámos parcerias com o movimento associativo jovem local, escolas e outras instituições, 

viabilizando desta forma as apresentações artísticas de cariz cultural, que viram desta 

forma a sua arte e o seu trabalho divulgado. 

A Young Flea Market, situou-se na Praça Gomes Freire de Andrade, numa tenda Chapitô, 

junto à pista de Gelo. 

Campanha de Recolha de bens alimentares e/ou de primeiras necessidades 

- Finalização de todos os processos pendentes relativamente à Young Flea Market

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 das atividades do gabinete da juventude para o primeiro trimestre de 2023. 

Preparação da Semana da Juventude 2023 a ter lugar de 29 de maio a 3 de junho. 

Realização de contactos 

DURANTE O MÊS DEZEMBRO REALIZOU-SE: 

CI Continuado do processo de referente às entidades participantes na semana da 

juventude; 

QI Envio de materiais para a agenda; 

QI Apoio técnico a jovens; 
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Q Realização e envio do relatório de atividades; 

Q 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 Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

pág-inas 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 

RELATÓRIO DE DEZEMBRO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos Serviços de Manutenção nas instalações 

desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Soldadura e reparação do aro da tabela de minibasquetebol;

Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1 

• Substituição do relvado sintético;

Polidesportivo da Atalaia 

• Colocação de um relvado sintético;

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente 

Treinos Várias Treino 

N.º Atletas

1738 

132 



Pavilhão Municipal N. º 2 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos Várias Treino 977 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente N.º Atletas

Treinos AKCA Treino 74 

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 �ducação 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. 

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: dezembro Ano: 2022 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. Caminho 

Ancestral 183,06 
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Academia D. 1. Bairro 

do Miranda 2013,65 326 

Escola Profissional de 

Montijo 1006,82 

Montijo Basket 

Associação 1534,72 976,8 

PSP Montijo 47,38 

Amodin 94,76 104,32 

C.D.C.R. "Os Unidos" 284,28 

Cercima 47,38 

Universidade Sénior 47,38 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

nos Pavilhões Desportivos Municipais. 

ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 

A atividade regular WALK RUN MONTIJO, que consiste numa caminhada ou corrida com 

acompanhamento técnico. Neste mês de dezembro devido ao mau tempo contou com uma 

pequena redução média por sessão, na caminhada de 14 utentes e na corrida 6, sendo que 

às 2ªFeiras na corrida e caminhada tem uma média de 22 utentes. 

No dia 4 de dezembro realizámos a "XVI Edição da Maratona BTT de Canha 2022", 

continua a ser o evento de BTT com maior número de participantes do distrito de setúbal, 

e um dos maiores até a nível Nacional, nesta altura do ano. Inscreveram-se 619 

participantes, sendo 290 para o percurso longo, de 60km e 329 para o percurso curto 

de 35km. 

Voltámos a contar com a participação do Sr. Marco Chagas um dos grandes nomes do 

Ciclismo Nacional a participar neste evento. Infelizmente o Rubem Guerreiro devido a 

compromissos profissionais não pode estar presente, mas contámos com a presença do seu 
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irmão Francisco Guerreiro que já segue as pisadas do seu irmão sendo considerado um 

atleta promissor da nova geração, e que acabou por vencer o percurso longo da maratona 

deste ano. 

Realizámos no dia 18 de dezembro, em parceria com Associação Náutica Montijense numa 

caminhada solidária, em que cada caminhante levou um bem alimentar, roupa ou 

brinquedo, para crianças dos 6 aos 16 anos, para serem dadas as crianças do Centro Social 

de S. Pedro. Este evento contou ainda com o apoio, Proteção Civil, e da Junta de Freguesia 

da União de Freguesias Montijo e Afonsoeiro. Nesta atividade estiveram presentes 32 

munícipes. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" neste mês de dezembro, em Sarilhos Grandes, registámos uma 

média 11 utentes na primeira aula e de 9 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro a classe de 

Sarilhos contou com uma média de 15 alunos por sessão. Contámos com um total de 3 5 

presenças em média por dia. Esta ligeira redução nas presenças deste mês deveu-se ao 

facto de eles estarem adoentados. No dia 17 de dezembro estivemos presentes no 

aniversário da AMUT, com uma demonstração de Ginástica Sénior. 

A Escola Municipal de Natação, nas Piscinas Municipais do Montijo teve início esta nova 

época no dia 5 de setembro, podemos concluir que neste mês de dezembro houve um 

aumento de alunos inscritos em relação ao mês anterior como já havia acontecido no mês 

anterior, em dezembro tivemos 982 utentes, em novembro tivemos 943 utentes na E.M.N, 

registando-se assim um aumento de 61 alunos. A lista de espera aumentou ligeiramente 

para 507, havendo ainda 116 vagas por preencher pelos diversos níveis. 

Realizámos no dia 1 O de dezembro o Festival de Natal da Escola Municipal de Natação, 

onde realizámos uma demonstração das habilidades que as crianças já conseguem realizar 

aos pais, e tivemos no final uma aula aberta de Hidroginástica para os alunos e para quem 

quisesse experimentar pela primeira vez. Estiveram presentes 58 alunos das aulas de 

natação e 11 alunos de hidroginástica, perfazendo um total de 69 presenças. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Dezembro de 2022 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de . . .  554 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 1 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 1 

Receção de protocolos num total de ... 1 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 27 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 364 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 5 ,  ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

232 processos A, 10 Certidões, 5 processos 1, 8 processos E, 58 processos B, 10 processo 

PCM, 23 processos ELEVADOR, 4 processo RSP, 1 processo M, 3 processo PA, 1 processo 

CLAND, 2 processos PCM e 1 processo LA. 

G.C. O. -1 processo nº.36R/06

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

184 processos A, 43 processos B, 24 processos 1, 23 certidões, 1 processos PCM, 2 

processo P, 4 processos RSP, 1 processo M, 37 processos ELEVADOR, 2 processos LA, 12 

processos E, 3 processo PA. 
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DPTU - 1 livro de embargo 

4 ex. francesas certidões 1991 /92 

1 processo D 

2 ex. francesas certidões 1982 

DGFP - 2 pastas Amarsul 

Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mes, para além do 

movimento de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 17 processos já 

incorporados, mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo 

DPTU, abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 25 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 8 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. 

Seleção de documentação para eliminar 

Digitalização da parte restante do livro de atas B/ A/1/Lv17 (404 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

137 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Organização/Preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 17 (1914-1916) de modo a serem 

convertidos em atas separadas por sessão (Comissão Executiva-Comissão Deliberada e 

Comissão Administrativa) 

Transformação dos ficheiros TIFF do Lv atas 17 em atas por sessão (PDF's) atas dos anos de 

1914 a 1916 (107 atas - comissão executiva 1914 e 1915 - comissão administrativa 1915) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Colocação de informação no computador público 

Atualização da Base Acess do Cemitério 

Execução do ficheiro Excel para o ano de 2023 (pedidos de documentos 2023) 

Inserção de fotos na base de fotografias, localização dos ficheiros, colocação de nova 

hiperligação, localização do positivo da foto (\\dcserver)- fotos a cores 1 

Inserção de 435 requerimentos de licença de condução 

Inserção de 59 de 2º . Vias de livretes de circulação 

Rótulos e números para ex. francesas 

Procura na base de "controlo de processos saídos" (6 processos) 

Eliminação de linhas de processos DPTU na pasta de "processos saídos" (processos) 

Digitalização de pedidos da DPTU do mês de dezembro, (23 digitalizações) 

Atualização da base de "processos entrados e saídos DPTU ", para 2023 

Envio de pastas verdes reutilizáveis para vários serviços: 

D. Educação - 50 pastas grandes

Tesouraria - 30 pastas grandes 

Economato - 115 pastas pequenas e 30 pastas grandes 

DOSUA - GGA - 20 pastas grandes 

138 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DOSUA (Cita) - 20 pastas grandes 

STL - 10 pastas grandes, 3 pastas pequenas e 3 pastas A5 

SMAS - 30 pastas grandes 

DAO - 13 pastas grandes 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 95 

Número de pedidos mensais ... 17 

JANEIRO/2023 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

(/) Dia Hora Categoria 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
RELA TÓRIO DE ATIVIDADES 

Janeiro 2023 

Acordo Nome 

o 6 21H30 Música CMM/OML Concerto de Ano Novo ... Com sabor a Brasil 
-' 13 21H30 Cinema CMM Triângulo da tristeza / Ruben Osllund 

14 21H30 Música CRAM Cabaret Paris Berlin 
•<{ 21 21H30 Comédia Musical CMM/ATRAPALHARTE Velhos são os traoos 

