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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 alinea c), n.º 2, do artigo 25.º, da 

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

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

entre 1 de setembro de 2020 a 31 de outubro de 2020. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 03 de novembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Ribeiro Canta 
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Esta parte do relatório, previsto na alinea c) do n. º 2 do artigo 25. º do anexo I da 

Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, diz respeito ao enquadramento da atividade 

municipal no âmbito da resposta à pandemia da doença Covid-19, durante o período 

de referência do presente relatório. 

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

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

cidade de Wuhan. A 07 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram 

um novo coronavirus (2019-nCoV) como agente causador da doença. Este agente 

nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos e a fonte de infeção 

é, ainda, desconhecida. A Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro, 

declarou a situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da 

Covid-19. Em 11 de fevereiro, a infeção por este novo coronavirus passou a 

designar-se Covid-19. Em 11 de março, a OMS declara que está em curso uma 

pandemia do novo coronavirus. 

Enquadramento Legal e Medidas Municipais 

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

18 de março e 2 de maio, transitando-se para a Situação de Calamidade, a partir 

do dia 3 de maio, com aplicação de uma Estratégia de Desconfinamento. A Situação 

de Calamidade esteve em vigor, em todo o pais até ao dia 30 de junho (inclusive). 

Depois de iniciado o desconfinamento, as assimetrias relativas ao crescimento do 

contágio levaram a medidas e regulamentação diferenciada por regiões consoante 

a situação epidemiológica vivida nas diferentes zonas do pais, como foi o caso, em 

julho, da Área Metropolitana de Lisboa. 
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Como é do conhecimento geral, no mês de setembro começou a verificar-se um 

crescimento de novos casos diários de contágio, pelo que foi declarada a Situação 

de Contingência em todo o território nacional até às 23h59 de 14 de outubro. 

Desde o inicio de outubro, que a situação da pandemia da covid-19 foi crescendo 

diariamente, o que levou a medidas legislativas enquadradoras da mesma, das quais 

se destacam: 

- Resolução do Conselho de Ministros n. º 88-A/2020 de 14 de outubro (Declara a 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 23h59 do 

dia 3 de novembro de 2020); 

- Resolução do Conselho de Ministros n. º 89-A/2020 de 26 de outubro 

(Determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território 

continental no periodo entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de 

novembro de 2020); 

- Decreto n. 0 7-A/2020 de 26 de outubro (Declara o luto nacional no dia 2 de 

novembro de 2020 e presta homenagem a todos os falecidos, em especial às vitimas 

da pandemia da doença COVID-19); 

- Lei n. º 62-A/2020 de 27 de outubro (Imposição transitória da obrigatoriedade 

do uso de máscara em espaços públicos); 

- Resolução do Conselho de Ministros n. º 92-A/2020 de 2 de novembro 

(Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

até às 23h59 de 23 de novembro) - Nesta altura, o Governo decidiu tomar medidas 

adicionais para impor novas restrições, bem como para alargar as restrições já 

existentes, a outros concelhos do território nacional continental. Estabeleceu um 

critério para identificação dos concelhos - a ocorrer a cada 15 dias - sujeitos a 

medidas especiais. Foi adotado o critério do Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças, uniforme para toda a União Europeia, que define como 

situação de elevada incidência a existência de 240 casos por cada 100 000 
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habitantes nos últimos 14 dias. Esta resolução estabeleceu o dever civico de 

recolhimento domiciliário dos cidadãos e o teletrabalho como obrigatório sempre 

que as funções permitem); 

- Resolução da Assembleia da República n. º 83-A/2020 de 6 de novembro 

(Autorização da declaração do estado de emergência); 

- Decreto do Presidente da República n. º 51-U/2020 de 6 de novembro (Declara 

o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, das 00h00 do dia 9 de novembro de 2020 até às 23h59 do dia 

23 de novembro de 2020); 

- Decreto n. º 8/2020 de 8 de novembro (Regulamenta a aplicação do estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República) - Entre outras medidas 

destaca-se a proibição de circulação - nos 121 concelhos determinados com risco 

elevado - em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 05h00, bem 

como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 05h00, exceto para efeitos de 

deslocações urgentes e inadiáveis); 

- Decreto do Presidente da República n. º 59-A/2020 de 20 de novembro (Renova 

a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública. A renovação do estado de emergência inicia-se às 

00h00 do dia 24 de novembro de 2020 e cessa às 23h59 do dia 8 de dezembro de 

2020); 

- Resolução da Assembleia da República n. º 87-A/2020 de 20 de novembro 

(Autorização da renovação do estado de emergência); 

- Decreto n.º 9/2020 de 21 de novembro (Regulamenta a aplicação do estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República) - Estabelece um conjunto de 

medidas aplicadas a todo o território nacional limitando, nomeadamente, a 

circulação de pessoas entre concelhos entre os dias 27 de novembro e 2 de 

dezembro e entre os dias 4 de dezembro e 8 de dezembro. Divide o pais em níveis 
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de risco face ao contágio, adotando-se medidas diferenciadas para cada um deles: 

concelhos de risco moderado, concelhos de risco elevado, concelhos de risco muito 

elevado ou extremo. 

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

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

sanitária, como ao nível da crise socioeconómica resultante da quase total paragem 

do país. 

Nesta segunda vaga da pandemia, também no nosso concelho foi verificado um 

crescimento dos contágios, mas felizmente não se verificou um aumento 

exponencial. Este facto é, aliás, comprovado pelo facto de, na fase inicial do Estado 

de Emergência o nosso concelho ter sido colocado como "concelho de risco" devido 

à proximidade com outros concelhos limítrofes onde se verificado mais de 240 

contágios por 100 mil habitantes. No atual estado de emergência, que termina 

(podendo ser prorrogado) a 8 de dezembro, o concelho do Montijo está incluído nos 

concelhos de risco moderado. 

Neste enquadramento da situação epidemiológica no nosso pais e no nosso 

concelho, nos últimos meses continuamos a focar a nossa ação no apoio aqueles 

que mais necessitam, no trabalho em proximidade com a população e as instituições 

(juntas de freguesia, forças de segurança, bombeiros, autoridades de saúde, 

instituições sociais), assumindo a importância das medidas de prevenção, de 

contenção e de combate à covid-19, sempre com o objetivo principal de salvar 

vidas, assim como a implementação de medidas e iniciativas de apoio e estimulo à 

economia local. 

Entre setembro e outubro a ação municipal nas mais diversas áreas tem sido 

diversa, destacando-se: 
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- Reunião de câmara de 16 de setembro - Foi decidida a reabertura parcial dos 

projetos de envelhecimento ativo da câmara, com orientação para redução das 

tarifas da Universidade Sénior; 

- 18 de setembro - Assinatura de protocolo de colaboração para a instalação e 

gestão do Centro Autárquico de Acolhimento de Emergência Social (CMES) entre 

a Câmara Municipal do Montijo e o Centro de Convívio Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Montijo; 

- 23 de setembro - Assinatura de protocolo de colaboração para a criação do 

Servico de Informação Jurídica Gratuita, destinado às pessoas de reconhecida 

insuficiência económica entre a Câmara Municipal do Montijo e a Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução; 

- Reunião de câmara de 30 de setembro - Aprovada a ratificação da aceitação da 

disponibilização, a titulo gratuito, de fatos descartáveis, luvas, máscaras, óculos 

de proteção e viseiras no contexto da doação feita pela Sra. Ming-Chu Hsu através 

da Sociedade D. Carlos Ido Tojo Lda., conforme indicação da doadora e para os fins 

específicos do combate à pandemia da covid-10; 

- Reunião de câmara de 30 de setembro - Abertura de procedimento concursal 

para reforço do pessoal não docente nos agrupamentos de escolas do concelho; 

- Reunião de câmara de 30 de setembro - Apoio em espécie "túnel de 

descontaminação/higienização" para o Centro de Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Montijo. Um investimento no valor aproximado de sete mil euros para 

prevenir o contágio por SARS-CoV-2 nos funcionários e utentes da instituição, 

contribuindo para o combate à doença e para salvar vidas. 

- Campanha de doação de bens para a Loja Social - Lançada no mês de outubro, 

registou forte adesão por parte dos cidadãos que doaram vários materiais e 

equipamentos à Loja Social, numa altura em que o país vive, uma vez mais, uma 
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situação difícil e muitas familias estão a sentir o impacto socioeconómico da covid 

19; 

- Reuniões de câmara no CT JA - Desde o dia 14 de outubro que as reuniões 

ordinárias do executivo da Câmara Municipal do Montijo passaram a ter lugar no 

Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida (CTJA) para possibilitar a presença de público, 

tendo em conta a necessidade de observância das regras de distanciamento social 

e demais medidas de combate à covid-19; 

- 26 de outubro - Entrega de seis fogos de habitação social, representando mais 

um esforço municipal para apoiar as pessoas que mais precisam, principalmente as 

familias em situações mais precárias, que assim conseguem uma habitação mais 

digna para a sua familia. Em dezembro serão entregues mais 12 fogos. 

- Reunião de câmara de 28 de outubro - Apoio em espécie à União Mutualista 

Nossa Senhora da Conceição para aquisição de um armário de congelação ventilado 

de 1400 litros de capacidade ( no valor de 2 289, 90 euros) para reforço dos 

equipamentos destinados ao armazenamento de produtos alimentares, dado que a 

instituição é uma das entidades parceiras do Programa de Apoio Alimentar às 

Pessoas Mais Carenciadas. Devido à conjuntura atual da pandemia de covid-19, os 

pedidos de apoio alimentar aumentaram, tendo a instituição passado a apoiar 140 

agregados familiares (antigamente apoiava 65 agregados familiares; 

- Reunião de câmara de 28 de outubro - Apoio em espécie à Associação Pontes 

de Afeto para aquisição de um equipamento de refrigeração (tipo frigorífico 

combinado), no valor de 286, 90 euros, para reforço dos equipamentos destinados 

ao armazenamento de produtos alimentares, dado que a instituição é uma das 

entidades parceiras da rede de apoio alimentar do concelho. Devido à conjuntura 

atual da pandemia de covid-19, os pedidos de apoio alimentar também aumentaram 

nesta instituição. 

- Reunião de câmara de 28 de outubro - Reforço de EPl'S nas instituições 

particulares de solidariedade social. Trata-se da aquisição/entrega de 
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Equipamentos de Proteção Individual às IPSS do concelho com valência de lares de 

idosos na rede solidária/pública (União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, 

Santa Casa da Misericórdia de Canha, Santa Casa da Misericórdia do Montijo e 

Associação Caminho do Bem Fazer). No total foram entregues 5345 EPl's (máscaras 

cirúrgicas e FP2, batas, toucas e fatos de proteção integrais; 

- Reunião de câmara de 28 de outubro - Atribuição de apoio financeiro 

excecional no âmbito as medidas de apoio devido à covid-19 ao Grupo de Forcados 

Amadores do Montijo no valor de 600 euros; 

- Alterações de horários de equipamentos municipais - Tendo em conta as 

medidas decretadas pelo Governo ao abrigo do estado de calamidade e do estado 

de emergência, a Câmara Municipal do Montijo adaptou o horário de funcionamento 

dos cemitérios municipais, de 28 de outubro a 2 de novembro, assim como dos 

equipamentos culturais nos fins de semana de 14, 15 21 e 22 de novembro, no 

cumprimento da legislação em vigor, neste último caso, e procurando evitar 

ajuntamentos e proteger as pessoas, no primeiro caso dos cemitérios municipais; 

- Manutenção de feiras e mercados - No seguimento da decisão dos 18 municípios 

da Área Metropolitana de Lisboa, no inicio do mês de novembro, foi decidida a 

continuidade da realização das feiras e mercados de levante, pois a manutenção da 

economia local é vital para assegurar o escoamento da produção agrícola familiar 

e a subsistência de um conjunto diversificado de produtores e comerciantes. 

Algumas das medidas em vigor desde o inicio da pandemia: 

- Manutenção em funcionamento da Linha de Apoio Social, Linha de Apoio à 

Vitima, Linha de Apoio ao Migrante e Linha de Apoio Psicológica; 

- Preparação e adequação dos estabelecimentos escolares face às medidas e 

regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde; 
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- Até ao final do ano, isenção de taxas municipais (publicidades, esplanadas, 

ocupação do espaço público) para as micro, pequenas e médias empresas com 

volume de negócios inferior a 150 mil euros; 

- Antecipação da entrada em vigor da Tarifa Social de consumo doméstico de 

água. A Tarifa Social pode ser requisitada por quem receba o complemento solidário 

para idosos; o abono de familia; a pensão social de invalidez; a pensão social de 

velhice e aos agregados familiares com rendimento anual até 5.808€, acrescido de 

50 por cento por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 

rendimento até ao máximo de 1 O elementos; os beneficiários de rendimento social 

de inserção e de subsidio social de desemprego. A medida foi alargada aos 

consumidores que se encontram em regime de lay-off devido à pandemia de COVID-

19; 

- Isenção da tarifa fixa de água e de saneamento para a Tarifa Doméstico-Idoso 

(consumidores detentores do Cartão Municipal Sénior) e para a Tarifa de Não 

Doméstico (instituições particulares de solidariedade social e demais entidades do 

movimento associativo); 

- Suspensão dos cortes de fornecimento de água, por falta de pagamento. 