� 27 21H30 Stand Uo Comedv Meio Termo, Lda. Temas - Gilmário Vemba 

a. 29 16H30 Teatro Infantil CMM/ANIMATEATRO Balbucia 

TOTAL 

Dia Hora Categoria Acordo Nome 

12 15H00 Cinema Gabinete Sénior/ DDPS O Pai Tirano 
(/) 20 21H30 Multidisci linar 

(/) 
Q) 

ro 
"O 

L.. ro 

Escola Jor e Peixinho Dia da Escola Jor e Peixinho 

"O :::, 
'>

o 
� 

TOTAL 

TOTAL Eventos +Atividades 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Público Receita 

217 960,00 € 
35 105,00 E 

340 1 735,00 € 
414 0,00€ 
625 9 635,20 E 
57 0,00E 

1 688 12 435,20 E 

artlcl antes 

63 
643 

4788 
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Durante o mês de janeiro, o Serviço Educativo do Museu Municipal, dinamizou a seguinte 

atividade: 

·wde
Actividade Data e horário Instituição Participantes 

participantes 

14 de janeiro 
Visita Guiada - Grupo organizado 

11h00 13h00 
Moinho de Maré do Cais 

TOTAL 

Moinho de Maré do Cais 

Durante o corrente mês as visitas a este equipamento totalizaram 303 visitantes 

distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 303 

Museu Agrícola da Atalaia 

52 

52 

No decorrer do mês de janeiro 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 janeiro foi de 38 pessoas, dos quais 21 

foram vistas ao fim de semana. 

No que concerne às modalidades de visita, no decorrer do mês de janeiro, não existiram 

quaisquer visitas efetuadas em grupos, tendo sido na sua totalidade (38) visitantes que se 

deslocaram individualmente ao Museu com a intenção de o visitar. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 
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"Pinturas: a produção de um gesto" 

Continuação em exibição, até ao dia 07 de janeiro da supracitada exposição de pintura da 

autoria de Fernando Direito que apresentou uma panorâmica do seu trabalho, da década 

de 80 até à atualidade. Fernando Direito tem uma longa carreira na pintura, com uma 

obra abundante e diversificada, que reúne trabalhos de uma criatividade inigualável, 

integrando a prestigiada coleção Weisman dos EUA. 

De 03 a 07 de janeiro, a exposição foi visitada por 27 pessoas, pelo que esta exposição 

recebeu, de 26 de novembro a 07 de janeiro, um total de 1162 visitantes.

"O Limite do Meio: exposição coletiva" 

Preparação, produção, montagem e inauguração da supracitada exposição onde se 

apresentam trabalhos de André Costa, Joana Galego, Mariana Malheiro, Rita de Almeida 

Leite, Sebastião Castelo Lopes e Teresa Arega, seis jovens artistas. A inauguração ocorreu 

a 26 de janeiro, pelas 16h00 e contou com a presença de alguns dos seus autores, assim 

como de representantes seus. Com esta exposição pretende-se dar um contributo para 

uma maior visibilidade dos jovens artistas plásticos, que têm grandes dificuldades no 

início da sua carreira, sendo que a repercussão do seu trabalho ocorre, geralmente, a 

longo prazo. 

Na inauguração estiveram cerca de 86 pessoas e, entre os dias 21 e 31 de janeiro, a 

exposição recebeu 118 visitas, tendo assim totalizado 204 visitantes .

. Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores,

em novembro era 785, e em dezembro subiu para 797, tendo assim angariado 12 novos

seguidores. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Sara Almeida do GCRP . 

. Foi prestado apoio a reuniões na Sala da Assembleia nos dias 21 e 28 de janeiro. 
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. 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 janeiro esteve patente a Exposição XIV Arte dos Presépios 2022 

com um total de 76 visitantes. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Janeiro 2023 

Biblioteca Municipal «Manuel Giraldes da Silva» - Janeiro 2023 

• N. º Leitores Inscritos 16 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 267 Utilizadores e 124 documentos 

469 Utilizadores (com Internet e mesas de Leitura/Estudo) 

• Consulta Local Adultos
67 documentos 

• Consulta Internet Adultos 146 Utilizadores 

• Mesas de Leitura/Estudo 262 Utilizadores 

• Consulta Local lnfanto/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O documentos 

• Consulta Internet lnfanto/ Juvenil O Utilizadores 

• Visitas de Grupo lnfantoJuvenil (1)
25 Utilizadores 

• Periódicos (Jornais/Revistas) 107 Utilizadores 

• Visitas a Exposições
O Visitantes 

• Afluência Geral 867 Frequentadores 

( 1) Ateliês de promoção da leitura e das literacias.
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"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" da Biblioteca Municipal (1) 

Data Título 

07/01/2023 
Hora do Conto - "Os 3 Reis Magos e a Estrela de Natal" fantoches, na Biblioteca Municipal 

Manuel Giraldes da Silva participaram 15 crianças e 10 adultos. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Pólos 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 

Encerrados. 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo.

GABINETE DA JUVENTUDE 

JANEIRO 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS+ 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I PROGRAMA E 
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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. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

VI CONCURSO LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM" 

2023 

Continuado do período inscrições até 17 de fevereiro 2023. 

Divulgação do concurso nos meios ao dispor da autarquia, escolas, entre outros lugares de 

interesse para os devidos efeitos. 

V MOSTRA DE BANDAS SEMANA DA JUVENTUDE 2023 

Continuado do período de inscrições até 10 de março 2023. 

Divulgação do concurso nos meios ao dispor da autarquia, escolas, entre outros lugares de 

interesse para os devidos efeitos. 

Realização de contactos com vista à dinamização das eliminatórias, pedido de orçamento 

e cedência de espaço. 

CONTEÚDOS ONLINE GABINETE DA JUVENTUDE 
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Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

PASSE JOVEM MUNICIPAL 

Emissão de Passes Jovens Municipais aos jovens munícipes que contactaram o gabinete da 

juventude, a fim de poderem usufruir dos seus benefícios. 

OUTROS 

Preparação das atividades do gabinete da juventude para o primeiro trimestre de 2023. 

Apoio à associação Omnis Factum no âmbito do protocolo celerado em dezembro do ano 

transato. 

Preparação da Semana da Juventude 2023 a ter lugar de 29 de maio a 3 de junho. 

Realização de contactos. 

REUNIÕES 

11 de Janeiro I Reunião relativamente à semana da juventude e sons do montijo; 

12 de Janeiro I Reunião com a OMNIS Factum, associação; 

12 Janeiro I Reunião no âmbito do PALPIC e das atividades calendarizadas e a serem 

dinamizadas em 2023; 

16 de Janeiro I Reunião de trabalho tendo em consideração a dinamização da semana da 

juventude 2023, sons do montijo e omnis factum associação; 

17 de Janeiro I Reunião no âmbito do envio de jovens formandos ao abrigo do programa 

ERASMUS + para os estágios profissionais em Itália e Malta; 

18 de Janeiro I Reunião de trabalho tendo em consideração a dinamização da semana da 

Juventude 2023. Levantamento de necessidades, artistas, bens e equipamentos; 

19 de Janeiro I Reunião de trabalho no âmbito da BTL; 
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19 de Janeiro I Reunião de trabalho tendo em consideração a dinamização da semana da 

juventude 2023; 

20 de Janeiro I Reunião no âmbito do programa ERASMUS +, envio de 3 professores dia 27 

de janeiro à Turquia a fim de desenvolverem as atividades calendarizadas no projeto "S@fe 

Future" do qual a EPM é parceira. 

DURANTE O MÊS JANEIRO REALIZOU-SE: 

o Envio de materiais para a agenda;

Q 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;

o 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;

o 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 JANEIRO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Colocação de três tomadas junto ao recinto de jogo (topos e centro) para apoio ao

marcador eletrónico;
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• Colocação de uma fechadura no posto médico;

Polidesportivo do Parque Municipal 

• Substituição da rede do cesto no topo Norte;

Polidesportivo da Piscina Municipal 

• Colocação de um par de redes nas balizas;

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

: , ·---� - ·_-- ·• -· -' · ::-··-. · ff.�•ift[}f.\'o) ÍJ�\aJj"!ic�-,J,i{l�l;'/'l'f-:"'." --- ---
·- -- · .:-' -::-.-:-.·;: · · : .. ·,•7:1

L .. �' L - --.o. _, _ _  - -- . . • : ·- _,_ - -- -· : -· --� • -.. :� .:..:���k�-'-�--' ' .... _, --�:�;.. ·_, . - •<.] 
Acontecimentos Clube/ Associação Vertente N.º Atletas

Treinos Várias Treino e jogos 2561 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube/ Associação Vertente N.º Atletas

Treinos Várias Treino e jogos 1052 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente N. º Atletas

Treinos AKCA Treino 155 

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: janeiro Ano: 2023 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ass. Caminho Ancestral 452,64 

Academia D. 1. Bairro 

do Miranda 1221,49 453,92 

Escola Profissional de 

Montijo 1881,21 

Montijo Basket 

Associação 2705,85 1163, 17 

PSP Montijo 206, 16 

Amodin 103,08 113 ,48 

C.D.C.R. "Os Unidos" 412,32 

Cercima 257,7 

Universidade Sénior 1049.46 

Através do quadro acima, constatamos a utilização das respetivas associações desportivas 

nos Pavilhões Desportivos Municipais. 

ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 

A atividade regular WALK RUN MONTIJO, que consiste numa caminhada ou corrida com 

acompanhamento técnico. Este primeiro mês do ano 2023 contou com uma média de 14 

participantes por sessão na caminhada e de 8 utentes na corrida, sendo que às 2ªFeiras na 

corrida e caminhada tem uma média de 20 utentes 
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O Projeto "SAÚDÁVEL 65" neste mês de janeiro de 2023, registámos uma média 13,2 

utentes na primeira aula e de 8 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro a classe de Sarilhos Grandes 

uma média de 17,6 utentes. Contámos com um total de 38,8 presenças em média por dia, 

ligeira quebra na assiduidade deve-se ao facto de haver saídas para outras atividades no 

dia da ginástica. 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao final deste mês de janeiro de 2023, nas Piscinas Municipais 

Cobertas do Montijo, podemos concluir, que atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 

945 utentes, havendo ainda 127 vagas por preencher pelos diversos níveis, encontrando

se 527 utentes em Lista de Espera. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Janeiro de 2023 

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 alvará de cemitério num total de . . .  1472 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 1 

Elaboração, numeração e envio de protocolos num total de ... 7 

Receção de protocolos num total de ... 1 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 18 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 1135 

Organização, Acondicionamento de processos ... 122 e substituição de pastas 

estragadas, num total de ... 2, ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 
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DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

327 processos A, 12 Certidões, 43 processos 1, 11 processos E, 66 processos B, 1 processo 

PCM, 53 processos ELEVADOR, 2 processo M, 2 processo P, e 2 processo LA. 

G.C.O. - 1 processo

DPTU - 1 ex. francesa requerimentos diversos 

1 processo elevador 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 

453 processos A, 135 processos B, 101 processos 1, 204 certidões, 35 processos PCM, 2 

processo P, 8 processos RSP, 2 processo M, 43 processos ELEVADOR, 20 processos E, 

114 processo S e  1 processo ClAND. 

DPTU - 24 ex. francesas certidões anteriores a 1951 

2 processos F 

DOSUA - 8 pastas processos F 

GCO - 5 processos 

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 14 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 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

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. 
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Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da CMM. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de documentos 

de vários serviços da CMM. 

Organização dos processos "certidões" e "RSP'; no depósito dos processos de obras 

Seleção de documentação para eliminar e elaboração de listagens dos documentos com 

base na portaria em vigor 

Digitalização do livro de atas B/ A/ /Lv18 (403 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Digitalização do livro da SCMM - compromisso Misericórdia (livro 2) (78 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Transformação do Livro de Compromisso Misericórdia (livro 2) em PDF Multipage 

Digitalização do livro da SCMM - compromisso Misericórdia (livro 75) (246 digitalizações) 

(erro no programa - foram feitas mais 95 digitalizações) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Transformação do Livro de Inventário de Bens (livro 75) em PDF Multipage 

Organização/Preparação dos ficheiros TIFF do livro atas 18 (1916-1918) de modo a serem 

convertidos em atas separadas por sessão 

Transformação dos ficheiros TIFF do Lv atas 18 em atas por sessão (PDF's) atas dos anos de 

1916 - 19167 - 1918 - 1919 

64 atas - Comissão Executiva 1916 - parte/Comissão Executiva 1917 

80 atas - Comissão Administrativa 1918 e 1919 (até junho) 

Verificação dos ficheiros dos pontos anteriores para confirmação do conteúdo. 

Colocação de informação no computador público 
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Inserção de fotos na base de fotografias, localização dos ficheiros, colocação de nova 

hiperligação, localização do positivo da foto (\\dcserver)- fotos a cores 1 

Inserção de 515 requerimentos de licença de condução 

Inserção de 2º. Vias 

Rótulos e números para ex. francesas 

Elaboração de rótulos de minutas de atas 

Digitalização de pedidos da DPTU do mês de dezembro, (23 digitalizações) 

Elaboração de rótulos de certidões ... 126 (cento e vinte seis) 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente .. .74 

Número de pedidos mensais ... 34 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de novembro indica que foi concedido 

transporte escolar a 385 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 novembro, 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 novembro, 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 outubro. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 32 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 

No dia 25 de novembro, a DE solicitou a abertura de um procedimento de contratação 

pública para fornecimento de leite escolar, para o período compreendido entre os dias 1 

de janeiro e 31 de agosto de 2023, remetendo, para o efeito, o programa de procedimento 

e o caderno de encargos. O preço base do foi 51.658,53€ + IVA. 

Refeitórios Escolares 

154 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

No mês de novembro, foram fornecidos os seguintes números de refeições: 13.239 almoços 

e 3. 780 merendas a crianças da educação pré-escolar, 36. 943 almoços e 12. 969 merendas 

a alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 13. 983 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, 1.090 almoços a alunos do ensino secundário e 769 almoços a adultos utilizadores 

dos refeitórios de todos os níveis de ensino. 

No mês de novembro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de outubro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a 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. 

No mês de novembro, a nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação 

realizaram 20 visitas de inspeção a diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da 

Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, 

higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de 

produção. 

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 diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas encarregados de 

educação de alunos com necessidades nutricionais específicas. 

Em novembro, foi impulsionada a abertura de um procedimento para aquisição do serviço 

de controlo de pragas nos refeitórios e restantes espaços interiores e exteriores das escolas 

no ano de 2023, com o preço base de 4.350,00€ + IVA. 

Após a abertura e análise da única proposta, procedeu-se à apresentação de proposta de 

adjudicação à empresa Truly Nolen, pelo valor de 4.350,00 €+IVA. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras, as técnicas da 

Divisão de Educação afetas ao Programa dinamizaram as seguintes atividades: 
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Atividade designada 'Direitos na Rua, Observando a Paz', com o objetivo de mobilizar os 

alunos para a importância de unir esforços na promoção da paz, da convivência e da 

inclusão. 

A partir da visualização das obras e murais de um artista e ativista urbano, Eduardo Kobra, 

foi proposta, aos jovens envolvidos, uma reflexão crítica sobre o tema da Paz e dos Direitos 

Humanos e sobre o papel de cada um na construção e manutenção dos mesmos. A dinâmica 

culminou numa atividade simbólica através da construção conjunta de uma instalação 

alusiva ao tema. 

A atividade decorreu no dia 29 de novembro, no Laboratório de Aprendizagem de Montijo 

(LAM), com uma turma de 22 alunos do 7º ano da EB Pegões, Canha e Santo Isidro. 

A segunda Atividade, designada 'Um céu cheio de cores pela Paz', teve por objetivo 

mobilizar as crianças da educação pré-escolar para uma reflexão sobre os valores da paz, 

desenvolvendo simultaneamente a criatividade, a reciprocidade e a confiança. 

Através da leitura e exploração do Livro "Livro da Paz de Todd Parr", as crianças foram 

levadas a refletir sobre a vasta dimensão do conceito de Paz, concebendo-a como um 

Direito Humano que implica defender todas as pessoas independentemente das suas 

diferenças e possíveis conflitos. Focando a importância de se dizer ao outro o que se sente, 

de ser ouvido e de se ouvir os outros, criou-se a base para a resolução de conflitos e para 

a promoção da Paz. 

A atividade decorreu no dia 30 de novembro, no LAM, com um grupo de 25 crianças da 

educação pré-escolar da EB Esteval. 

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", procedeu-se à aceitação de candidaturas às bolsas até ao dia 15 de novembro. 

Findo o prazo de candidatura, foi verificado que se apresentaram a concurso 48 alunos, dos 

quais 21 foram proponentes às Bolsas do Ensino Secundário e 27 foram proponentes às 

Bolsas do Ensino Superior, e foi iniciada a análise de candidaturas. 

156 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de novembro, seis turmas do 1 º ciclo, num total de 107 alunos, deslocaram-se ao 

LAM, com os respetivos docentes, para as ofertas 'Laboratório de Português', Laboratório 

de Matemática e Projeto 'Datas Festivas' (esta última, decorrente de uma proposta da 

escola). 