- Articulação dos Planos de Contingência com as diversas associações do 

concelho; 

- Preparação e adequação dos equipamentos desportivos e culturais face às 

medidas e regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde; 

- Continuidade de iniciativas online como Hora do Conto assim como o 

desenvolvimento de algumas iniciativas culturais e desportivas (exposições, 

espetáculos no CTJA, Natal com Arte), sempre no cumprimento das regras e 

orientações das autoridades de saúde, procurando a retoma da atividade cultural, 

mas também económica da cidade. 
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- Ao longo destes meses, têm sido realizadas reuniões com os presidentes de junta 

de freguesia, como forma de avaliar a evolução da pandemia no nosso território e 

delinear estratégia de combate à mesma. 
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PRESENÇAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

13 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

11 setembro 

12 setembro 

15 setembro 

18 setembro 

18 setembro 

23 setembro 

24 setembro 

27 setembro 

01 outubro 

02 outubro 

02 outubro 

13 outubro 

19 outubro 

21 outubro 

21 outubro 

Reunião Extraordinária Conselho Regional CCDRLVT, por 
videoconferência; 

Abertura Temporada Cine Teatro Joaquim de Almeida com o 
Espetáculo 02; 

Inauguração da Exposição "Olhares sobre a Freguesia", na Quinta do 
Páteo d' Água; 

Assinatura do Protocolo Centro Autárquico de Emergência Social, com 
o Centro de Reformados Pensionistas e Idosos Montijo, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho; 

Lançamento do Livro "Vidas Sem Vida" de João Luis Barbosa, na 
Galeria Municipal; 

Assinatura Protocolo Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de 
Execução, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, por 
videoconferência; 

Missa de Tomada de Posse do novo pároco Padre João Luis Dias, na 
Igreja Matriz do Montijo; 

Inauguração Academia Sénior Sarilhos Grandes, na AMUT; 

Reunião CIMDFCI, por videoconferência; 

Inauguração Exposição "Galo de Barcelos - a recriação de um 
simbolo", no Museu Municipal; 

Reunião Conselho Diretivo ANMP, em Coimbra; 

Reunião CIMDFCI, no Salão Nobre; 

Reunião com Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por 
videoconferência; 

Reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa, por videoconferência; 
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Cerimónia de entrega de 6 habitações sociais no âmbito do Concurso 
de 2018, no Salão Nobre; 

Reunião do Conselho Diretivo ANMP, em Coimbra. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Setembro 

Fornecimento, instalação e montagem de equipamentos industriais para alguns refeitórios 

escolares dos estabelecimentos de ensino do Município do Montijo sob gestão da CMM; 

Aquisição de serviços para Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios; 

Aquisição de serviços gerais de limpeza, higienização e desinfeção no Edifício dos Serviços 

Técnicos, Museu Municipal, Posto de Turismo e WC Jardim da Casa Mora; 

Aquisição do serviço de fornecimento de produtos alimentares e não alimentares, a 

colocação parcial de pessoal e a prestação de serviços relacionados com o fornecimento de 

refeições escolares nas escolas do Município do Montijo; 

Aquisição de Serviços de Auditoria Interna; 

Aquisição de testes serológicos e testes PCR (COVID-19); 

Aquisição de serviços para fornecimento e distribuição de refeições confecionadas - COVID-

19; 

Fornecimento de equipamento de proteção individual; 

Prestação de serviços em regime de avença Arquitetura - plano de Diretor Municipal: 

Aquisição de serviços para reparação das avarias detetadas na viatura n. º 82, matricula 51-

62-NE. 

Outubro 

Remodelação e reforço da iluminação exterior do Tribunal do Montijo e envolvente; 

Fornecimento de equipamento de proteção individual; 

Aquisição do 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; 

Arranjo exterior junto ao campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea; 

Arranjos exteriores na urbanização do Moinho e Bela Vista; 

Execução de telheiros em edifícios escolares; 

Aquisição de serviços de recolha e transporte de lixo grosso; 
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Aquisição de serviços para iluminação de Natal ano 2020 - cidade do Montijo; 

Adaptação das instalações do JI da Atalaia para espaço Trilhos da Ciência; 

Fornecimento de retroescavadora; 

Aquisição de serviços de colocação e recolha de contentores de grande dimensão; 

Aquisição de serviços para manutenção do Circuito/Campo Minigolfe - Parque Urbano das 

Piscinas. 

29 outubro Escritura de alteração de cedência gratuita do direito de superfície com 

a Cercima - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e 

Inclusão de Montijo e Alcochete, CRL. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Setembro 

No âmbito das competências na área da lnformacão Geográfica: 

Fornecimento de cartas de enquadramento, em formato papel, da freguesia de Sarilhos 

Grandes como requerido DOSUAQV - Higiene Urbana 

Fornecimento de carta de ordenamento, carta de condicionantes e carta da propriedade 

geométrico da propriedade rústica, em formato digital, de prédio/terreno situado nas 

Taipadas, como solicitado por entidade externa; 

Localização de prédio na Avenida Cidade da Praia como solicitado pela Fiscalização 

Municipal da DAO; 

Fornecimento de cartografia de ocupação e uso do solo, nos territórios Oeste e Este, 

conforme pedido pelo Gabinete Técnico Florestal 

Fornecimento de Carta da Rede Municipal de Ciclovias, conforme pedido pela Casa do 

Ambiente; 

Manutenção e Continuação do projeto de "Sinalização Rodoviário - Sinalização Vertical e 

Sinalização Horizontal" no concelho do Montijo; 

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; 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos A-71 /20, E-19/20, E-42/20 e E-

44/20, como solicitado pela DPTU; 

18 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Manutenção e Continuação do Projeto de Gestão de Informação Cadastral nas freguesias 

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

Continuação da requisição, localização, integração, atualização dos processos de 

urbanismo (Década de 60, 70 e 80) no Projeto "Obras Particulares"; 

Localização de processos de Obras Particulares existentes na BD OBP da Medidata, sua 

georreferenciação, integração e atualização no Projeto "Obras Particulares"; 

Atualização e manutenção do Projeto de "Áreas de Cedências"; 

Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Polícia; 

Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios" 

Manutenção e continuação do Projeto "Atividades Económicas" no concelho do Montijo"; 

Continuação, atualização e manutenção, com 1 dia de trabalho de campo, do projeto de 

"Sinalização Rodoviária", na União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, alvo 

de objetivo SIADAP 2019/2020 

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 

Resolucão de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

• Apoio á empresa CEDIS no acesso remoto aos nossos servidores aplicacionais e de 
base de dados, para resolver dificuldades nas aplicações das Piscinas Municipais 

• Monitorização da realização das rotinas de backup agendadas no software Veeam 

• Reconfiguração do access point wireless instalado no parque de exposições (SMPC) 

• Monitorização da realização das rotinas de backups diárias, no software de backups 
Data Protector, agendamento das rotinas de backups mensais 
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• Agendamento e monitorização das copias de segurança da informação, para o 
Centro de Dados da Setúbal Península Digital 

• Transporte e reinstalação do equipamento UPS APC no bastidor de comunicações do 
edifício dos paços do concelho, recolocação dos switch no circuito elétrico da UPS 

Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades orgânicas que 
solicitaram este apoio foram a CPCJ, os tipos de informação a recuperar foram Pastas, 
ficheiros. 

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Reunião de trabalho no Arquivo Municipal, instalação de acesso wireless á 
internet e de computador de acesso publico 

• Monitorização do funcionamento do servidor Microsoft Windows Key 
Management Service, que valida a instalação das licenças do software 
Microsoft (Windows Server e Cliente, assim como o pacote Office) 

• Apoio ao Gabinete do Presidente, na preparação do sistema de 
videoconferência Poly para uma reunião de trabalho através do Zoom 

• Apoio á DGFP numa reunião que decorreu no edifício dos Paços do Concelho, 
no salão nobre, com o sistema de videoconferência Poly, via Microsoft Teams 

• Apoio ao Gabinete do Presidente numa reunião que decorreu no edifício dos 
Paços do Concelho, com o sistema de videoconferência Poly, via Microsoft 
Teams, instalação e preparação dos equipamentos, testes de funcionamento 

• Participação num webminar promovido pela empresa "hardsecure", sobre o 
tema PENTEST - testes de intrusão em redes informáticas 

• Envio do email de alerta semestral, a relembrar aos funcionários da Câmara 
do Montijo a importância de realizarem backups para o disco H:\ 

• Continuação de apoio aos SMAS montijo e á empresa AIRC, no projeto de 
virtualização de servidores 

• Conferencia de faturas relacionadas com impressoras Canon, CSO - Nova Bridge 
Wireless 

Outubro 

No âmbito das competências na área da lnformacão Geográfica: 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

assegurar a gestão de informação do Município, bem como a definição de critérios e normas 
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para a informatização de todos os conteúdos com e sem componentes geográficos, deu 

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

Manutenção e Continuação do projeto de "Sinalização Rodoviário - Sinalização Vertical e 

Sinalização Horizontal" na União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, 

objetivo SIADAP 2019/2020; 

Manutenção e Continuação do projeto de "Levantamento Funcional e Urbanístico" na União 

das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, objetivo SIADAP 2019/2020; 

Trabalho de campo para validação de dados recolhidos no gabinete para os projetos de 

"Sinalização Rodoviária" e "Levantamento Funcional e Urbanístico", na União das 

freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, objetivos SIADAP 2019/2020; 

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; 

Fornecimento de coordenadas GPS para a elaboração do mapa turistice, solicitadas pelo 

Posto de Turismo; 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos, E- 46/20, E-57/20, 1-12/20 como 

solicitado pela DPTU; 

Manutenção e Continuação do Projeto de Gestão de Informação Cadastral nas freguesias 

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

Continuação da requisição, localização, integração, atualização dos processos de 

urbanismo (Década de 60, 70 e 80) no Projeto "Obras Particulares"; 

Localização de processos de Obras Particulares existentes na BD OBP da Medidata, sua 

georreferenciação, integração e atualização no Projeto "Obras Particulares"; 

Atualização e manutenção do Projeto de "Áreas de Cedências"; 

Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Policia; 

Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios" 

Manutenção e continuação do Projeto "Atividades Económicas" no concelho do Montijo"; 

Fornecimento de cartografia das áreas industriais no Concelho, conforme pedido pela Casa 

do Ambiente, para resposta à AML sobre estudo da Evolução da Logística neste território 

Envio, em formato Excel, de listagem final do Património Imobiliário Municipal como 

solicitado pela DGFP; 
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Fornecimento de informação e respetiva localização de diversos prédios urbanos e rústicos 

no concelho do Montijo como solicitado pela Fiscalização Municipal da DA0; 

Fornecimento em formato digital (shapefile) para envio à CCDRLVT do troço Montijo / 

Pinhal Novo da Rede de Ciclovias do município a pedido da DPTU / Reabilitação Urbana; 

Fornecimento de Plantas de Localização (2) da área do Bairro da Caneira/Seixalinho e do 

Núcleo histórico do Montijo, como solicitado pelos Serviços administrativos da DPTU; 

Fornecimento de Planta das áreas do Cemitério Municipal do Montijo e do Cemitério do 

Pinhal Fidalgo ao Serviço Municipal de Proteção Civil; 

Fornecimento de Planta da área do arruamento "Avenida dos Direitos da Criança", a pedido 

do GAP; 

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

no concelho do Montijo como solicitado pela Fiscalização Municipal da DA0; 

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

Resolução de Ticket s: 
• 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 

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 
• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

• Monitorização da realização das rotinas de backup agendadas no software Veeam 

• Monitorização da realização das rotinas de backups diárias, no software de backups 
Data Protector, agendamento das rotinas de backups mensais 

• Agendamento e monitorização das copias de segurança da informação, para o 
Centro de Dados da Setúbal Península Digital 

• Apoio na substituição de um disco avariado no sistema de Storage HP EVA 4400, foi 
necessário recorrer ao contrato de suporte existente entre a Câmara do Montijo e 
a HPE para resolver esta situação. 

• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 
orgânicas que solicitaram este apoio foram o Gabinete de apoio ao vereação, a 
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DGFP, DDSPS, D0SUA, os tipos de informação a recuperar foram Pastas, ficheiros e 
emails. 

Projetos: 

Outros: 

A decorrer: 
• Alterações no servidor de Email das retension policys de emails 
• Cópias de segurança para o centro de dados da SPD e para tape de backups 
• Transporte e instalação de uma impressora Canon no serviço da DDSPS -

Academia Sénior de Sarilhos Grandes 
• Reunião de trabalho com os técnicos da SPD - Setúbal Península Digital 

• Reunião de trabalho com a empresa Evonic Kickoff do Contrato de Suporte 
EV0:CARE, por videoconferência via Microsoft Teams 

• Inicio dos processos de aquisição de equipamentos: Computadores, 
monitores e PCs portáteis, PCs portáteis, Access Point (Arquivo Municipal), 

• Inicio dos processos de renovação dos contratos de licenciamento de 
software: Adobe Creative Cloud, Autocad 

• Apoio ao gabinete da presidência, na realização de uma reumao por 
videoconferência, instalação do PC portátil e do sistema de videoconferência 

• Apoio á DGFP-Contratação Publica, na instalação dos equipamentos 
informáticos no edifício dos Paços do Concelho, para uma ação de formação 
por videoconferência 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), suporte de 
equipamentos HP do centro de dados (HPE), CS0 (Bridge Wireless), TCSI-Digibéria 
(PCs portateis) 

• Apoio à intalação da bridge wireless entre os serviços técnicos e o museu municipal 
• Apoio à instalação de router 4G nos lavadouros de sarilhos grandes. 
• Preparação de Access Points para colocar no CT JA para serviço de internet nas 

reuniões de câmara. 
• Configuração de switch do site DR para interligação dos vários componentes que 

compõem o Disaster recovery (Nó DR+ Storeonce) 

• Processo de aquisição de 1 O WEBCAM e HEADPH0NES. 
• Alteração de routeamento do switch de core (Enterasys para HP) 

• Verificações de condições técnicas da escola EB Joaquim de Almeida para 
implementação de uma rede de fibra óptica para interligação dos edifícios 
principais. 
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O presente relatório pretende de uma forma sucinta enquadrar as diversas vertentes da 
atividade exercida pela Fiscalização Municipal no decorrer dos meses de Setembro e 
Outubro de 2020. 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização Municipal nos meses de Setembro e Outubro 
de 2020 foi 143, tendo como origem diversos departamentos internos, membros do 
executivo municipal e entidades externas. 