No mesmo mês, os técnicos da Divisão de Educação efetuaram cinco reuniões com 

docentes, para os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

Apoiaram igualmente as técnicas afetas ao Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder!' na 

implementação das duas Atividades anteriormente descritas ('Direitos na Rua, Observando 

a Paz' e 'Um céu cheio de cores pela Paz'). 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No dia 4 de novembro, o EMM esteve patente (em regime de 'casa aberta') na ES Poeta 

Joaquim Serra, tendo sido visitado por um número elevadíssimo de docentes e alunos do 3º 

ciclo do ensino básico e do ensino secundário que manifestaram enorme entusiasmo ao 

contactar com os recursos e equipamentos disponíveis e com a metodologia maker, para 

efeitos de planeamento de atividades a realizar ao longo do ano. 

Ao longo do mês, com periodicidade semanal, o EMM deslocou-se à EB Lançada para que o 

docente, com o apoio dos técnicos/as da Divisão de Educação, dinamizasse com a sua turma 

um projeto STEAM - horta. 

No dia 17 de novembro, foi efetuada uma mostra do EMM e respetivos recursos aos docentes 

do AE do Montijo responsáveis pela dinamização do curso EFA no Estabelecimento Prisional 

de Montijo (EPM), para efeitos de planeamento e desenvolvimento conjunto de uma 

atividade com os formandos daquele curso: produção de uma curta metragem sobre o 

projeto 'Educação Liberta' (iniciativa que pretende destacar a importância da educação 

em meio prisional). 

A curta metragem será posteriormente divulgada nos canais/meios que o EPM e os docentes 

das turmas entenderem adequados. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 
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No mês de novembro, sete grupos / turmas da educação pré-escolar e do 1 º ciclo, num 

total de 127 crianças, deslocaram-se ao ETC, com os respetivos docentes, para as ofertas 

'oficina plantas e solos', 'oficina água e ar', 'oficina luz e som' e 'oficina sementes e 

polinizadores'. 

No mesmo mês, os técnicos afetos ao ETC efetuaram cinco reuniões com os referidos 

docentes, para os apoiar na preparação das aulas no ETC, tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

Em novembro, os técnicos afetos aos espaços LAM, ETC e EMM e as técnicas afetas ao 

Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder' conceberam, planearam, prepararam e 

implementaram uma atividade no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Cidades 

Educadoras, no Alegro Montijo, no período compreendido entre 28 de novembro e 2 de 

dezembro. 

Dirigindo-se à população visitante daquele centro comercial, os referidos técnicos 

divulgaram Montijo como cidade educadora, dando especial enfoque aos valores de 

cidadania e aos valores do ambiente e da sustentabilidade. Para o efeito, foi disponibilizada 

informação sobre estas duas áreas num photowall, onde os visitantes do Alegro puderam 

deixar uma mensagem relativa aos referidos valores, construindo uma espécie de mural 

coletivo. 

Foi ainda oferecido aos referidos visitantes um poema sobre a paz de Manuel Alegre e/ou 

um kit sustentável na área da biodiversidade, composto por um pequeno vaso 

biodegradável (6x6) com uma pastilha de substrato desidratado e um envelope com 

sementes para posterior plantação. 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS 

O Município de Montijo integra a Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) e, 

consequentemente, a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras (RTCE). 

O conceito e conteúdo de Cidade Educadora surgiu em Barcelona, em 30 de novembro de 

1990, quando 70 municípios do mundo o assumiram, assinando a Carta das Cidades 

Educadoras (em anexo) e partindo do pressuposto de que todas as cidades dispõem de 

inúmeras possibilidades educadoras e podem oferecer importantes elementos para uma 

formação integral dos seus habitantes. 
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O número de membros da AICE ascende a 491 cidades de 35 países distribuídos por todos 

os continentes. Por seu lado, a RTCE acolhe atualmente 90 Municípios do continente e 

regiões autónomas aderentes à AICE que subscreveram a referida Carta, defendendo e 

assumindo nas suas práticas os Princípios desta Declaração. 

A AICE acordou fixar o dia 30 de novembro como Dia Internacional da Cidade Educadora 

para criar consciência, à escala mundial, da importância da educação como motor de 

mudança e para dar visibilidade ao compromisso dos governos locais com a educação e ao 

trabalho dos agentes educativos ao nível da educação formal e não formal. 

Com esta celebração global, a AICE pretende ainda contribuir para os objetivos da Agenda 

2030 para um Desenvolvimento Sustentável, a qual atribui especial importância às cidades 

(Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11) e à educação de qualidade para todos e ao 

longo da vida (ODS 4). 

Como membro integrante da RTCE, o Município de Montijo associou-se à celebração da 7ª

edição do Dia Internacional da Cidade Educadora, sob o lema "A Cidade Educadora, cidade 

de paz e oportunidades", através do envolvimento de diversos agentes locais e da 

dinamização de um conjunto de ações sob a tónica da união de esforços para promover a 

paz, a convivência, a solidariedade e a inclusão. 

Dezembro 2022 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Parque Escolar 

No mês de dezembro, foi tramitado o procedimento de Ajuste Direto n. º 208/2022, 

referente à aquisição de móveis de arrumas para a EB Afonsoeiro, tendo o mesmo sido 

adjudicado à empresa Ferpalar, Móveis e Estofos Lda., pelo valor total de 7.300 euros, ao 

qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de dezembro indica que foi concedido 

transporte escolar a 395 alunos dos ensinos básico e secundário. 
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O plano de transporte escolar referente ao ano letivo de 2022/2023 foi apreciado e 

discutido pelo Conselho Municipal de Educação de Montijo, em reunião realizada no dia 19 

de dezembro, e mereceu o parecer favorável deste órgão, por unanimidade. 

Posteriormente, foi aprovado pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 28 de 

dezembro. 

O referido plano integra as seguintes peças: 1) memória descritiva, 2) itinerários dos meios 

de transporte coletivo de passageiros, por empresa e por carreira, 3) tabelas com a 

projeção quantificada da procura de transporte escolar em carreiras públicas, por locais 

de origem, com a indicação dos meios de transporte a utilizar e com a previsão de despesa 

da câmara municipal, 4) tabelas com a projeção quantificada da procura de transporte 

escolar em circuitos especiais, por locais de origem, com a indicação dos meios de 

transporte a utilizar e com a previsão de despesa da câmara municipal, 5) tabela resumo 

do plano e 6) plantas com a área do município (zona oeste e zona este), em que é assinalada 

a distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, bem como a numeração e 

classificação oficiais, ou designação toponímica, das vias de comunicação a percorrer. 

A elaboração do plano de transporte escolar para o ano letivo 2022/2023 baseou-se nos 

seguintes pressupostos: 

a) gratuitidade para os/as alunos/as do ensino básico e do ensino secundário, quando

residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam, 

b) gratuitidade para os/ as alunos/ as com dificuldades de locomoção que beneficiam de

medidas ao abrigo da educação inclusiva, independentemente da distância da sua 

residência ao estabelecimento de ensino que frequentam, sempre que a sua condição o 

exija, 

c) organização de circuitos especiais de transporte ou de transporte individualizado

gratuito para alunos/as abrangidos/as por medidas especializadas de apoio à aprendizagem 

e à inclusão, nos termos do artigo 25. º, n. º 3, do Decreto-lei nº55/2009, desde que 

validados pela DGEstE, 

d) inelegibilidade, para os benefícios previstos nas alíneas anteriores, dos/as alunos/as que

se matriculem contrariando as normas estabelecidas de encaminhamento de matrículas. 
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A inelegibilidade aludida na supra alínea d) consubstancia-se no ponto 14 do Artigo 7º do 

Despacho Normativo n. º 6/2018, de 12 de abril, na sua atual versão, o qual estabelece que 

"quando o estabelecimento de educação e de ensino não for aquele que serve a respetiva 

área de residência e neste também for disponibilizada a oferta formativa pretendida, o 

encarregado de educação ou o aluno suportam a expensas próprias os encargos ou o 

acréscimo de encargos que dai possam resultar, designadamente com a deslocação do 

aluno, salvo se for diferente a prática das autarquias locais envolvidas." 

Para a efetivação do transporte da população escolar, o Plano prevê a utilização dos meios 

de transporte coletivo de passageiros (rodoviário e fluvial). Para os casos em que os meios 

de transporte coletivo não satisfazem regularmente as necessidades de transporte, no que 

se refere ao cumprimento dos horários escolares, ou que impliquem, para os/as alunos/as, 

tempos de espera superiores a 45 minutos ou deslocações superiores a 60 minutos, em cada 

viagem simples, o Plano prevê a criação de circuitos especiais. 

O custo anual total estimado do Plano de Transporte Escolar (redes pública e privativa), no 

ano letivo de 2022/2023, é de 324.268,58€. 

Deste montante, 142.700,00€ referem-se a despesas com o transporte de uma média 

mensal de 438 alunos/as em carreiras públicas e 181.568,58€ referem-se a despesas com o 

transporte de uma média mensal de 133 alunos/ as em circuitos especiais. 

No total, serão mensalmente transportados 571 alunos/ as. 

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 dezembro, 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 segunda semana de dezembro, 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 novembro. 
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A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou nove 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. 

Refeitórios Escolares 

No mês de dezembro, foram fornecidos os seguintes números de refeições: 8.350 almoços 

e 2. 570 merendas a crianças da educação pré-escolar, 16. 756 almoços e 6. 722 merendas a 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, 7.312 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, 618 almoços a alunos do ensino secundário e 474 almoços a adultos utilizadores dos 

refeitórios de todos os níveis de ensino. 

Durante a interrupção letiva do natal, foram ainda servidos 931 almoços e 288 merendas a 

alunos do 1º ciclo participantes em atividades de apoio à família promovidas pelas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

No mesmo mês, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de novembro, 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. 

No mês de dezembro, a engenheira alimentar da Divisão de Educação realizou oito visitas 

de inspeção a refeitórios que se encontram sob a gestão da Autarquia para aferir o grau de 

cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, higiene e segurança alimentar pelas 

equipas que exercem funções nas unidades de produção. 

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 diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas encarregados de 

educação de alunos com necessidades nutricionais específicas. 
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Em dezembro, a engenheira alimentar da Divisão de Educação ministrou uma ação de 

formação sobre o "Sistema de Gestão de Segurança Alimentar" da Autarquia (área de 

'Desenvolvimento de Competências Técnicas') para um grupo de 19 trabalhadores dos 

refeitórios escolares. A ação decorreu no dia 19 de dezembro, num total de 7 horas, na 

sequência da identificação da necessidade de fornecer os conhecimentos teóricos e 

práticos associados ao Sistema de Gestão de Segurança Alimentar da CMM aos 

colaboradores que iniciaram recentemente funções em refeitórios escolares. 

A mesma Técnica Superior ministrou uma outra ação de formação sobre o "Boletins de Boas 

Práticas" (área de 'Desenvolvimento de Competências Técnicas') para um grupo de 17 

trabalhadores dos refeitórios escolares. A ação decorreu no dia 22 de dezembro, num total 

de 7 horas, na sequência da identificação da necessidade de divulgar as Boas Práticas 

instituídas nos refeitórios sob gestão da Autarquia, aos colaboradores que iniciaram 

recentemente funções. 

A referida engenheira alimentar ministrou ainda uma terceira ação de formação sobre 

"Preenchimento de Registos" (área de 'Desenvolvimento de Competências Técnicas') para 

um grupo de 19 trabalhadores dos refeitórios escolares. A ação decorreu no dia 23 de 

dezembro, num total de 7 horas, na sequência da identificação da necessidade de 

esclarecer os colaboradores que iniciaram recentemente funções em refeitórios sobre o 

adequado preenchimento dos registos inerentes ao Sistema de Gestão de Segurança 

Alimentar da CMM. 

Também em dezembro, a nutricionista da Divisão de Educação ministrou uma ação de 

formação sobre "Vegetarianismo" (área de 'Desenvolvimento de Competências Técnicas') 

para dois subgrupos, num total de 25 trabalhadores dos refeitórios escolares. A ação 

decorreu nos dias 19 e 20 de dezembro, num total de 5 horas para cada subgrupo. A 

realização desta ação decorreu da identificação da necessidade de ministrar 

conhecimentos teóricos e práticos associados à alimentação da dieta vegetariana aos 

colaboradores que iniciaram recentemente funções em refeitórios escolares. 

ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 
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De acordo com o previsto no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo "Cidade de 

Montijo", no mês de dezembro, foi concluída a análise de candidaturas e foram afixadas 

as listas provisórias seriadas, por ordem crescente de capitação, dos candidatos a bolseiros, 

por nível de ensino, para efeitos de audiência dos interessados. As referidas listas foram 

ainda remetidas a todos os candidatos, por ofício. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras, as técnicas da 

Divisão de Educação afetas ao Programa dinamizaram as seguintes atividades: 

Atividade designada 'Direitos na Rua, Observando a Paz', com o objetivo de mobilizar os 

alunos para a importância de unir esforços na promoção da paz, da convivência e da 

inclusão. 

A partir da visualização das obras e murais de um artista e ativista urbano, Eduardo Kobra, 

foi proposta, aos jovens envolvidos, uma reflexão crítica sobre o tema da Paz e dos Direitos 

Humanos e sobre o papel de cada um de nós na construção e manutenção dos mesmos, no 

âmbito das suas relações interpessoais e enquanto cidadãos ativos integrados numa 

sociedade global. A dinâmica culminou numa atividade simbólica através da construção 

conjunta de uma instalação alusiva ao tema. 

A atividade decorreu no dia 2 de dezembro, no Laboratório de Aprendizagem de Montijo 

(LAM), com uma turma de 21 alunos do 7º ano da EB D. Pedro Varela. 

A segunda Atividade, designada 'Um céu cheio de cores pela Paz', teve por objetivo 

mobilizar as crianças da educação pré-escolar para uma reflexão sobre os valores da paz, 

desenvolvendo simultaneamente a criatividade, a reciprocidade e a confiança. 

Através da leitura e exploração do Livro "Livro da Paz de Todd Parr", as crianças foram 

levadas a refletir sobre a vasta dimensão do conceito de Paz, concebendo-a como um 

Direito Humano que implica defender todas as pessoas independentemente das suas 

diferenças e possíveis conflitos. Focando a importância de se dizer ao outro o que se sente, 

de ser ouvido e de se ouvir os outros, criou-se a base para a resolução de conflitos e para 

a promoção da Paz. 
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A atividade decorreu no dia 7 de dezembro, no LAM, com um grupo de 25 crianças da 

educação pré-escolar da EB Esteval. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de dezembro, dois grupos de alunos que frequentam a componente de apoio à

família para o 1 º ciclo, promovida pela APAISCA e pela APADE, num total de 40 alunos, 

deslocaram-se ao LAM, com os respetivos animadores, para a oferta 'Contador de 

Histórias'. 

No mesmo mês, os técnicos da Divisão de Educação efetuaram duas reuniões com docentes, 

para os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos disponíveis 

neste espaço. 

Apoiaram igualmente as técnicas afetas ao Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder!' na 

implementação das duas Atividades anteriormente descritas ('Direitos na Rua, Observando 

a Paz' e 'Um céu cheio de cores pela Paz'). 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 

No mês de dezembro, três grupos (um da educação pré-escolar, um do 1 º ciclo e outro da 

componente de apoio à família para o 1 º ciclo promovida pela APADE), num total de 63 

crianças, deslocaram-se ao ETC, com os respetivos docentes / animadores, para as ofertas 

'oficina luz e som' e 'oficina sementes e polinizadores'. 

No mesmo mês, os técnicos afetos ao ETC efetuaram uma reunião com um docente, para 

o apoiar na preparação da aula no ETC, tendo em conta os recursos disponíveis neste

espaço.

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

Durante o período letivo do mês de dezembro, com periodicidade semanal, o EMM deslocou

se à EB Lançada para que o docente, com o apoio dos técnicos/as da Divisão de Educação, 

dinamizasse com a sua turma o projeto STEAM - horta. 

Deslocou-se ainda à EB Ary dos Santos para apoiar dois docentes na implementação do 

Projeto 'Datas Festivas', de acordo com a metodologia maker.
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Deslocou-se ainda, por duas vezes, ao Estabelecimento Prisional de Montijo (EPM) para dar 

sequência à produção da curta metragem sobre o projeto 'Educação Liberta', na sequência 

do trabalho iniciado em novembro, com os docentes e formandos do curso EFA. 

Os técnicos afetos ao EMM efetuaram ainda duas reuniões com docentes, para os apoiar na 

preparação da aula com recurso à metodologia maker.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTIJO (CMEM) 

No dia 19 de dezembro, pelas 15H30, no LAM, realizou-se uma reunião do CMEM que se 

subordinou à seguinte Ordem de Trabalhos: 1. Informações, 2. Revisão do Regimento do 

CMEM, 3. Constituição de grupos de trabalho e designação dos respetivos coordenadores e 

relatores, 4. Descentralização de Competências na área da Educação, 5. Segurança nas 

escolas e 6. Análise e emissão de parecer sobre o Plano de Transportes Escolares para o 

ano letivo 2022/2023. 

Janeiro 2023 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de janeiro indica que foi concedido transporte 

escolar a 400 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 janeiro, procedeu-se 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. 