Gráfico representativo da procedência dos processos 

64 

Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem 
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DPTU DOSUA Fisc Preventiva 
0,70% 

Sr. Presidente 
3,50% 

DAO 

~---4,90% 

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

TL 

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 por aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública, o que tornaria a sua representação gráfica 
impraticável. 
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Gráficos representativos das diversas áreas dos processos efetuados 

Diversos 26 

Notificaçoes e editais 3 

Auto de noticia 7 

lnf. Interna 

terrenos ou habitações 26 

obras 3 

Veiculos abandonados 16 

PUB e OEP 61 

Gráfico representativo das diversas áreas de tramitação dos processos efetuados em 
percentagem 

18,18% 

0,70% 

11,19% 

■ PUB e OEP 

■ Veículos abandonados 

■ obras 

■ terrenos ou habitações 

■ lnf. Interna 

■ Auto de noticia 

Notificaçoes e editais 

Diversos 
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Relação de Processos resolvidos e processos pendentes. 

Processos resolvidos 126 

Processos pendentes 17 

Processos ----Pendentes 
11,89% 

resolvidos 
88,11% 

Tempo de resolução dos processos (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 total). O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade 
Orgânica no decorrer dos meses de Setembro e Outubro do ano de 2020 foi de 6,09 dias. 

Atendimentos ao Publico. 

Foram registados O atendimentos presenc1a1s e 2 telefónicos, registam-se inúmeros 
atendimentos com especial incidência nos telefónicos, em que os munícipes recusam 
fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos registos. 

■ Presenciais 
■ Telefonices 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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Atividades do Serviço Municipal de Proteção Civil 

Setembro e Outubro 

- 02 de setembro, pendente nº 491281, ocorrência devido a abaixamento de cabos 
de telecomunicações, que atravessam a estrada e impediam a circulação, na Rua 
Sacadura Cabral, junto do nº 22, Montijo; 

- 28 de setembro, pendente nº 495034, queda de árvore de médio porte, sobre uma 
viatura, devido a vento forte, na D. Nuno Alvares Botelho, junto ao nº 80, Montijo; 

- 29 de setembro, pendente nº 495164, participação da Junta de Freguesia de 
Sarilhos Grandes, para a existência de dois pinheiros, em risco de queda para a via 
pública, na Estrada dos Quatro Marcos; 

- 29 de setembro, pendente nº 495168, participação de um munícipe, devido a uma 
estrutura de ferro caida. Informando que a mesma, colocava em risco a circulação 
automóvel, no Saldanha, junto à Ermida Nossa Senhora do Aflitos; 

- 29 de setembro, pendente nº 495175, participação de um munícipe, devido a um 
buraco no passeio, na Rua Pocinho das Nascentes, junto do nº 65. Existindo um 
elevado risco de abatimento; 

- 29 de setembro, pendente nº 495183, referente a acidente rodoviário no dia 1 O 
de setembro de 2020. No âmbito da prestação do Serviço Integrado Pós-Acidente, 
foram identificados danos no mobiliário urbano do munidpio, na E.N. 4 Pegões 
Velhos; 

- 02 de outubro, pendente nº 495690, acidente rodoviário no dia 16 de setembro de 
2020. No âmbito da prestação do Serviço Integrado Pós-Acidente, foram 
identificados danos no mobiliário urbano do municipio, na Rua Estrada de Vale 
Porrim com a Estrada Ramal das Flores, Atalaia; 

- 08 de outubro, pendente nº 496296, participação de um munícipe, para a descarga 
de entulho nas valas de drenagem num terreno agrícola, sito em Estrada Nacional 
N251, Olho de Bode, Canha; 

- 09 de outubro, pendente nº496499, a Proteção Civil foi ativada de madrugada, 
pela GNR de Montijo, para um buraco de grande profundidade na rotunda da Estrada 
do Peixe. Foi provisoriamente colocada areia no mesmo, para não criar mais danos, 
nas viaturas que ali circulam; 
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- 16 de outubro, pendente nº 497737, relatório preliminar da ocorrência de fogo 
industrial de grandes dimensões, na zona industrial do Pau Queimado. O mesmo 
ocorreu, numa fábrica de reciclagem de óleos alimentares, no dia 15 de outubro, 
tendo atingindo as empresas, Vestan SA, JAF Montalto e PorteRecicla; 

- 21 de outubro, pendente nº 498493, informação de um munícipe, no dia 19 de 
outubro de 2020, da ocorrência de uma queda de árvore na Av. D. João V, frente 
ao nº 30. Devido ao vento forte, parte das ramagens da árvore de médio porte, 
cairam sobre uma viatura, que se encontrava estacionada no local; 

- 21 de outubro, pendente nº 498499, abatimento do passeio, na Rua Eça de Queiroz 
(Bairro do Esteval); 

- 21 de outubro, pendente nº 498551, avaliação de risco na Escola Básica de Pegões 
Velhos. No espaço interior da escola encontra-se um pinheiro, com um grande porte 
e inclinação acentuável. Verificou-se na avaliação efetuada no local, que também 
existem um conjunto significativo de árvores que necessitam de intervenção, umas 
de podas, outras de corte e abate; 

- 22 de outubro, pendente nº 498728, o SMPC procedeu à avaliação de riscos na Rua 
dos Combatentes da Grande Guerra, junto do nº 48. Existe risco de queda de um 
painel publicitário, que está inserido na fachada da habitação. Assim como risco de 
queda da própria fachada, devido à falta de conservação geral do edifício; 

- 22 de outubro, pendente nº 498781, intervenção na desobstrução de uma vala, no 
Pau Queimado. Foi ativada uma máquina dos SMAS, a fim de remover o bloqueio da 
vala, por forma a drenar a mesma, evitando-se uma maior acumulação de águas na 
rua de acesso às empresas Vestan SA e Montalvo, evitando as inundações das 
instalações; 

- 26 de outubro, pendente nº 499204, relatório geral de intervenção, Depressão 
Bárbara - Alerta Laranja / Vermelho. No passado dia 18 de outubro, o concelho do 
Montijo e o pais foi assolado pela Depressão Bárbara, que causou chuva intensa e 
vento forte. Este evento ocorreu entre os dias 18 e 21 Out, mobilizando diversos 
meios da autarquia e meios externos, tais como SMPC, DOSUA, SMAS, BOMBEIROS 
MONTIJO e CANHA, PSP e GNR de Montijo; 

- 26 de outubro, pendente nº 499222, pedido de intervenção (poda) a árvore de 
grande porte, em risco de queda sobre edifício, na Rua Mártires do Tarrafal, 
Montijo. 
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- Preparação logística diária, na resposta às solicitações de liquido desinfetante e 
EPI 'S. Entrega dos mesmos, aos diversos serviços da autarquia, escolas, entidades 
externas, forças de socorro e segurança; 

- Recolha junto aos fornecedores, de liquido desinfetante e EPI 'S adquiridos; 

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

- Envio por email para dirigentes e trabalhadores camarários, de relatórios diários 
de situação COVID 19, provenientes da ANPC (Autoridade Nacional de Proteção 
Civil); 

- Envio de normas de orientação recebidas da DGS (Direção Geral de Saúde); 

- Envio de legislação sobre a doença COVID 19; 

- Envio de alertas e informação diária do IPMA (Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera); 

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

- Envio diário de REDIS (Relatório Diário de Situação) e mapa de operacionalidade 
municipal, ao Comando Distrital na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil. 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
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Durante o mês de setembro foi dada continuidade ao levantamento de informação, 

articulada com o Posto de Turismo, relativa à restauração local, procurando atualizar as 

informações sobre cada espaço, com vista à atualização da base de dados, do website da 

CMM bem como para a elaboração de um novo roteiro impresso com todos os restaurantes 

do concelho, o qual deverá ser lançado em novembro 2020. Nomeadamente: Confirmação 

de todos os restaurantes existentes no concelho e verificação daqueles que pretendem 

fazer parte do novo roteiro; Acompanhamento do Fotógrafo na visita aos restaurantes para 

fotografar um prato que represente o restaurante no novo roteiro; Confirmação e 

atualização de todos os dados referentes a cada restaurante, que vão estar presentes no 

novo roteiro; Organização dos dados no formato adequado para a paginação que será 

posteriormente realizada pelos Designers. 

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

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

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

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 15 de setembro - Inauguração 
"Exposição Olhares sobre a Freguesia"; 18 de setembro - Assinatura Protocolo CAES; 18 
de setembro - Apresentação livro "Vidas sem Vida"; 23 de setembro - Assinatura Protocolo 
Serviço de Informação Jurídica. 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação produzida 

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

outros eventos promovidos por entidades externas em que a CMM presta apoio. Os 
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conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as noticias/ eventos publicados no site 

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

• Agenda de Eventos 

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

e promover as atividades municipais e iniciativas programadas pelo movimento associativo 

do concelho, assim como, divulgar informações úteis direcionadas para o público em geral. 

Após a receção dos conteúdos enviados ao GCRP pelas Unidades Orgânicas, é necessário 

elaborar um documento único com a compilação das matérias por ordem cronológica e por 

áreas de atuação para ser impresso e distribuído à população, o que implica uma atenção 

cuidadosa aos conteúdos por forma garantir que não existem omissões e incorreções para 

posterior envio à designer gráfica para composição e paginação do documento. 

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS 

. Escola Profissional do Montijo - Ensino Profissional e CRAM 

. Exposição Através da Pele de Tony Cassanelli 

. Espetáculo Há dois anos que eu não como pargo 

MUPIS SENIORES 

. Campanha "O mesmo Sabor toda a Segurança I Escolha os Restaurantes Locais" 

OUTDOORS 

. Apoio ao Comércio Local 

. Vista aérea Montijo 

. Moinho de Maré do Cais 

MUPI HERITAGE - normas de utilização CTJA; Programação setembro 

MUPI DIGITAL - Programação setembro CTJA. 

Telas p/ Roll Up I Espetáculo abertura temporada do CT JA e programação setembro (2 
telas) 
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Brochura I Agenda Eventos Montijo Outubro - 7000ex 
Flyers I Normas de utilização COVID 19 / temporada 2020/21 CTJA - 1000ex 

DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS GRÁFICOS 

. Brochura Agenda Eventos Montijo Setembro 6500ex. 

• Gestão do lnstagram 

Durante o mês de setembro, foi definida uma estratégia para criar interesse nos 

utilizadores e aumentar o número de seguidores, mas também divulgando as iniciativas 

da autarquia. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 802 seguidores para 948. 

Foram colocadas 38 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 

maioritariamente com iniciativas da autarquia. Foram colocadas stories diárias que nos 

permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 430 para 475 seguidores. 

Têm sido divulgadas as atividades da Artemrede e os espetáculos do CT JA que reabriu 

a temporada neste mês, para o efeito foram colocados 12 posts e stories com 

frequência. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 259 para 280 seguidores. O 

lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril. Foram colocados10 stories e posts sobre a 

exposição Sobre a Pele de Tony Cassanelly inclusive a publicitação da presença do autor 

na Galeria. Este trabalho está a ser realizado em cooperação com as colegas Ana Reis 

Silva e Teresa Carreira. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de setembro, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 

122 novos fãs e 129 novos seguidores. Foram publicados 57 posts com: publicação de álbuns 

de fotos relativos a: obras executadas pelo município, eventos municipais online ou 
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realizados no concelho; Partilha de videos sobre iniciativas, atividades mumc1pa1s ou 

eventos promovidos por entidades externas e/ou instituições publicadas no Youtube da 

CMM durante o mês em análise. 

Verificou-se uma maior taxa de interatividade (partilhas, reações, gostos ou comentários) 

nos seguintes posts: 32% Marés Vivas - Limpeza no Cais das Faluas (8801 pessoas alcançadas, 

521 reações/comentários/partilhas; 21% Obras - Jardim das Nascentes (5201 pessoas 

alcançadas e 329 reações/comentários/partilhas. 

Estatistica de "Stories": 44 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: Exposição na Galeria Municipal: "Através da Pele"; Programa comemorativo da 

Semana Europeia da Mobilidade; Espetáculo do CTJA - "02", Lições de Voo e "Há dois anos 

que eu não como pargo"; Hora do Conto Online; Promoção das redes sociais municipais. A 

Storie mais visualizada foi a divulgação da Agenda de Eventos com 494 acessos individuais 

e 60 interações. 

Facebook do CTJA 

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

diversas, agendamento da página, comunicação. Têm sido divulgadas as atividades da 

Artemrede e os espetáculos do CT JA que reabriu a temporada neste mês, com o esptetáculo 

02. Para o efeito foram colocadas stories com frequência. 

02 - Partilha + Imagem de capa + criação de evento; lições de voo - Criação de evento + 

imagens partilha diversas. 

Partilhas: Festival Manobras ARTEMREDE; Companhia Paulo Ribeiro / Residência artistica 

(DGArtes). 

• Base de Dados / WebCRM 

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

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

feita após consulta das entidades no google e Facebook. 
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No mês de setembro foram realizados os seguintes envios: Acontece Montijo / / 03 a 09 

setembro, de 1 O a 17 setembro, 17 a 23 setembro, 24 a 30 setembro. Newsletter Cinema 

Teatro Joaquim D'Almeida // Setembro 2020. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de outubro: 

- Entrevista e texto da rubrica Entre Nós, com Rita Caeiro; 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 16 e 17 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 16 e 30 

de setembro I Editais: 92 a 111 1 Covid-19: Foi feita uma atualização/ reformulação geral 

da área, retirando conteúdos, colocando novas informações. 