Na segunda semana de janeiro, 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 dezembro. 
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Na sequência do processo de notificação de encarregados de educação com valores em 

divida relativa ao incumprimento do pagamento das comparticipações familiares nos 

serviços de apoio à família, procedeu-se à emissão de 831 certidões de divida e do respetivo 

mapa de relaxe e ao envio destes documentos para a Divisão de Administração 

Organizacional, para efeitos de execução fiscal. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 28 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes e procedeu à elaboração 

e início de acompanhamento de três novos Planos Integrados de Apoio à Família (PIAF). 

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 

No dia 3 de janeiro, foi aberto o concurso público nº221 /2022 para fornecimento de leite 

escolar para o período compreendido entre os dias 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. 

Neste âmbito, foram rececionadas duas propostas: da Parmalat Portugal - Produtos 

Alimentares, Lda. e da Lactogal, Produtos Alimentares S.A. Após abertura e análise das 

duas propostas, foi elaborado Relatório Preliminar com proposta de exclusão do 

concorrente Lactogal, Produtos Alimentares, por apresentar um preço contratual superior 

ao preço base. Após o prazo estipulado para audiência prévia, foi elaborado o Relatório 

Final com proposta de adjudicação à empresa Parmalat Portugal, Lda., pelo valor de 

47.818,26€+1VA. 

A notificação de adjudicação foi remetida à empresa Parmalat Portugal, Lda. no dia 26 de 

janeiro. 

Refeitórios Escolares 

No mês de janeiro, foram fornecidos os seguintes números de refeições: 11.044 almoços e 

3.767 merendas a crianças da educação pré-escolar, 30.673 almoços e 12.530 merendas a 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, 11.032 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, 799 almoços a alunos do ensino secundário e 337 almoços a adultos utilizadores dos 

refeitórios de todos os níveis de ensino. 
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No mesmo mes, a engenheira alimentar da Divisão de Educação realizou 18 visitas de 

inspeção a diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da Autarquia para aferir o 

grau de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, higiene e segurança 

alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de produção. 

Procedeu ainda à análise dos registos diários do serviço de alimentação prestado nos 

refeitórios escolares do concelho durante o mês de dezembro, com o objetivo de verificar 

o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa ICA - Indústria e Comércio

Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do Consórcio ICA e NORDIGAL, está 

obrigada e participar à mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria 

detetadas. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

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 diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/algumas encarregados de 

educação de alunos com necessidades nutricionais específicas. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de janeiro, as técnicas da Divisão de Educação procederam à construção de oficinas 

na área da Cidadania, nomeadamente dos módulos direitos humanos, interculturalidade e 

participação democrática, para implementação nos estabelecimentos de ensino, mediante 

inscrição prévia dos docentes. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

No mês de janeiro, duas turmas do 1 º ciclo, num total de 49 alunos, deslocaram-se ao LAM, 

com os respetivos docentes, para as ofertas 'Laboratório de Robótica' e 'Orientação 

espacial e lateralidade'. 

Os técnicos afetos ao LAM dinamizaram duas sessões do curso TIC para duas turmas do 1 º 

ciclo do ensino básico, num total de 46 alunos. 

Procederam igualmente à edição de um vídeo desenvolvido pelos docentes do AE Montijo 

responsáveis pelo projeto 'Literacias'. 
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Na semana compreendida entre os dias 9 e 13 de janeiro, o AE de Montijo realizou, no LAM, 

a formação Ubuntu para um grupo de 19 alunos da EB D. Pedro Varela. 

No mês de janeiro, os técnicos da Divisão de Educação efetuaram ainda cinco reuniões com 

docentes, para os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

No mês de janeiro, com periodicidade semanal, o EMM deslocou-se à EB Lançada para que 

o docente, com o apoio dos técnicos/as da Divisão de Educação, dinamizasse o projeto

STEAM - horta com a sua turma. 

Deslocou-se ainda, por quatro vezes, ao Estabelecimento Prisional de Montijo (EPM) para 

dar sequência à produção da curta metragem sobre o projeto 'Educação Liberta', na 

sequência do trabalho iniciado em novembro, com os docentes e formandos do curso EFA. 

Deslocou-se também cinco vezes à ES Poeta Joaquim Serra para apoiar os docentes e alunos 

de uma turma de 10º na dinamização de um projeto sobre comportamentos de prevenção 

em caso de catástrofes. 

Os técnicos afetos ao EMM efetuaram ainda duas reuniões com docentes, para os apoiar na 

preparação de aulas / atividades com recurso à metodologia maker.

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 

No mês de janeiro, seis grupos / turmas da educação pré-escolar e do 1º ciclo, num total 

de 133 crianças, deslocaram-se ao ETC, com os respetivos docentes, para as ofertas 'oficina 

plantas e solos', 'os estados da matéria e as variações da temperatura', 'imanes e 

eletricidade' e 'órgãos dos sentidos'. 

No mesmo mês, os técnicos afetos ao ETC efetuaram três reuniões com os referidos 

docentes, para os apoiar na preparação das aulas, tendo em conta os recursos disponíveis 

neste espaço. 

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMRS 

No dia 31 de janeiro, uma técnica da Divisão de Educação participou numa reunião do grupo 

de trabalho intermunicipal de educação da AMRS que se subordinou à seguinte Ordem de 

Trabalhos: 1. Transferência de Competências para as Autarquias na área da Educação, 2. 
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Proposta de alteração à Portaria que define o ratio de trabalhadores não docentes - análise 

do memorando do subgrupo de trabalho e 3. Outros assuntos. 
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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 Número de Processo Estado 

Aguarda informação dos serviços 

Execução entrega de coisa certa -
Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Juízo de Execução de Almada - Proc. para prosseguimento do processo 

Despejo 
CMM 

J1 1652/10.9TBMTJ e reagendamento da entrega do 

imóvel 

Reclamação de créditos no 
Sentença verificação e graduação 

Processo de insolvência da Montiterras CMM Juízo de Comércio Lisboa - J2 Proc. 1166/11.0TYLSB 
créditos -rateio parcial 

Montiterras 

Sentença procedência parcial 

Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CMM 
TAF Sintra - 2ª UO (origem 

Proc. 785/13.4BEALM 
oposição (33,3%) - alegações do 

Almada) recurso na parte desfavorável em 

21/11/2022-aguarda acordão 

Parvalorem (ex-BPN}, 
Juízo de Execução de Almada -

Proc. 
Suspenso por força da declaração 

Embargos de Terceiro CMM Montiterras, Emídio Catum, 9126/15.STSALM (ex 

Carlos Costa 
Juiz 2 (ex 32 Juízo do Montijo} 

1796/10.7} 
de insolvência da Montiterras 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 504/16.3BEALM 
Alegações em 14.10.2021 -

aguarda sentença 

Relatório anual do Fiduciário 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2955/16.4T8BRR 
03/05/2022 - aguarda decisão 

J4 sobre exoneração do passivo 

restante 

Responsabilidade Civil - buraco na 
Liberty Seguros, S.A. CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 464/17.3BEALM 

Contestação em 08/09/2017 -

via pública aguarda despacho saneador 

Sentença de absolvição da 

Impugnação de liquidação de Taxa Maria Teresa S. Barata e 
TAF Almada - 1ª UO Proc. 407/18.7BEALM 

instncia êm 11/11/2022 - contra-

(Reg. Cemitérios) Maria Manuela Hubay Cebrian 
CMM 

alegações de recurso em 

31/01/2023 - aguarda acordão 



Sentença de absolvição da 

instância em 12/03/2021 -

Horário em Jornada Contínua -
Ana Sofia Vicente Rodrigues CMM TAF Almada - lª UO Proc. 538/18.3BEALM 

transitada em julgado - pedido de 

deferimento tácito custas de parte apresentado em 

08/06/2021 a aguardar 

confirmação pagamento IGFEJ 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - lª UO Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/11/2019 -

viação aguarda despacho saneador 

Juízo de Comércio do Barreiro -
Despacho de encerramento do 

Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM Proc. 2587 /19.ST8BRR processo por insuficiência de bens 
J1 

em 19/04/2022 

Ação administrativa -impugnação Proc. 923/19.3BEALM 
Setença incompetência e remessa 

Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada - lª UO para juizo administrativo comum 
despacho de ocupação A-A

em 15/03/2022 

Acordão do TCAS a confirmar 

sentença indeferimento 

Acção administrativa - impugnação Proc. 923/19.3BEALM 
transitado em julgado em 

Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada - 1ª UO 10/01/2022 - pedido de custas de 
despacho desocupação A 

parte apresentado em 

11/02/2022 a aguardar 

confirmação pagamento IGFEJ 

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, Despacho de admisão de novos 