Noticias - 02 abre nova temporada do CTJA na Praça da República (novo local); Semana 

Europeia da Mobilidade; Obras no Cfrio da Carregueira contam com apoio da câmara 

municipal; Autarquia atribui apoio para sino da Igreja dos Pastorinhos; Banda Democrática 

2 de Janeiro vai ter Centro Cultural e de Juventude; Esclarecimento Público \\ Polfticas 

Públicas de Habitação; +C03SO EMPREGO Urbano e +C03S0 EMPREGO - Candidaturas 

Abertas; Aula aberta sobre alimentação na época moderna; Apresentação do livro "Vidas 

sem Vida" de João Barbosa - Adiado; Competição Interescolar "PeddyApp - Para a escola a 

caminhar"; Esclarecimento Adicional - Horários Estabelecimentos Comerciais (atualização 

a 29 de setembro); Teatro de Marionetas no CTJA; Tony Cassanelli na Galeria; Câmara 

financia novo veiculo de combate a incêndios florestais para Bombeiros do Montijo; Apoio 

financeiro às juntas de freguesia de Canha e de Sarilhos Grandes; Mais 50 mil euros para 

testes à covid-19 nos lares da rede pública; Adega de Pegões é ouro em Bruxelas; Centro 

Escolar do Afonsoeiro novamente a concurso; Montijo apoia movimento associativo social, 

desportivo e cultural; Câmara assina protocolo para centro de emergência social; 27 de 

setembro - Dia Mundial do Turismo; Hasta pública de bancas e lojas no Mercado Municipal 

e Centro Comercial das Barreiras; Exposição "Galo de Barcelos - A recriação de um 

sf mbolo"; Volta a Portugal passa no Montijo. 
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Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; listagem de prestadores de serviços; 

Assembleia Municipal - Em consonância com o secretariado da Assembleia Municipal 

procedeu-se a uma atualização geral da área da Assembleia Municipal, que inclui a inclusão 

de 20 novos documentos (certidões e editais; 

DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social; 

GAP - Noticia de esclarecimento público sobre a política municipal de habitação social; 

Gab. Vereador Ricardo Bernardes - Noticia sobre o alargamento dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais; Atualização da informação sobre os 

apoios às empresas constante na área da Covid-19; 

Posto de Turismo - Noticia sobre o Dia Mundial do Turismo; 

DAO - Noticia sobre a hasta pública de bancas e lojas no Mercado Municipal; 

SMAS - Edital de controle da qualidade da água e avisos de corte de água; 

SMPC - Noticia sobre a passagem da Volta a Portugal pelo Montijo. 

Atualização de conteúdos entidades externas 

Projeto SAND - Noticia de aula aberta sobre alimentação na época moderna; 

Adega de Pegões - Noticia sobre a conquista de medalhas em concurso em Bruxelas. 

Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 17 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura (5); Associativismo (4); Ambiente (1 ); Freguesias (1 ); Proteção Civil (1 ); Covid-

19 (1); Obras (1); Ação Social (3). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 16 e 30 de setembro aos dirigentes e 

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

Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam a reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Através da Pele e Semana Europeia da 

Mobilidade. 

Comunicação Interna 

• Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 16 e 17 de 2020; Deliberações das reuniões 

de câmara de 2, 16 e 30 de setembro (num total de 46 documentos). Noticias: Semana 

Europeia da Mobilidade; Esclarecimento Público \ \ Políticas Públicas de Habitação; 02 

abre nova temporada do CT JA na Praça da República; Teatro de Marionetas no CT JA; 

Há dois anos que eu não como pargo; Inauguração da Academia Sénior de Sarilhos 

Grandes; 27 de setembro - Dia Mundial do Turismo; Exposição "Galo de Barcelos - A 

recriação de um símbolo; Volta a Portugal passa no Montijo. Na área da Comunicação: 

Agenda de Eventos de Setembro. 

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 vários 

canais WEB (lssu, Youtube). Concebe graficamente matérias para cartazes, flyers, mupis, 

outdoors e roll up. 

Designadamente em setembro: WiFi4EU postes de sinalética - Artes finais; Academia Sénior 

de Sarilhos Grandes / Portugal 2020. Newsletter Acontece semanal; Exposição Através da 

Pele - Tony Cassanelli (trabalho começou em julho) com preparação de catálogo, imagens 

para site + facebook + anúncios, destaques para redes sociais, composição e paginação da 
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Agenda de Eventos de Outubro; Imagens sobre Projeto SAND - publicidade. Destaque

Centro Autárquico de Acolhimento de Emergência Social; Cartão de Identificação Social; 

Composição gráfica do folheto "Guia do Arrendamento de Habitação para o Imigrante" 

(versões em várias línguas) e dos folhetos Normas de Utilização da Piscina Municipal do 

Montijo e Normas de Utilização das Instalações Desportivas (Covid-19); Programa digital 

sobre a Semana Europeia da Mobilidade. CTJA - Há dois anos que eu não como pargo / 

Companhia Mascarenhas Martins - Imagem partilha + evento + imagens para ticketline 1 

Espetáculo 02 - Partilha + Imagem de capa + criação de evento I Lições de Voo - Criação 

de evento + imagens partilha diversas 1 6 Cartazes de vitrine permanentes 900x2000mm 

(Design + impressão, dobragem e corte) sobre: Levantamento de bilhetes; A cultura num 

espaço perto de si; Aqui desperte os seus sentidos; Adquira Vales oferta; Dois cartazes CT JA 

1957. CTJA (covid-19) - Brochura normas CTJA /design+ publicação digital ISSUU + criação 

de QRCode; Flyer AS frente e verso - normas de utilização; Rollup Backstage + Rollup 

Bilheteira / design;Planta de sala CTJA (redução de lugares) Plateia+ Balcões /design da 

planta de sala; Impressão de planta de sala para bilheteira; Artes finais para impressão em 

vinil autocolante aplicado em PVC; Cartaz de vitrine com normas de utilização 

900x2000mm. Programação outubro 2020 para slides - Imagem destaque 900x900px; Mininu 

- Cartaz de vitrine design, impressão e dobragem; Facebook CTJA imagem 900x900px + 

imagem capa e site 550x1400px + imagem para evento+ criação de evento; Anúncio Jornal 

de Palmela 259x320mm. Pecados da Juventude - Cartaz de vitrine 900x2000mm design, 

impressão e dobragem; Facebook CTJA img 900x900px + imagem capa e site 550x1400px + 

imagem para evento + criação de evento. - Roll Up CT JA - Espetáculo 02 e programação 

setembro; Elaboração da Newsletter CTJA - Programação setembro. Foram realizados 

outros materiais digitais sobre a programação setembro CT JA: Posts Facebook/lnstagram, 

Story (Facebook/lnstagram); Banner Site (espetáculo 02 e Lições de Voo); banners AMRS 

e imagem para evento Facebook (Lições de Voo e 02); Vídeo Story lnstagram - Abertura de 

Temporada 02; Adição de grafismo no vídeo promocional do espetáculo "Há dois anos que 

eu não como pargo"; Story vídeo Lições de Voo; Story Vídeo Pargo. Conceção de materiais 

para a Semana Europeia da Mobilidade: sequências Story, tratamento vídeo e imagem, 

vídeo metro minuto; Destaque Facebook Galeria Municipal (Conversa com autor, dia 19 

set). Conceção de materiais Concurso de DJ's 2020 / Gabinete da Juventude (materiais 

digitais, normas de participação e cartaz). 
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Reportagens Videos: Gravação e preparação do filme e do atelier da Hora do Conto na 

biblioteca, para o dia 3 de outubro. Reportagem videográfica da abertura de temporada do 

CT JA, com espetáculo 02, na Praça da República. Reportagem videográfica do Aniversário da 

Junta Freguesia do Montijo / Afonsoeiro. Reportagem videográfica Apresentação do livro 

"Vidas sem Vida" de João Barbosa. Reportagem videográfica de 3 assembleias Municipais, no 

Afonsoeiro. Todos os vídeos estão online no youtube e facebook. 

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; Montagem e desmontagem de equipamento de som; 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

Outras tarefas: Manutenção da viatura afeta ao GCRP; Distribuição e afixação de informação 

municipal (editais e cartazes). 

Outubro 

Durante o mês de outubro foi dada continuidade à compilação de informação e imagens 

para elaboração do Roteiro de Restaurantes do Concelho; Foi realizada análise e 

apresentação de propostas para iniciativas relacionadas com o Natal 2020: Consulta a 

propostas e sugestões enviadas por várias empresas que atuam na área dos eventos e que 

apresentaram um conjunto de ideias, propostas e demonstração de trabalhos prévios; 

Elaboração de algumas propostas, devidamente orçamentadas, que suscitaram interesse 

relevante perante a atual condição pandémica e as próprias características necessárias. 

Foi delineada Campanha «Montijo Cidade Limpa►► com elaboração de algumas propostas 

e conceitos de para o desenvolvimento de uma campanha com o intuito de sensibilizar a 

população para a limpeza do espaço público. 

41 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

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

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

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas iniciativas: 2 de outubro - Exposição "Galo de Barcelos"; 15 

de outubro - Visita obra do Motoclube do Montijo; 19 de outubro - Cerimónia de delegação 

de competências nos diretores das escolas; 26 de outubro - Entrega de chaves de habitações 

sociais. 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é urna ferramenta de comunicação produzida 

semanalmente com o objetivo de compilar e divulgar eventos 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 noticias/ eventos publicados no site 

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

• Agenda de Eventos 

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

e promover as atividades municipais e iniciativas programadas pelo movimento associativo 

do concelho, assim corno, divulgar informações úteis direcionadas para o público em geral. 

Após a receção dos conteúdos enviados ao GCRP pelas Unidades Orgânicas, é necessário 

elaborar um documento único com a compilação das matérias por ordem cronológica e por 

áreas de atuação para ser impresso e distribuído à população, o que implica uma atenção 

cuidadosa aos conteúdos por forma garantir que não existem omissões e incorreções para 

posterior envio à designer gráfica para composição e paginação do documento. 

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Fisicos 

42 



MUPIS PARIS 

. Programação Outubro CT JA 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

. Conservatório Regional de Artes Montijo CRAM 

. Exposição Através da Pele de Tony Cassanelli 

MUPIS SENIORES 

. Campanha O mesmo Sabor toda a Segurança I Escolha os Restaurantes Locais 

OUTDOORS 

. Apoio ao Comércio Local 

. Vista aérea Montijo 

. Moinho de Maré do Cais 

MUPI HERITAGE - Programação Outubro CTJA 

MUPI DIGITAL ALEGRO MONTIJO - Programação Outubro CTJA 

DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS GRÁFICOS 

. Brochura Agenda Eventos Montijo Outubro 6500ex. 

• Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 948 seguidores para 1090. 

Foram colocadas 39 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 
maioritariamente com iniciativas da autarquia. Foram colocadas stories diárias que nos 
permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 475 para 501 seguidores. 

Têm sido divulgadas as atividades da Artemrede e os espetáculos do CT JA que reabriu a 

temporada neste mês, para o efeito foram colocados 13 posts e stories com frequência. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 280 para 305 seguidores. Foram 

colocados 9 stories e posts sobre a exposição Sobre a Pele de Tony Cassanelly inclusive a 
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publicitação da presença do autor na Galeria. Este trabalho está a ser realizado em 

cooperação com as colegas Ana Reis Silva e Teresa Carreira. 

lnstagram juventude - Tem 310 seguidores foram colocadas. Foram colocados 2 posts e 

stories relativos ao Young DJ Contest. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de outubro, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 

122 novos fãs e 129 novos seguidores. Foram publicados 49 posts com: publicação de álbuns 

de fotos relativos a: obras executadas pelo munidpio, eventos municipais online ou 

realizados no concelho; Partilha de vídeos sobre iniciativas, atividades municipais ou 

eventos promovidos por entidades externas e/ou instituições publicadas no Youtube da 

CMM durante o mês em análise. 

Verificou-se uma maior taxa de interatividade (partilhas, reações, gostos ou comentários) 

nos seguintes posts: 19% A Volta a Portugal- Edição Especial (6431 pessoas alcançadas, 172 

reações/comentários/partilhas; 19% Montijo - Medidas para concelhos com risco elevado 

Covid-19 ( 4551 pessoas alcançadas e 128 reações/ comentários/ partilhas. 

Estatística de "Stories": 14 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: exposição na Galeria Municipal (Conversa com o autor- Tony Cassanelli), espetáculos 

do CTJA (Mininu e Pecados de Juventude) Hora do Conto Online, Agenda de Eventos 

Outubro, Montijo Hoje e Promoção das redes sociais municipais. A Storie mais visualizada 

foi a divulgação da Agenda de Eventos com 472 acessos individuais e 43 interações. 

Facebook do CT JA 

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

diversas, agendamento da página, comunicação. Têm sido divulgadas as atividades da 

Artemrede e os espetáculos do CT JA (Programação outubro 2020). 
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Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 8971 (+10) seguidores 9247 

Publicações: 9; Ligações externas (partilha): 3; Eventos publicados: 3; Destacou-se o 

espetáculo: Pecados de Juventude OML 1,8k; Partilhas: Festival Manobras ARTEMREDE; 

Companhia Paulo Ribeiro / Residência artística (DGArtes). 

• 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 de outubro foram realizados os seguintes envios: Acontece Montijo // 01 a 06 

outubro I Acontece Montijo // 08 a 14 outubro I Mininu // Espetáculo+ Oficina - CTJA 1 

Montijo Hoje// N. 0 36 // Outubro 2020 !Acontece Montijo// 15 a 21 outubro I Acontece 

Montijo / / 22 a 28 outubro. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de outubro: 

- Produção de textos, realização de entrevistas e reportagens; 

- Seleção de imagens, paginação e revisão de provas com o colega Eduardo Martins; 

- Procedimentos Administrativos para impressão, distribuição e embalamento. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Atas n.º 19 e 20 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 14 e 28 

de outubro! Editais: 112 a 121 1 Covid-19: atualização/reformulação geral da área, 

retirando conteúdos, colocando novas informações. 

Noticias - Atualização do item notícias da rede - Rede Social de MontijoBolsas de Estudo 

Cidade do Montijo; Academia Sénior de Sarilhos Grandes de portas abertas; Reuniões de 

câmara no CT JA e com público; À conversa com Tony Cassanelli na Galeria Municipal do 
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Montijo; Rúben Guerreiro vence 9. ª etapa da Volta a Itália; Programa Bairros Saudáveis; 

CTJA recebe Mininu; Montijo continua investimento no combate à covid-19; Doação de bens 

à Loja Social; Autarquia adquire terrenos para o património Municipal; Câmara irá propor 

medalha do concelho para Rúben Guerreiro; Pecados da Juventude // Orquestra 

Metropolitana de Lisboa; Aviso\\ Mau Tempo\\ 19 e 20 de outubro; Young Dj Contest- Live 

Streaming; Montijo formaliza delegação de competências nos órgãos de direção das 

escolas; Conferências Online Projeto SAND - Sarilhos Grandes entre Dois Mundos; 

Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - PARES 3.0; Dia Municipal para a Igualdade; 

AML divulga vencedores do concurso de transporte rodoviário de passageiros; Rúben 

Guerreiro vence camisola azul no Giro d' ltalia; Câmara Municipal do Montijo atribui seis 

fogos de habitação social; Cemitérios Municipais com novo horário até 2 de novembro; Uso 

de máscara na rua obrigatório; XI Encontro de Leitura Pública- Bibliotecas em Transição; 

Autarquia apoia movimento associativo; Ricardo Bernardes cessa funções na Câmara 

Municipal do Montijo; Universidade Sénior com nova equipa reitoral; Montijo Hoje - Outubro 

2020. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais, alteração do mapa de pessoal; 

Assembleia Municipal - Certidões, atas n. º 3, 4 e 5 e editais; DSSPS - Atualização de 

noticias na área da Rede Social; GAP - Nota de felicitação a Rúben Guerreiro, Nota de pesar 

por atentado em Nice; SMPC - Criação de novo separador dedicado à Comissão Municipal 

de Proteção Civil para introdução de atas e outros documentos; noticia sobre aviso de mau 

tempo. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

Projeto SANO - Notícia sobre conferências online; AML - Notícia sobre o concurso do 

transporte rodoviário de passageiros; AMRS - Notícia sobre o XI Encontro de Leitura Pública. 

Comunicação Social 

• Press Releases 

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

outros (7); Ação Social (4); Cultura (3); CTJA (2); Ensino (2); Desporto (1 ). 
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Envio das propostas das reuniões de câmara de 14 e 28 de outubro aos dirigentes e chefias, 

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

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

Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam a reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Galo de Barcelos e sobre o Young Dj 

Contest. 

Comunicação Interna 

• Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 19 e 20 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 14 e 28 de outubro (num total de 41 documentos). Noticias: Bolsas de Estudo 

Cidade do Montijo, À conversa com Tony Cassanelli na Galeria Municipal, Rúben Guerreiro 

vence 9. ª etapa da Volta a Itália, CTJA recebe Mininu, Doação de bens à Loja Social, 

Pecados da Juventude / / Orquestra Metropolitana de Lisboa; Young Dj Contest- Live 

Streaming; Conferências Online Projeto SAND; Dia Municipal para a Igualdade; Câmara 

Municipal do Montijo atribui seis fogos de habitacão social; Cemitérios Municipais com novo 

horário até 2 de novembro; XI Encontro de Leitura Pública- Bibliotecas em Transição. Na 

área da Comunicação: Agenda de Eventos de Outubro e Montijo Hoje de Outubro. 

• Apoio ao Executivo Municipal 

Elaboração de notas de saudação aos atletas Rúben Guerreiro e Tiago Valentim; Clipping 

de noticias sobre as obras: Jardim das Nascentes, Ciclovia Montijo-Pinhal Novo e EB 

Joaquim de Almeida. 
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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 vários 

canais WEB (lssu, Youtube). Concebe graficamente matérias para cartazes, flyers, mupis, 

outdoors e roll up. Designadamente em outubro: Newsletter WEBCRM: Acontece Montijo 

(semanal), MININU (Programação outubro CT JA) + edição especial "Encontro de Leitura 

Pública - AMRS". Programação outubro CTJA - imagem destaque para slides. Programação 

novembro CT JA: O Lugar de Todas as Histórias - Cartaz de vitrine design, impressão e 

dobragem; Imagem redes sociais + capa e site + imagem para evento + story facebook e 

instagram; Espetáculo Resiliência - CRAM - Cartaz de vitrine design, impressão e dobragem; 

Imagem+ capa e site+ imagem para evento+ story facebook e instagram; Espetáculo 250 

anos Beethoven / United Visionary Arts - Cartaz de vitrine design, impressão e dobragem, 

imagem + capa e site + imagem para evento + story facebook e instagram. GCRP // 

Brochura Moinho do Cais - Arte final com Alteração de horário e redes sociais; Exposição 

Galo de Barcelos - legendas; Dia Municipal para a Igualdade - imagens para site e story 

facebook e instagram; Agenda de Eventos de Novembro. Placa de sinalética para 

instalações da Batucando; imagem para Rollup Brinquedos Português; Criação de Logótipo 

(C)Asas para projeto DDSPS; Flyer sobre Loja Social do Montijo; composição gráfica sobre 

Normas de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e da Piscina Municipal do 

Montijo. - Passaporte Voluntariado (alteração/atualização); Imagens para Post's e Story's 

Facebook/lnstagram - Conversa com Tony Cassanelli (10 out.), alteração dos materiais 

Concurso DJ's - Gabinete da Juventude (normas de inscrição e materiais web), 3 anúncios 

de jornal Concurso DJ's, banner Concurso DJ's, AML- Banner ícone máscara para site, 

carrossel lnstagram/Facebook - Serviço de Recolha AMARSUL, anúncio para Jornal Recolha 

de Monos e Resíduos Verdes, desenvolvimento da Imagem Natal com Arte 2020, redimensão 

e tratamento de imagens para lnstagram (várias). 
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Reportagens Vídeos: Reportagem videográfica da Inauguração da Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes com montagem de som para a cerimónia. Reportagem videográfica da 

Exposição "Galo de Barcelos - A recriação de um símbolo". Reportagem videográfica da 

Volta a Portugal - passagem pelo Montijo. Reportagem videográfica da iniciativa "No Palco 

da Vida" (inserida nas comemorações do dia Internacional da Pessoa ldosa)com elaboração 

dos seguintes vídeos: Abertura com a mensagem do Presidente Nuno Canta; Francisca e 

Alfredo Dias - Universidade Sénior; Testemunho da aluna Maria Madalena Silva - Academia 

Sénior de Sarilhos Grandes; Testemunho da aluna Maria Guilhermina Santos - Academia 

Sénior da Atalaia, Alto Estanqueiro e Jardia; Momento de Poesia - Grupo de Leituras 

Animadas da Academia Sénior de Pegões e Canha; Testemunho do aluno Casimiro Maia -

Ateliers Sénior, do Montijo; Testemunho do aluno Joaquim Leandro - Academia Sénior de 

Pegões e Canha; Teatro Sem Limites - Universidade Sénior;Testemunho do aluno João 

Mendes - Universidade Sénior; Grupo Musical da Academia Sénior da Atalaia, Alto 

Estanqueiro e Jardia. As filmagens foram finalizadas com a intervenção do Vereador 

Ricardo Bernardes. 

Todos os vídeos estão online no youtube e facebook. 

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; Montagem e desmontagem de equipamento de som; 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

Outras tarefas: Manutenção da viatura afeta ao GCRP; Distribuição e afixação de informação 

municipal (editais e cartazes). 
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GABINETE SANIDADE PECUÁRIA 
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SANIDADE ANIMAL 

Canil Municipal 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
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» Gestão do canil municipal no que respeita a: (1) alimentação animal; (2) condições 

técnicas; (3) condições sanitárias; (4) condições de alojamento e bem-estar animal. 

» Gestão do movimento de animais de companhia (canideos e felinos), no que respeita a 

entradas e saidas, designadamente, entregas, capturas, nascimentos, adoções, 

reclamações, eutanásias, mortes naturais, outras saídas (fugas e furtos). 

Movimento de animais no periodo de referência: 

Entregas 

Capturas 

Nascimentos 

Adoções 

Cedências2 

Reclamações 

Mortes 

Eutanásias 

Outros3 

Total de Entradas= 30 

Entrada de 
Cães 

19 

8 

11 

o 

Entrada de 
Gatos 

11 

8 

3 

o 

Total de Saidas = 34 

Saida de Saída de 
Cães Gatos 

19 15 

2 7 

7 3 

o 1 

4 1 

1 2 

5 1 

10s animais contabilizados no item "Adoções" são animais encaminhados para adoção 

definitiva, com um titular associado. 
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20s animais contabilizados no item "Cedências" são animais encaminhados para 

acolhimento temporário, para associações e/ou um cuidador temporário. 

30s animais contabilizados no item "Outros" são animais que desapareceram das 

instalações do Canil Municipal por fuga e por furto (assaltos às instalações) atendendo às 

evidências observadas no local. Excecionalmente, podem igualmente ocorrer 

desaparecimentos do Gabinete de sanidade Pecuária. 

» Interação com o Serviço de Higiene Urbana e/ ou Serviço Municipal de Proteção Civil, no 

que respeita à captura e recolha de animais errantes vivos e/ou cadáveres. 

» Execução de iniciativas e ações promocionais: 

Publicação na Agenda mensal, na nova rubrica "Hoje Falamos De ... " 

o Setembro 20 - Coriza - A "Gripe" dos Gatos 

o Outubro 20 - Licenciamento de Canídeos 

Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

Plano de Trabalhos para a Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

de Canídeos 2020/2021, sob coordenação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, 

com a execução dos seguintes trabalhos: (1) Vacinação antirrábica de animais; (2) 

Identificação eletrónica de animais; (3) preenchimento de documentação; (4) atualização 

de base de dados; atualização dos registos de controlo; (5) interação com Juntas de 

Freguesia e com os Serviços Veterinários Oficiais. 

No período de referência: 

o 229 vacinas antirrábicas 

o 95 microchips 

Nota: o número de vacinas e de microchips engloba os animais adotados do Canil 
Municipal. 
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Intervenções Técnicas 
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Intervenção no âmbito do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública, em situações 

de reclamação/ocorrências com a presença de animais (canídeos, felídeos, aves, 

equídeos), em ação conjunta com: (1) Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da 

Guarda Nacional Republicana, Destacamento Territorial do Montijo, (2) Policia de 

Segurança Pública, (3) Fiscalização Municipal, (4) Divisão de Solidariedade e Promoção da 

Saúde, (5) Delegação de Saúde. 

Realização de várias vistorias para verificação de incómodos provocados por animais 

errantes; incómodos provocados pela presença de canídeos e/ou felídeos em frações 

habitacionais, presença de animais em varandas de frações habitacionais; verificação de 

maus tratos a animais de companhia; ataque de animais, presença de equídeos em terrenos 

baldios "aparentemente" sem identificação de proprietário, solicitação de recolha de 

animais da via pública. 

A salientar: 

Ação conjunta com a PSP do Montijo para averiguação de várias situações com equinos. 

Ação conjunta com os Bombeiros Voluntários do Montijo na tentativa de salvamento de um 

felino preso no interior de uma instalação abandonada. 

Realização de eutanásias de animais de companhia pertencentes a munícipes residentes no 

município do Montijo. 

5 0cisões de animais de munícipes do concelho do Montijo 

Gestão da recolha de cadáveres de animais errantes ou de companhia, recolhidos pelo Setor 

de Higiene Urbana (com conhecimento do GSP) ou pelo Canil Municipal do Montijo, ou 

entregues por munícipes e outras entidades externas, incluindo aqui animais recolhidos ou 

entregues ainda com vida, mas posteriormente eutanasiados atendendo ao seu estado 

clínico. 
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Recolha de 1 O cadáveres. 

Competências Gerais 
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Na área de intervenção da Sanidade Animal, são diariamente executados serviços de apoio 

ao munícipe, via presencial, telefónica e por correio eletrónico. 

Informações Adicionais 

Referencia a 2 assalto às instalações do Canil Municipal, com o furto de um canideo e fuga 

de outros quatro, com estragos materiais consequentes. Todos os canideos foram 

recapturados 

Trabalhos de execução no Projeto para a Esterilização de Animais de Companhia: 

planeamento para abertura de novo procedimento contratual 

Trabalhos de execução para obtenção do Licenciamento do Canil Municipal/Centro de 

Recolha Oficial de Animais 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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No período de 1 de setembro a 31 de outubro o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 

efetuou os seguintes trabalhos: 

Atividades 

Verificação de terrenos que constituem perigo de incêndio onde é necessário fazer as faixas 

de gestão de combustível nos municípios de Alcochete e Montijo. 

A técnica do GTF fez a verificação de terrenos nos dois municípios. 

Verificação de terreno Pegões Gare alvo de queixa SOS (Acácias no Terreno). 

A técnica do GTF juntamente com Fiscal Fernanda foram no dia 21 outubro, analisar um 

terreno que foi alvo de queixa SOS, por falta limpeza de terreno com acácias. 

Reuniões 

A técnica no mês de setembro a outubro esteve presente em reuniões no Município de 

montijo: 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• Assuntos relacionados com projetos de edificações que necessitam de parecer da 

CIMDFCI (Comissão Intermunicipal de Defesa Da Floresta Contra Incêndios). 

• Assuntos relacionados com a atualização do PIMDFCI; 

No dia 19 de outubro a técnica do GTF, participou na reunião da CIMDF (Comissão Municipal 

de Defesa da floresta), análise/parecer de processos de acordo com artigo 16 do DL 

nº14/2019 de 21 janeiro. 
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A técnica no mês de novembro a dezembro esteve presente em reuniões no Munidpio de 

Alcochete: 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• Assuntos relacionados com projetos de edificações que necessitam de parecer da 

CIMDFCI (Comissão Intermunicipal de Defesa Da Floresta Contra Incêndios). 