Impacte Ambiental (projecto Sociedade Portuguesa para o 

Aeroporto Montijo e Estudo das Aves 
I.P. (Réu); Município Montijo e TAC Lisboa -4ª UO Proc. 970/20.2BELSB intervenientes na instância em 

acessibilidades) 
Outros ( Contra-I nteressados) 05/12/2022 



Acção administrativa impugnação 
Alegações em 20/09/2022 -

acto - concurso técnico superior Cláudia Daniel Magalhães Rocha CMM TAF Almada - 1� UO Proc. 484/20.0BEALM 
aguarda sentença 

animação sociocultural 
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paJar de 
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Ili 

lltspesa corrente m,;95,10 
Dl Despesas OOl o pessoal l11.ll0,1l 
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DH !ransferéncias comntes 2ll,18 
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01111 l.dJinistra,;ào Central -Estad,

Portugués 
01112 !.dJinistra,;àoCentral-wtras 
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0111] Se,iuran1aSo:ial 
DIIU !.dJinistra-;ào Regional 
01111 ,\dJinistra,;ào l-0:al 1ll,1! 
0111 EntididesdoSetorllàolumtivé 
DHJ Fanílias 
Dlll wtras 
012 Subsídks Correntes 
D5 Olltras despesas correntes 
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Perioio : 2012/01/01 1011/11/30 DesaJregar : 

Classificação 

R11brka Orgâni:a EconóJica Designa;ào 

Despesa corrente 
D1 Despesas C<>l o pessoal 
Dll Re:unira;õesCertasePmanentis 
Dli .\oinos Variáieis ou Eient,iais 
Dll Se•Juran;a so:ial 
D2 l{uisição de bens e serviços 
Ol Juros e outros encargos 
Dl !ransferências e subsidios correntes
Dll !ransferéncias comntes
DHI hbinistra�s Públicas
DHll !.d:ünistra;ào C,ntral -Estado 

Português 
DHll l.d:iinistra-;ioCentral-wtras

entidades 
Dllll Seiurança So:ial 
DHH AdJinistra;ào Reqional 
DH15 l.dJinistra-;àol-0:al
DH1 EntididesdoSetorllàoLumtivo
DHJ ra�ílias
DHl wtras
Dl2 SubsidiosCorrentes
D5 Mrasdespesas correntes 

Despesa de capital 
06 Aquisição de bens de capital 
01 !ransferências e subsidias de capital
D11 !ransferências de capital

D111 hbinistra�s Públicas
D"lll ).dJinistra,;ào Central - Estado 

Português 
D'll1 ldJinistra;ào Central -wtras 

entidades 
D"IIJ SeJurança So:ial 
D'lll l.dJinistra;ào Regional
D"lll l.dJinistra,;ào IA:al
rn EntididesdoSetor nàoLu.;rativo
rn Faoilias
D"ll wtras
D"l Subsídiés de :apitai
Di Outras despesas de capital 
09 Despesa cOJ ativos financeiros 

010 Despesa coJ passivos financeiros 

!otal:

Despmsi�r 

pa-iarde 

períodos 
anteriores 

Ili 

J"O.fl'<,19 
211.ll9,U

115.!l",Jl 
1.m,11

/l.f.10,16 
138.UJ,39 

21,35
1.900,U
1.900,U
l91,99

lf,99 

1.rn1,n

l.125,00 

161.505,1! 
15l.08l,16 

11.m,02

5!5.lll,H 

l:ilta-;ões 
corrigidas 

121 

J\,658.150,85 
18.301.166,95 

lJ.118.111,16 
6J2.n1,·2 

L11UOI,\" 

15.191.0ll,91 

11.600,00 
5.IJ0,210,93
5.ll0.210,9l
2.891.029,l5 

5.100,00 

1.!8í.11\,35 
1.m.m,11

U00,00
m,oo 

116.il8,00 

12.!26.55],66 
9.16l.8U,06 

515.02l,60 

5l5.02l,60 

260.021,60 

/óO.OH,60 
m.000,00

2.000,000,00 

111.615,00 

51.0il.10l,Sl 

DEfü!SiF).Çiü DE rnrn:;io C�ÇM!ElillL D,\ DESPES.\ 
CAft!R\ lrnl/ICIP.\1 DE Ml!JO 

Catbos / Co:proJissos übri,Ja;ôes 

descitivos 

ili ili [í) 

J8.lOO.m,01 JUJ2,í;J,\l 
18.211.315,U [8,IJ1,866,18 

u.P1.rn,io u.1;1.rn,11
rn.rn,si m:11,11

LIIU11,0í LOB.680,58
IL680.02l,86 12.129.936,11 

U.16l,92 ll.538,U 

Ul9.5U,1l l.811.l!O,ll
Ul9.5U,13 l.811.310,ll
2.15Ul9,1l 2.15U66,50 

l."ILm,-3 1,15LJ66,50 
2.0IU!l,00 2.0li.m,81 

8.510,00 i.lí0,00

61l.96l,01 6l9.l22,59 
11.lól.B\,"l 11.565.lll,20 
9.002.052,03 8.306.118,05 

SB.211,91 5U.21J,91 

5ll.21J,91 5U.21J,91 

260.021,60 26Ul,60 

110.0/l,60 160.0ll,60 
iB.251,J" )8],15],]1 

2.000.000,00 2.000.000,00 
111.059,ll 116.138,18 

so.m.rn,·i l1.89UO\,ll 

DesiesaspaJas líquidas de reposições 

Peri�fos Período !otal
anteriires corrente 

(6) [11 (i,),(6)+("! 

]63.631,6] ]5,121.5"1,81 Jó.016.206,lí 
211.139,11 11.139.396,91 11.966,536,05 

m.Bll,Jl ll.llJ.010112 ll.JO!JI0,01
1.6j�,r 601.m,01 m.m,H

ll.rn,l! 1.020.060,ll LOfüiO,í! 
lll.Hi,1l 12.523,283,19 12.65UJ2,52 

21,35 U.511,09 11.53!,U 

1.900,U U09.116,U l.811.016,85

1.900,U U09.116,U l.811.016,85 
191,9! 2.153.llS,Ol 2.153.9ll,02 

j•◄l li 
; , . ., 1.1íJ.m,01 1.15],9Jl,02 

1.lOl,li l.OlJ.M,H Ul!.ílJ,83 
8.5\0,00 i.m,oo

l.125,00 6l6.191,59 639.322,59 

16U05,18 ll.Jll.011,1' 11.555.m,lí 
15l.08l,16 8.lll.018,8l 8.296,102,00 

SB.211,91 5B,21J,91 

5B.21J,91 5B.21J,91 

260,021,60 260.02',60 

160.021,60 260.0H,60 
m.m,11 m.m,i1

2.000.000,00 2.000.000,00 

11.m,02 10U16,16 116.ll8,18 

m.rn,H r.11i.111,1\ r.rn.m,rn

Co:prnissos übri,Ja;ões 
a transitar por pagar 

I\Hll·líl (10) 0i5!-(!) 

1.061.6;1,ll m.m,11

13.lli,66 111.l30,13

1.591,91 16l.í16,8l 
m,11 1,80],!0 

;o.ó%,P 
1.950.081,09 15.20l,25 

226,l8 

8.2Jl,l0 23l,18 

8.23!,lO 2ll,l8 

18l,2l 2ll,l8 

m,n 1JJ,l1 
!.051,1' 

35.6!0,li 

6%J5\,5l 10.016,05 
695.9ll,98 10.016,05 

921,56 

1.16!.521,11 m.m,11

Pág.: 1 
hnO: Wl 

Euros 

Grau Ei:e:. úrçamtal 

Pers .. \nt. Per. Corr 
ill) 0 [!)/ 1111,1111 
12):;!0ú (i)>lúO 

0.\2 \U 
1.21 96.92 

!.li \1.15 
1.12 15.81 
0.51 1�. 1i 
0.85 80.8l 

0.12 82.l8

0.01 9l.1l

O.Ol 93.ll
0.02 95.21 

0.02 15.H
0.06 IUI 

\l,\i 

O.li 88.15 

l.l) n.c

1.61 88.86 

99.68 

99.68

100.00 

100.00 
9�.59 

100.00 

1.59 98.19 

1.01 %.E 



DEl!)liSi�\(i.O DE EXECti;i.O 01.Ç.�!ElllAL Dl RECEl11. 