• Assuntos relacionados com a atualização do PIMDFCI; 

Apoio ao Municipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a municipes relativos á defesa da floresta 

Apoio aos Municipes das freguesias do municipio de Montijo e de Alcochete na introdução 

dos dados na plataforma de queimas e queimadas, a informar o local e dia de realização 

das mesmas, seguindo todas as regras de segurança. 

Pedidos efetuados na plataforma queimas e queimadas nos meses de novembro e 

dezembro: 

Montijo - 195 

Alcochete - 76 

Colocação das ações de realização na plataforma do SGIF 

A técnica do GTF; colocou na plataforma do SGIF as ações de limpeza de faixas de gestão 

de combustivel realizadas nos concelhos de montijo e Alcochete. 

Apoio técnico á Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta 

A técnica do GTF apoia tecnicamente a Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta 

Apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

A técnica do GTF apoia o Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

Gestão de Bases de Dados de DFCI 

A técnica faz a Gestão de SIG de 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

58 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Na Secretaria do DPTU, deu entrada em Setembro e Outubro de 2020 os seguintes 

processos: 

Setembro de 2020 

Processos Tipo A - 16 processos 

Processos Tipo B - 6 processos 

Processos Tipo 1 - 4 processos 

Foram emitidas 8 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 3 Licenças de Construção 

Outubro de 2020: 

Processos Tipo A - 6 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Processos Tipo 1 - 1 processo 

Foram emitidas 6 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) · 

Em outubro foi submetida a seguinte proposta: 

Proposta n. º 1006/20 - Processo CERTIDÃO 635/20 - Certidão de compropriedade. 
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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: 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

Informações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Colocação dos Procedimentos na Plataforma VortalGov 

F-23/2020 - Recuperação de Pavimentos no Caminho Municipal 1124 

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

F-32/2020 - Execução de redes de rega no Concelho de Montijo 

F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

F-45/2020 - Reabilitação das Piscinas Municipais do Montijo 

F-52/2020 - Reabilitação da Rua Miguel Pais - Prolongamento do Passeio do Cais 

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

F-54/2020 - Substituição de Cobertura no Refeitório da Escola E.B.1 Rosa dos Ventos 

F-56/2020 - Recuperação de Fogos em Habitações Sociais 

F-58/2020 - Requalificação de caminhos do Moinho de Vento do Esteval 

F-60/2020 - Instalações Sanitárias e Pavimentos dos Claustros e Pátio no Piso Térreo do 

Edificio dos Paços do Concelho 
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F-64/2020 - Centro Escolar do Afonsoeiro - Ampliação e Adaptação da Atual Escola Básica 

do Afonsoei ro 

F-65/2020 - Execução de Vedação do Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro 

F-66/2020 - Substituição da iluminação pedonal em troço da nova Ciclovia 

F-69/2020 - Vedações na EB Pedro Varela 

F-70/2020 - Intervenção na EB D. Pedro Varela 

Abertura das Propostas na Plataforma VortalGov 

F-23/2020 - Recuperação de Pavimentos no Caminho Municipal 1124 

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

F-32/2020 - Execução de redes de rega no Concelho de Montijo 

F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

F-52/2020 - Reabilitação da Rua Miguel Pais - Prolongamento do Passeio do Cais 

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

F-58/2020 - Requalificação de caminhos do Moinho de Vento do Esteval 

F-60/2020 - Instalações Sanitárias e Pavimentos dos Claustros e Pátio no Piso Térreo do 

Edifício dos Paços do Concelho 

F-65/2020 - Execução de Vedação do Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro 

62 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Prorrogação de Prazo para Entrega de Propostas e Respostas a Esclarecimentos na 

VortalGov 

F-64/2020 - Centro Escolar do Afonsoeiro - Ampliação e Adaptação da Atual Escola Básica 

do Afonsoeiro 

Pedido de Informação de Compromisso 

F-14/2020 - Recuperação de Pavimentos Betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo Dias e 

Rua José Joaquim Marques 

F-16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do Montijo e 

Envolvente 

F-23/2020 - Recuperação de Pavimentos no Caminho Municipal 1124 

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

F-32/2020 - Execução de redes de rega no Concelho de Montijo 

F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

F-40/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 

Montijo 

F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

F-58/2020 - Requalificação de caminhos do Moinho de Vento do Esteval 

F-60/2020 - Instalações Sanitárias e Pavimentos dos Claustros e Pátio no Piso Térreo do 

Edifício dos Paços do Concelho 
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Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

F-14/2020 - Recuperação de Pavimentos Betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo Dias e 

Rua José Joaquim Marques 

F-16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do Montijo e 

Envolvente 

F-23/2020 - Recuperação de Pavimentos no Caminho Municipal 1124 

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

F-32/2020 - Execução de redes de rega no Concelho de Montijo 

F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

F-40/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 

Montijo 

F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

F-58/2020 - Requalificação de caminhos do Moinho de Vento do Esteval 

f-60/2020 - Instalações Sanitárias e Pavimentos dos Claustros e Pátio no Piso Térreo do 

Edifício dos Paços do Concelho 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação e Aprovação de Minuta do Contrato 

F-14/2020 - Recuperação de Pavimentos Betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo Dias e 

Rua José Joaquim Marques 

f-15/2020 - Execução de Telheiros em Edifícios Escolares 
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F-16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do Montijo e 

Envolvente 

F-18/2020 - Adaptação das Instalações do JI da Atalaia para espaço Trilhos da Ciência 

F-31 /2020 - Reparação de Infiltrações na Casa Abrigo 

F-40/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 

Montijo 

F-41 /2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

F-43/2020 - Arranjos exteriores na Urbanização do Moinho e Bela Vista 

F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

F-57 /2020 - Trabalhos de Recuperação na EB Ary dos Santos 

Pedido de Esclarecimento sobre Propostas Apresentadas 

F-65/2020 - Execução de Vedação do Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro 

Envio do Auto de Consignação 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

F-16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do Montijo e 

Envolvente 

F-21 /2020 - Obras de Recuperação em Escola EB Canha 

F-31 /2020 - Reparação de Infiltrações na Casa Abrigo 

F-33/2020 - Execução de Gares para Ecopontos e Contentores no Concelho 

F-41 /2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

F-43/2020 - Arranjos exteriores na Urbanização do Moinho e Bela Vista 

65 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Relatório Preliminar e Audiência Prévia 

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

F-32/2020 - Execução de redes de rega no Concelho de Montijo 

F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

F-65/2020 - Execução de Vedação do Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro 

Anulação de Cabimento 

F-24/2020 - Obras de Recuperação em Edifícios Escolares/2020 

F-37 /2020 - Centro Escolar do Afonsoeiro - Ampliação e Adaptação da Atual Escola Básica 

do Afonsoeiro 

F-80/2020 - Recuperação de Jardim e Calçadas na Rua António Tavares Marques 

Divulgação dos Documentos de Habilitação 

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

F-16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do Montijo e 

Envolvente 

F-18/2020 - Adaptação das Instalações do JI da Atalaia para espaço Trilhos da Ciência 

F-31 /2020 - Reparação de Infiltrações na Casa Abrigo 

F-40/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 

Montijo 

F-41 /2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

F-43/2020 - Arranjos exteriores na Urbanização do Moinho e Bela Vista 
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f-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento na 

Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

Ajustes Diretos Simplificados 

F-55/2020 - Trabalhos Diversos na Associação Náutica 

F-57 /2020 - Trabalhos de Recuperação na EB Ary dos Santos 

F-61 /2020 - Reparação do Teto do Refeitório da EB da Caneira 

F-63/2020 - Pintura do muro circundante da Escola Básica 2/3 de Pegões 

Auto de Receção Provisória 

F-25/2017 - Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho na Quinta das Nascentes 

F-09/2018 - Recuperação de pavimentos em diversos arruamentos no Esteval - Montijo 

F-09/2020 - Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. Dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo e a Rotunda do lzidoro 

Conta Final 

F-25/2017 - Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho na Quinta das Nascentes 

Auto de Receção Definitiva 

F-10/2004 - Requalificação da Zona Ribeirinha de Montijo 

F-02/2013 - Regularização de Caminhos e Estradas Rurais do Concelho - 2013 

F-01 /2014 - Recuperação de seis fogos devolutos - Montijo 

F-06/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira 

F-10/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira 
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Cancelamento de Garantias Bancárias 

F-10/2004 - Requalificação da Zona Ribeirinha de Montijo 

F-02/2013 - Regularização de Caminhos e Estradas Rurais do Concelho - 2013 

F-01 /2014 - Recuperação de seis fogos devolutos - Montijo 

F-06/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira 

F-10/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira 

Liberação Parcial da Caução 

F-12/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira 

F-09/2016 - Recuperação de Treze Fogos Devolutos e Partes Comuns de Três Edifícios -

Montijo 

F-25/2016 - Recuperação de Salas de Aula e Pinturas Exteriores em Escolas do Ensino 

Básico 

F-06/2017 - Recuperação de Edifício União das Freguesias Montijo/ Afonsoeiro 

F-17/2017 - Pavimentação da Rua dos Eletrodomésticos - Jardia 

F-30/2017 - Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho 

F-29/2018 - Recuperação de 11 fogos devolutos 

Editais - Alteração de Trânsito 

N. º 95/2020 - Espetáculo ao ar livre "02" 

N. º 98/2020 - Remodelação da Rede de Água da Rua Joaquim de Almeida 

N.º 119/2020 - Repavimentação da Praceta Dr. César Ventura 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de processos 

Processo N. º 48/2020 

Processo N.º 49/2020 

Processo N. º 50/2020 

Processo N. º 51 /2020 

Processo N. º 52/2020 

Processo N. º 53/2020 

Processo N. º 54/2020 

Oficios aos proprietários 

Processo N.º 01/2017 

Edital de art. º 13. º do Regulamento Municipal Veicules Abandonados 

Edital nº 117 /2020 

Processo nº 18/2007 

Processo nº 31 /2018 

Processo nº 05/2019 

Processo nº 32/2019 

Processo nº 47 /2019 

Processo nº 58/2019 

Processo nº 59/2019 
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Processo nº 60/2019 

Processo nº 62/2019 

Processo nº 63/2019 

Processo nº 64/2019 

Processo nº 65/2019 

Processo nº 01 /2020 

Processo nº 04/2020 

Processo nº 06/2020 

Processo nº 11 /2020 

Processo nº 13/2020 

Processo nº 16/2020 

Processo nº 17 /2020 

Processo nº 19/2020 

Processo nº 22/2020 

Processo nº 24/2020 

Processo nº 25/2020 

Processo nº 26/2020 

Processo nº 27 /2020 

Processo nº 30/2020 

Processo nº 31 /2020 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARI\ MUNICIPAL 

Presidência 
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Processo nº 32/2020 

Processo nº 35/2020 

Processo nº 36/2020 

Processo nº 38/2020 

Processo nº 40/2020 

Processo nº 41 /2020 

Aquisição de aspersores 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

RELA TÓRIO - SECTORES 

Aquisição de interruptor diferencial para a EB da Liberdade 

Reparação de parcómetros 

Aquisição de 2 torneiras temporizadas para o Mercado Municipal 

Pedido de ligação à rede BT - Jardim do Pocinho das Nascentes 

Broca para colocação balizas flexíveis para o setor de Serralharia 

Manutenção dos aparelhos inseto- coladores no Mercado Municipal 

Reparação do elevador da Quinta Pátio d'Água 

Aquisição de programador de campainha para a EB da Liberdade 

Reparação de aqueduto na vala da zona urbana de Pegões Cruzamento 

Sistema de climatização do Arquivo Municipal 

Pedidos de ligação à Rede (PLR) para vários locais de consumo 

Revisão de projeto para a Requalificação e Ampliação do Canil/Gatil Municipal do Montijo 

Aquisição de 20 espelhos convexos para colocação em diversos locais 
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Aquisição de material para reparar a porta do nicho do contador de rega da Rua Florbela 

Espanca em Lançada 

Inspeção periódica de gás na Casa Abrigo 

Inspeção periódica de gás no Centro Comunitário + Cidadão 

Aquisição de material para W.C. 's da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 

Aquisição de compressor para a Serralharia e Pintura 

Aquisição de estore de sala Multideficiência 

Montagem de 5 luminárias próximas da Rua da Mafalda na Atalaia 

Aquisição de material de substituição/ desgaste rápido para o Setor de Serralharia 

Colocação de painel acrílico na Sede do "Batucando" 

Fornecimento e colocação de estrutura em acrílico a separar 2 funcionárias do 

GGA/D0SUA 

Reparação do elevador monta-cargas do Centro Social do Esteval 

Execução de ramal em baixa tensão para o Monumento de La Lys 

Limpeza de vala em Pegões, entre o troço da EN 1 O e a EN 4 

Aquisição de 38 contentores de 800L 

Aquisição de 2 placas toponímicas para serem colocadas na Av. dos Direitos da Criança 

Aquisição de material britado para colocar em vários locais 

Fornecimento e montagem de mola de pavimento na Loja da EDP no Mercado Municipal 

Aquisição de tela para o telhado da EB da Caneira 

Trabalhos a serem realizados na loja nº 8 do Mercado Municipal 

Várias intervenções no edifício da Galeria Municipal 

Limpeza de árvores em Pegões-Gare; Faias e Foros do Trapo 

Fabricação e montagem de 2 meios portões do adicional ao portão do Pavilhão nº 1 
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Adaptador de campainha para a EB Joaquim de Almeida 

Aquisição de gás Areal para o Setor de Serralharia para o ano 2021 

Reparação de semáforos nos Afonsos em Pegões 

Reparação de semáforos em St. Isidro de Pegões 

Reparação de semáforos em Montijo 

CASA DO AMBIENTE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Campanha Cidade Limpa - preparação de Campanha em parceria com a Dra Manuela 

Marcelino - GCRP; 

Preparação de Declarações de Apoio a Escolas ao projeto da ABAE - Eco Escolas 

Escola Secundária Jorge Peixinho 

Escola Básica D. Pedro Varela 

Escola Básica Integrada do Esteval 

Preparação de Campanha com EBDPVarela no âmbito das eco-escolas, sobre Resíduos, 

dirigida aos alunos da escola; 

Renovação do Protocolo da ABAE, com a nossa Autarquia. Envio de documentação para 

finalizar o processo. Envio das declarações às 3 escolas inscritas. 
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Atualização dos conteúdos da página web - SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE- inserido na 

página da Casa do Ambiente do site da CMM. 

Atualização dos conteúdos da página web quanto ao mapa de ciclovias (devidamente 

atualizado) e parqueamento de bicicletas inserido na página da Casa do Ambiente do site 

da CMM. Elaboração e divulgação de cinco publicações para a Semana Europeia da 

Mobilidade 2020 1 "Emissões Zero - Mobilidade parta todos" 1 16 a 22 de setembro 2020; 

HOJE É DIA DE CULTURA 

RESPIRE NO PARQUE MUNICIPAL 

DESFRUTE A SUA CIDADE 

OPTE POR TRANSPORTES PÚBLICOS 

DIA EUROPEU SEM CARROS e MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 

Projeto PeddyApp -lançamento e divulgação do Projeto em parceria com a S.Energia; 

Divulgação do Projeto ECOVALOR da AMARSUL junto das ecoescolas e agrupamentos 

escolares do Montijo. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Plano de Eficiência Programada - S.Energia apresentou plano de ação conjunto com a 

Autarquia para implementação nos edifícios da CMM. - Fase de levantamento e 

identificação de Prioridades; 

Identificação de Equipamentos Municipais com Monitorização de Consumos de Energia -

Análise de reavaliação da afetação dos equipamentos de leitura. 

PACTO DE AUTARCAS CLIMA E AMBIENTE 

Realização de trabalhos para preparação de submissão de novo Pacto de Autarcas - PAESC. 
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Elaboração de conteúdos em análise a integrar no Plano - Medidas e ações e caracterização 

territorial. 

Realização da 9ª e 1 Oª Reuniões com o GT por videoconferência. 

Outros 

Pedidos de orçamentos, para materiais que a Casa do Ambiente necessita para as suas 

atividades; 

Levantamento de ações da Casa do Ambiente - Medidas de sensibilização ambiental; 

Levantamento dos equipamentos da Casa do Ambiente; 

Elaboração do Plano de Contingência da Casa do Ambiente; 

GERAL 

Apoio a diversas ações de testes de covid. 

Questões de munícipes. 

Notas: neste relatório não são referidos trabalhos e funções restritas à técnica Vanessa 

Gingeira, como elemento integrante no Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários (desde 

novembro de 2017), do Grupo de Trabalho Metropolitano de Mobilidade e transportes, como 

representante do Município no GT criado no âmbito do Despacho n. º11382/2017, com o 

objetivo de promover o estudo de um corredor de transportes públicos em sitio próprio, 

em complemento e conexão com o sistema em operação na fase 1 do Metro Sul do Tejo, 

assim como todo o trabalho realizado no âmbito dos procedimentos concursais a decorrer 

do qual é membro de júri. 

Mais se acresce que as tarefas desempenhadas no âmbito do controlo e acompanhamento 

do Serviço de Transportes Públicos são realizadas pela Técnica Vanessa Gingeira e pelo 

técnico Luis Ferreira (técnico que não pertence ao serviço da Casa do Ambiente), pelo que 

também não são contempladas neste relatório. 
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SECTOR DE CEMITÉRIOS 

Trabalhos no interior do cemitério, limpeza de instalações, varreduras. 

Capinagem e aplicação de herbicida, arranjo dos canteiros, regas e trabalhos habituais 

dentro do cemitério. 

1 de setembro a 30 de setembro de 2020 

S. Sebastião 

lnumações · 8 

Exumações - O 

Capelas · 13 

Pinhal Fidalgo 

lnumações • 6 

Exumações - 1 

Capelas · 7 

1 de outubro a 31 de outubro 

S. Sebastião 

lnumações · 7 

Exumações - O 

Capelas · 17 

Pinhal Fidalgo 

lnumações · 9 

Exumações - 1 

Capelas • 4 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
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ACADEMIA SÉNIOR DE PEGÕES E CANHA 

Setembro/ Outubro 

Inscrições nas disciplinas 29/38 

Informações 133/3 

Anulações 3 

Processo administrativo 14/18 

Renovação de Matricula 14/ 19 

ACADEMIA SÉNIOR DE ATALAIA E ALTO ESTANQUEIRO-JARDIA 

Outubro 

Matricula 6 

Inscrições nas disciplinas 1 O 

1 nformações 177 

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL 

Setembro 

Atendimentos 185 

Carência alimentar 81 

Reavaliações processo 34 

Saúde 7 

Loja social 13 

Direitos sociais 38 

78 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Ausência de rendimentos 4 

Emergência social 4 

Habitação 4 

Outubro 

Atendimentos 229 

Carência alimentar 75 

Reavaliações processo 16 

Saúde 9 

Loja social 29 

Direitos sociais 47 

Ausência de rendimentos 38 

Emergência social 4 

Habitação 8 

Problemas jurídicos 1 

Presidência 

Encaminhamentos realizados em setembro e outubro 

Equipe rsi 120 

Instituições da raa concelhia 85 

Instituições de saúde 9 

Segurança social 21 

KONT'@RTE - E7G 
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Envolvidos um total de 87 indivíduos únicos, 49 participantes diretos e 38 

participantes indiretos, dos quais 4 crianças e jovens e 34 familiares num total em 

357 sessões, 289 presenciais e 68 de registos telefónicos. Os indivíduos únicos 

referem-se a crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos (diretos e indiretos) e 

familiares (indiretos). 

Setembro e outubro 

Participantes de educação formação e qualificação 

Apoio ao estudo 23 

Espaço psicopedagógico 22 

Formação tic 36 

Escola virtual 25 

Psicomotricidade 28 

Música 11 

Kont@rte online 20 

Radio movimento 33 

Dinamização comunitária, participação e cidadania 

Espaço psicossocial 71 

Programa de férias 31 

Oficina de expressões 30 

Sessões de educação formação e qualificação 

Apoio ao estudo 34 

Espaço psicopedagógico 25 

Formação tic 32 
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Escola virtual 32 

Psicomotricidade 30 

Música 4 

Kont@rte online 37 

Radio movimento 14 
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Dinamização comunitária, participação e cidadania 

Espaço psicossocial 73 

Programa de fé rias 23 

Oficina de expressões 34 

HABITAÇÃO SOCIAL 

Foram resolvidas 25 reclamações nos fogos de habitação Social 

Acompanhamento obras feitas nos 8 fogos entregues 

Acompanhamento das adaptações feitas no apartamento de emergência social. 

GABINETE DE APOI PSICOLÓGICO 

Setembro e outubro 

Atendimentos telefónicos 

Vitimas de violência doméstica 139 

Apoio psicológico 150 

Encaminhamentos 

Emat barreiro 6 
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Apoio jurídico à vitima 1 

Cpcjmontijo 3 

Cpcj vila franca 4 

Escolas 1 

Tribunal 2 

Psp 3 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES 

Setembro 

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

declaração de consentimento: 

Total atendimentos mês - 59 

Novos utentes - 19 

Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional 

(renovação de Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de 

Titulo de Residência - Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2, Situações Especiais); Cidadãos 

da U.E.; Reagrupamento Familiar. 

Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe. 

Atendimentos (telefónicos e via mail) não registados e sem recolha de declaração 

de consentimento: 

Total atendimentos mês - 74 

Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional 

(renovação de Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de 
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Titulo de Residência - Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; 

Concessão de Residência Permanente para cidadãos da U.E.; Desemprego; 

Nacionalidade; Segurança Social (acesso a apoios sociais); troca carta estrangeira; 

Retorno Voluntário. 

Atividades: 

Tradução do Guia Orientador I Arrendamento de Habitação no Âmbito da 

Integração de Migrantes, em inglês, hindi e russo, no âmbito do PMIM - Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes (2020-2022) cofinanciado pelo FAMI -

Fundo Asilo, Migração e Integração. 

Outubro 

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

declaração de consentimento: 

Total atendimentos mês - 50 

Novos utentes - 15 

Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional 

(renovação de Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de 

Titulo de Residência - Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; 

Cidadãos da U.E.; Acesso à Educação. 

Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, São Tomé e Principe. 

Atendimentos (telefónicos e via mail) não registados e sem recolha de declaração 

de consentimento: 

Total atendimentos mês - 64 

Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional 

(renovação de Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de 

Titulo de Residência - Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; 
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Concessão de Residência Permanente para cidadãos da U.E.; Retorno Voluntário; 

Desemprego; Nacionalidade; Segurança Social (acesso a apoios sociais); Apoio 

Alimentar; Credencial de Registo de Menores. 

Atividades: 

Reunião com parceiros, no âmbito da implementação do PMIM - Plano Municipal 

para a Integração de Migrantes do Montijo. - dia 19 de outubro, via plataforma 

Zoom. 

Visita de Controlo no Local, realizada pelo Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, 

a Migração e a Integração (FAMI) - 26 de outubro, nas instalações da DDSPS. 

Rede Social e Montijo Saudável 

Reunião Núcleo Executivo CLASS - 19 de outubro, via plataforma Teams 

Reunião Plenário CLASS - 22 de outubro, via plataforma Teams 

GABINETE SÉNIOR E ATELIERS 

Setembro/Outubro 

Inscrição 1 

Renovação 52/ 4 

LINHA DE APOIO SOCIAL 

Setembro 

Emergência Social (covid 19 positivo) 6 chamadas encaminhadas para UMNSC. 

No âmbito de fornecimento de refeições a situações graves de saúde em 

isolamento/quarentena, familias mais vulneráveis e situações de emergência 

social (sinalizações feitas pela saúde pública de munícipes com Covid 19 
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positivo) foram fornecidas 217 refeições (pequeno almoço, almoço e ceia). Estas 

foram entregues diariamente no domicilio. 

Outubro 

Emergência Social (covid 19 positivo) 9 chamadas encaminhadas para UMNSC. 

No âmbito de fornecimento de refeições a situações graves de saúde em 

isolamento/quarentena, familias mais vulneráveis e situações de emergência 

social (sinalizações feitas pela saúde pública de munícipes com Covid 19 

positivo) foram fornecidas 402 refeições (pequeno almoço, almoço e ceia). Estas 

foram entregues diariamente no domicilio. 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 
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Setembro 

CULTURA 
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1. CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

111\I 

Dia Hara -
u 21H30 

19 16H30 

~ 
25 21H30 

.... 26 21H30 

z 27 16H30 
w 
> w 

1. 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 

SETEMBRO 2020 

,_ Amdo loma 
Teatro Artemrede O2PIA 

Teatro Artemrede UCÕESDEVOO 

Teatro Protocolo 
HÁ D01S ANOSQ.UE EU NÃO COMO PARGO 

Teatro Protocolo 
Companhia Mascarenhas-Martins 

Teatro Protocolo 

TOTlll 

PdbllCIO 

Face à situação pandémica em que nos encontramos, é urgente controlar a 

propagação do novo coronavirus e o número de casos da COVID-19 em Portugal. É 

por isso fundamental que todos atuemos em conformidade com as recomendações 

da Direção Geral de Saúde de forma a minimizar a possibilidade de contágio. Nesta 

fase, compete às entidades públicas serem promotoras de todas as medidas 

mitigadoras possiveis no combate a este virus, sem colocar em causa os serviços 

essenciais. 
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Posto isto, a Câmara Municipal do Montijo procedeu a uma série de medidas de 

contingência que decretam a frequência e a circulação cuidadas nos serviços 

públicos, assim como nos equipamentos culturais e durante as visitas ou roteiros 

temáticos. Contudo, não foram realizadas atividades, durante o mês de Setembro, 

no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora. 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 70 visitantes distribuidos da seguinte 

forma: 

Dias da semana: 59 

Fins de semana: 11 

Individuais: 70 

Grupos: O 

Outras atividades 

- Contactos com DOSUA para o restauro do muro do museu agricola (e não 

construção de muro novo), em perigo de queda para a via pública, n.º de 

pendente 476716; chamada de atenção para o último parágrafo do texto da 

Ordem de Serviço onde se solicita o trabalho dos jardineiros para transplantar 

a vinha junto ao desmoronamento das paredes do muro; 

O muro do Pomar tem anexado um sistema de rega tradicional do século XVI li 

e faz parte do Património Municipal que todos temos o dever de salvaguardar, 
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por isso, não pode ser destruído e feito um novo como ouvi por parte de um 

engenheiro da autarquia. 

O pendente n.º 392314 de 2 de janeiro de 2019 já solicitava a reconstrução 

desta parte do muro do Pomar do Museu Agrícola, onde se dizia que era 

"urgente criar uma estrutura em ferro com cerca de quatro metros para a 

manutenção da continuidade do muro". 

- Contactos com DOSUA, para concretização dos pendentes 487835 e 485566 de 

forma a viabilizar a rega automática do Pomar e gestão da Quinta do Museu 

Agrícola. 

- Visitas guiadas a um número significativo de visitantes, o Museu ganhou 

grande visibilidade com a Candidatura da Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Atalaia, Finalista Regional às 7 Maravilhas da Cultura Popular; 

- Rega de laranjeiras e outras plantas do Pomar pela técnica superior do Museu; 

pois o sistema de rega gota a gota não abrange todas as plantas do Museu e funciona 

mal; 

- Pintura do poço do Moinho de Galgas; 

- Pintura dos pesos das prensas e dos pilaretes dos eixos correspondentes às 

prensas do Lagar de azeite; 

- Aplicação de produto fungicida nas madeiras das peças expostas na sala de 

Exposição de longa duração. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

"Através da pele" de Tony Cassanelli 

Continuação em exibição da supracitada exposição, cuja inauguração decorreu no 

Dia da Cidade, 14 de agosto, e que nos dá a conhecer o trabalho do artista plástico 
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Tony Cassanelli. Formado em escultura pela Academia de Belas Artes de Carrara, 

trabalha em escultura, desenho, video e pintura, que aqui nos apresenta, além de 

uma escultura, uma série de trabalhos realizados com modelos. 