11� 
Pág.: l 

Cllfüll. wmrmn DE lfJ:ll!JO Ano : lQ// 

teríodo:1011/MI 1011/11/]Q Cmiregar: Considerar o saldo di gerên:ia anterior nas reeeitas liquidadas e c0bradas : S 
/y 

., 
Euros 

Classifüaçào Re:eitas �ir Reejolsos e Restitui;Ms Receitas Cotradas Lí�Jidas Re:eita por Gm Em. Or1acental 
Pmisões cobrar de Re:eitas Li�Jidaçôes Re:eitas cobrar no 

Rubrica Econóiica Desi,Jna,;ào corrigidas períodos liquidadas anuladas cotradas E�itidos Pa,ios Períodos Período 1otal final do Pers. ).nt. Per. Corr. 
anteriores brutas anteriores corrente período (ll) 0 iil llll 0 lll 

Ili 111 (J! ili 151 i61 l"I i!l 111 1101, 151-111 (Ili /il):101 /illilll 

Receita corrente 38.ll9.J10,16 928.lll,92 16.916.203,13 63Ul1,l9 16.585.255,55 281.011,36 281.0ll,l6 83.668,21 16,220,515,95 16.JOUH,19 916.lH,01 0.22 120.52 
RI Receita fiscal 11,2H,590,05 23.159,851,91 226.660,11 2l.159.851,91 226.660,11 226.660,11 21.9ll.191,20 22.9ll.191,20 lll.01
Rll Icpostos diretés r.HU"l,Oí 11.m.m,11 216.660,-l 11.m.rn,11 116.\60,-1 11urn,11 11.m.!H,ll) l1,13J.lll,1ü IJJ.Ol
Rll lEpostos indiretos 
R2 Contribuições para sist�s de 

ptoteçào social e subsist�s de saúde 
Rl Iam, nultas e outras �natidades 2.911.269,82 39U6l,31 3,115,165,20 H0.651,65 3,119.961,56 IU12,11 U.312,11 -1,995,08 l.083.619,90 3,015.651,81 35l.116,0I -0.21 105.10 
RI Rendimtos de propriedade 2,89 1U35,13 1Ul5,13 11.lll,13 IUJ5,13 l89115.61 
R5 !ransferências e subsídios correntes 11.516.515,11 66.191,81 11.011.m,22 15.136,18 IU2U25,90 0,50 0,50 30l,68 1U2U21,12 ll.02U25,IO 68.00,92 0.00 112.01 
RSI !ransferencias correntes 12.516.515,11 66,191,81 11,011.135,22 15.136,18 1U2U25,90 0,50 0,50 30l,68 11.021.021,12 1U2U25,IO 68,00,92 uo 112.0l 
RSII Aibinistraçôes Públicas 11.516.Hl,11 16.398,30 ll.OH.135,22 ll.809,50 ll.021.022,22 0,50 0,50 ll.021.021,12 ll.021.021,12 20.002,lO 112.05 
Rílll Ad:Jinistra;âo Central - Estad0 ll.Pl.!l!,1í !Ull.!B",lí lJ.!01,lú ll.9'!L01l,2\ 0,10 0,11) lrnL01l,11 1J, 4'!L1rl,1í 3.Wl,úO llJ,l)ó 

Português 
Rílll Ad:Jinistra;âo Central - 0utras msi,io 11.,r,11 21.'!r,91 nrn,'!1 2\.'!P,r li.li

,ntidides 
Rílll Sequran;aSo-:ial 
RllH ldJinistraçâo Regional 
Rllll ldJinistraçâo Lo:al 16.)41,\[ lLN,30 16.N,JO
Rll2 E-terior - IJ E
Rlll Outras liJl,01 \O.m,11 l.W,11 JOJ,ó! lúl,!8 Jül,[B lB.m,62 JúO.r 

Rl1 Subsídios:orrentes
R6 Venda de bens e serviços 5j00.116,21 165.111,12 6.lll,96l,IO 2l0.168,l1 6.162.893,80 5.311,35 5.311,35 91.612,60 U65.903,85 6.151.516,15 521.1ll,20 1.61 108.l2
R1 Outras receitas correntes 13.816,08 1.5l8,0I 120.652,11 20,608,15 101.080,62 1.120,0l 1.120,03 -312,96 99,613,55 99.360,59 2.220,91 -0.12 ll5.0l

Receita de capital 3.115.951,01 568,68 1.692,108,65 19.196,00 1.692.108,65 19.196,00 19.196,00 UH.512,65 1.613.512,65 561,68 lll.59
Ri Venda de bens de investi.cento 11.!60,60 568,68 8.101,13 8.101,13 8.101,13 8.101,13 568,68 15.98
R9 !ransferências e subsídios de U6U96,U 2.681.000,92 19.196,00 2.681.000,92 19.196,00 19.196,00 2.631.101,92 2.6lUOl,92 119.91

capital
R91 !ransferencias de capital 1.161.196,H 2.681.000,92 19.196,00 2,681.000,92 19.196,00 19.196,00 2.63UOl,92 2.6lUOl,92 119.91 
R911 Aibinistraçôes Públicas 1.161.196,U 2.681.000,92 19.196,00 2.681.000,92 19.196,00 19.196,00 2.631.!0l,92 2.6lUOl,92 119.91 
Rfül Ad:Jinistra;ào Central - Estado l.l6U%,H U!UQQ,11 JU\6,00 l.6iLOOQ,!1 19.1%,QQ 14.1%,1)0 1.ólUO!,'!l 2.ílUQl,'!1 119.\l 

Português 
R1ll2 Adiinistra;ào Central - 0utras 

eotidades 
Rnll Seguran;a Soda! 
Rfül ,\dJinistra;âo Regional 
Rfü5 AdJinistraçâo Lo:al 
Rl11 E:.terior - UE 
mi Outras 
Rii Subsídiosdecipital 
RIO Outras receitas de capital 
RII Reposições nào abatidas aos 202,89 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 llll.06

pagarentos 
Rl2 Receita coo ativos financeiros 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000,000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 
Rll Receita coo passivos financeiros 
Rll Saldo da Cierência Anterior - I0.259.111,l2 10.259.111,12 10.259.111,12 10.259.111,12 10.259.111,12 100.00 

(\leraçôes Orçarentais 

!otal : 11.0H,;Ol,\l 11U1,\0 6Ul0,;!6,80 m.11s,i1 (l.5]\,;Gj,ó/ )J0.101,)\ JJ0.10i,Jó !l.611,H n.m.m,02 61.10\,591,16 1!6.'09,'5 O.lí 111.]6 



::tiTID.�DE fl\P!. DE PsG!J1EIITOS EM !.TRASO - Verslo de 2012 - V 1.02 DATA : 2023/01/01 - 2023/01/31 JhNEIRO ']0 : 202) 
CAL!lNDÁR!O DE DÍVJDAS POR NATUREZA -S!ill 

C.iJ,P.P.�. 11JNiCiP.;L DE IWNTUO P�GIN!.: 1 

Stocl: inicial do período Stocl: final 
Collpromissos Pagamentos 

COD. DESIGN!.Ç.IO Passivo Coritas a >=90 e >120, 240 e >360 Total Passivo Contas a >=90 e > 120e >240e 360 Total Assumidos Efectuados 
Pagar ,= 120 <= 240 <= 360 P.\ Pagar <= 120 <= 240 <= 360 PI. 

0101 CE0101-Re:nurierc:ções certas e permanentes 163.52f.,8J 163.526,83 n.986,48 118.986,48 15.194.810,33 1.025.402,58 
0102 CE0102-hbor10s variáveis ou eventuais 1.803,90 ;,803,90 13.819,33 13.819,33 589.500,00 65.463,88 
01030101 CE010301-Encergos com saúde 31.976,84 31.9'6,84 100.000,00 260,00 
01030201 CE010302-ADSE e outros das .C.dm. Públicas 146.000,00 13,;48,42 
010)03 ;1.409, 80 l.301,0' 
010305010: c::0103050201-Contribuições para a ;egurança 218.192,91 2!1 .256,11 

social-CG.; 
O: CE02-Aquisiç;o êe Bens e Serviços correntes 15,204,25 75.201,25 310.200,38 310.100,38 4.446.128,52 rn.20,,90 
03 121, 9:, lll,95 U16,03 466,40 
01 c::o� 4.376,11 4.316,21 1.02;,333,59 12.9;5,16 
o.o; CÊO� .05 233,48 233,48 1.211,49 1.211,49 1.199.)01,96 363.3i9,% 
06 CE06-0utras de;pesas correrite; 56,03 56,03 580.199,98 109. �53, 45 
0' CEO�-Aquisiç�c, d= 3ens � :::er\'iços de 10.016,05 !0.016,05 111.445,9] 12;,445,93 3.510.629,88 150.910,31 

c?pital 
10 19.855,84 

TO TU G E Ri. L 256.�84,51 256:&l,51 668.194,54 668.194,64 21.105.038,84 2.PB.125,51 