No dia 19 de setembro, sábado, o autor esteve presente, das 15h às 17h30, para 

receber os visitantes, permitindo-lhes conversar com o artista, estiveram presentes 

12 pessoas. O mês de setembro contou com a presença de 170 pessoas, 

totalizando assim 182 visitantes. 

Exposição de Valentim Quaresma, 28 de novembro 

Inicio dos trabalhos de preparação, planificação e produção da exposição acima 

referida, que conta com trabalhos de arte e joalharia contemporânea da autoria de 

Valentim Quaresma, cuja inauguração está agendada para o dia 28 de novembro 

próximo. 

Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, em 

agosto, subiu de 202 para 259, mais 57. E em setembro, subiu de 259 para 285, 

portanto mais 26 seguidores. 

foram colocados 10 stories e posts no feed de noticias acerca da exposição "Através 

da pele", inclusive a publicitação da presença de Tony Cassanelli para conversar 

com o seu público, no dia 19 de setembro, sábado. 

Durante o mês de setembro, foi lançada a reestruturação do sitio da Galeria 

Municipal no site da Câmara Municipal, tendo sido atualizada a página abertura e 

colocadas novas áreas de História e Noticias. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira 

do GCRP. 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com 

diversas questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, 

preparação de textos. 
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. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução 

e preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim 

como outras questões. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I 
Programa Erasmus + 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

Realização e conceção de novos projetos internacionais; Acreditação ERASMUS+ 

2021 /2027 para o Ensino Profissional. 

Projetos Municipais 

Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 2020 Live Streaming 

Articulação com o Estúdio Feedback da Academia Juvenil DCR Montijo e a Banda 

vencedora da 111 Mostra de Bandas, "Os Vertigem", no âmbito da gravação do EP. 

Inicio do período de gravação a 1 O de Setembro no Estúdio Feedback da Academia 

Juvenil DCR. 

Young DJ Contest Live Streaming 2020 

Elaboração de normas e proposta para reunião de Câmara com vista à dinamização 

do evento Young DJ Contest Live Streaming 2020. Articulação com o parceiro, 

Academia Juvenil Desporto e Cultura do Montijo, face às necessidades para a 

realização do evento. Articulação com os demais serviços internos necessários à 

dinamização e bom funcionamento do evento face às necessidades inerentes à 

dinamização do evento. Pedido de materiais de divulgação, conceção de ficha de 

inscrição. 

IX Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 
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Realização de contactos com ambos os vencedores do IX Concurso de Poesia e ficção 

Narrativa, com vista à edição das obras. 

Realização de alterações às normas em vigor, para aprovação, com vista à 

dinamização do X Concurso de Poeisa e Ficção Narrativa. 

Gabinete da Juventude 

Apoio ao Movimento Associativo 

Envio de proposta de apoio financeiro à Banda Democrática 2 de Janeiro, para apoio 

à dinamização do Centro Cultural e de Juventude, à Reunião de Câmara de 2 de 

Setembro de 2020, aprovada por unanimidade. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de 

relevância, nas redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

REUNIÕES 

11 Setembro I Reunião de trabalho na AJDCRM face à gravação do EP da banda 

vencedora da Ili Mostra de Bandas Semana Live Streaming 2020; 

15 de Setembro I Reunião EPM, Elaboração de candidatura ao Programa ERASMUS +; 

Acreditação ESRASMUS+ 2021 /2027 para o ensino Profissional; 

17 de Setembro I Reunião de trabalho com a AJDCRM com vista à dinamização do 

Evento Young DJ Contest Live Streaming; 
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29 de Setembro I Reunião de trabalho, elaboração de documento com vista à 

submissão de candidatura ao programa ERASMUS+, no âmbito da Acreditação 

ESRASMUS+ 2021 /2027 para o ensino Profissional; 

30 de Setembro I Reunião de apresentação do Projeto IMERSUS para avaliação de 

futuras parcerias. 

DURANTE O MÊS SETEMBRO REALIZOU-SE: 

o Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de 

segurança e higiene face à COVID- 19; 

o Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade 

Erasmus+ em Montijo; 

o Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos 

projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

o Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades 

realizados pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do 

relatório mensal de atividades. 

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Decorreram os seguintes serviços necessários de manutenção nas instalações 

desportivas abaixo mencionadas: 

Pavilhão Municipal N. 0 1 

• Substituição do interruptor no balneário n. º 2; 

• Substituição e lâmpada no balneário n. º 1; 

• Reparação da porta Norte; 
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• Reparação do piso da nave; 

• Reparação do alarme de incendio; 

Polidesportivo anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1 

• Reparação da vedação a nascente; 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

,,....t. --- --=-:::=-,..-----==•-=-• .-~ -----=-.- -..-·-=.;--:.-""1~•1-:::!'",.,- i~ ... ~:,...,#11~~~ ~- - ~ 
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Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 
Atletas 

Treinos/aulas de Educação Clubes e entidades do Lúdica/federad 348 Física Concelho a 

Pavilhão Municipal N. 0 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 
N. º 

Atletas 

Treinos/aulas de Educação Clubes e entidades do Lúdica/federad 
570 Física Concelho a 

Sala Desportiva - Ginásio N. º 1 do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 
N. º 

Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Lúdica/ f ederad 
60 

Concelho a 

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos 

Municipais e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas 

instalações desportivas, constatamos uma utilização ligeiramente superior no 

Pavilhão Municipal N. º 2, considerando a utilização para os treinos e jogos dos 
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clubes e restantes entidades que frequentam a instalação desportiva, bem como a 

presença dos alunos da Escola Profissional de Montijo. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês setembro de 2020 

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 despesas num total de ... 980. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 5. 

Elaboração e envio de protocolos num total de ... 6. 

Receção de protocolos num total de ... 5. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 24. 

Tiragem de processo das sacolas num total de .. .463. 

Organização, acondicionamento de processos e substituição de pastas 

estragadas, num total de ... 12 (processos) e ... 5 ex. Francesa. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 165 processos A, 35 

processos 1, 30 processos B, 10 processo C, 4 processos E, 4 processo RSP, 1 

processo LA, 1 processo M e 1 processos PCM. 
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DPTU - 4 ex francesas de certidões 1981 / 82 

1 ex francesa de diversos 1980/82 

STL - 9 livros de licença uso e porte arma 

HABITAÇÃO - 2 processos 

DAO - 1 processos notário 

2 minutas 

1 livro atas (liv.2) 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

211 Processos A, 58 processos 1, 63 processos B, 24 certidões, 24 processos RSP, 17 

Processos E, 89 processos PCM, 3 processos CLAND, 1 processo Me 3 processo LA. 

DPTU - 2 livros diversos 1979 a 1982 

DOSUA - 5 processos F 

STL - 2 processos MT J 

1 processo PUB 

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 363 processos já incorporados, 

mas não inseridos na base, na sequência da sua requisição à consulta pelo DPTU, 

abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de contribuinte já existente nos processos do DPTU ... 24. 
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STL - 1 livro de enterramentos 

Serviço de leitura: 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por municipes, vários documentos e 

diplomas legais. 

Foram preenchidas ... 1 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas: 

Resposta aos de documentação existentes no arquivo dos diversos serviços da CMM. 

Organização do arquivo fotográfico. 

Acondicionamento e organização no depósito de novos processos "Certidões 2020". 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de 

documentos de vários serviços da CMM. 

Formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das sisas, atas, 

processos de coval, escrituras, alvarás e enterramentos, inserção dos seguintes 

registos: 

Inserção nas atas (100 registos) 

Inserção nos enterramentos, incluindo neste nome/filiação/datas/idades (700 

registos) 

Inserção nos alvarás, incluindo neste registo/características/averbamentos (300 

registos) 

Retificação da ortografia/erros, comparação dos nomes existentes na base. 
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Digitalização - contatos com técnico da firma Beltrão Coelho através do 

Teamviewer para apoio na digitalização e sobre situações do programa que 

não resolvidas. 

Digitalização do livro da Santa Casa da Misericórdia (tombo 25) (487 fólios 

digitalizados) 

Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 26 (250 páginas digitalizadas. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo: 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente 23. 

Número de pedidos mensais .. .7 
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CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 
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Face à situação pandémica em que nos encontramos, é urgente controlar a 

propagação do novo coronavirus e o número de casos da COVID-19 em Portugal. É 

por isso fundamental que todos atuemos em conformidade com as recomendações 

da Direção Geral de Saúde de forma a minimizar a possibilidade de contágio. Nesta 

fase, compete às entidades públicas serem promotoras de todas as medidas 
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Posto isto, a Câmara Municipal do Montijo procedeu a uma série de medidas de 

contingência que decretam a frequência e a circulação cuidadas nos serviços 

públicos, assim como nos equipamentos culturais e durante as visitas ou roteiros 

temáticos. Contudo, não foram realizadas atividades, durante o mês de Outubro, 

no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora. 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 54 visitantes distribuídos da seguinte 

forma: 

Dias da semana: 48 

Fins de semana: 6 

Individuais: 40 

Grupos: 1 

Descrição dos Grupos: 

Foi realizada uma visita guiada no dia 12 de outubro, a um grupo de 14 

professores do projeto Erasmus da Escola D. Manuel 1, de Alcochete, 

contextualizando o Museu Agrícola da Atalaia no exterior do edifício. Entrando 

depois no edifício do Museu dois professores de cada vez. 

Outras atividades 

- Contactos com DOSUA para o restauro do muro do museu agrícola ( e não 

construção de muro novo), em perigo de queda para a via pública, n.º de 

pendente 476716; chamada de atenção para o último parágrafo do texto da 
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Ordem de Serviço onde se solicita o trabalho dos jardineiros para transplantar 

a vinha junto ao desmoronamento das paredes do muro; 

O muro do Pomar tem anexado um sistema de rega tradicional do século XVIII 

e faz parte do Património Municipal que todos temos o dever de salvaguardar 

e conservar para a posteridade, por isso, não pode ser destruído e feito um 

novo como disse um engenheiro da autarquia. 

O pendente n. º 392314 de 2 de janeiro de 2019 já solicitava a reconstrução 

desta parte do muro do Pomar do Museu Agricola, onde se dizia que era 

"urgente criar uma estrutura em ferro com cerca de quatro metros para a 

manutenção da continuidade do muro". 

- Contactos com DOSUA, para concretização dos pendentes 487835 e 485566 

de forma a viabilizar a rega automática do Pomar. 

- Rega de laranjeiras e outras plantas do Pomar pela técnica superior do Museu; 

pois o sistema de rega gota a gota não abrange todas as plantas do Museu e funciona 

mal. 

- Levantamento de quatro peças reservadas no edificio da Junta de Freguesia 

do Afonsoeiro pelo S.or Luis Antas, de um agricultor da região, a saber: uma 

balança decimal e respetivos pesos (16); uma gadanha; um candeeiro a 

petróleo; uma medida de madeira conhecida por alqueire. 

- Restauro de uma enxada e de uma podoa. 

- Restauro de um conjunto de medidas de estanho para líquidos e de três pesos 

de uma balança decimal. 

Exposicões/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 
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"Através da pele" de Tony Cassanelli 

Continuação da supracitada exposição, que estará em exibição até 14 de novembro, 

tendo sido inaugurada decorreu no dia 14 de agosto, dando-nos a conhecer o 

trabalho do artista plástico Tony Cassanelli, na primeira exposição que aceitou 

realizar desde que reside em Portugal. Formado em escultura pela Academia de 

Belas Artes de Carrara, trabalha em escultura, desenho, vídeo e pintura, que aqui 

nos apresenta, além de uma escultura, uma série de trabalhos realizados com 

modelos. 

No dia 09 de outubro, sábado, o autor esteve presente, das 15h às 17h30, para 

receber os visitantes, permitindo uma conversa com o autor, estiveram presentes 

11 pessoas. O mês de outubro contou com a presença de 123 pessoas, totalizando 

a exposição, desde o seu inicio até ao final de outubro, 496 visitantes. 

Exposição de Valentim Quaresma, 28 de novembro 

Continuação dos trabalhos de preparação, planificação e produção da acima 

referida exposição, que conta com trabalhos de arte, joalharia contemporânea e 

moda da autoria de Valentim Quaresma, autor já premiado em Itália que realizou 

o ano passado uma exposição no Palácio da Ajuda. A inauguração está agendada 

para o dia 28 de novembro próximo e será transmitida em streaming para as redes 

sociais (instagram e Facebook). 

Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, em 

setembro, subiu de 259 para 285, e em outubro subiu para 305, tendo tido assim, 

angariado 20 seguidores. 
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Foram colocados 09 stories e posts no feed de noticias acerca da exposição "Através 

da pele", inclusive a publicitação da presença de Tony Cassanelli para conversar 

com o seu público, no dia 09 de outubro, sábado. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira 

do GCRP. 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com 

diversas questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, 

preparação de textos . 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução 

e preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim 

como outras questões. 

Museu Municipal 

Durante o mês de outubro esteve patente a Exposição, Galo de Barcelos - "A 

Recriação de um Simbolo" com um total de 46 visitantes. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Outubro 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Outubro 2020 

• Inscritos 4 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 83 Utilizadores e 175 documentos 

• Consulta Local (Adultos) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Adultos) O Utilizadores 

• Consulta Local (lnfanto/ Juvenil) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Infanta/ Juvenil) O Utilizadores 
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O Utilizadores 

16 7 Frequentadores 

O Visitantes 

O Visitantes 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração N.º de 
Data Titulo 

(minutos) Visualizações 

03/10/2020 "Já Chegou o Outono" - Hora do Conto 5, 12 311 

03/10/2020 "Colorir o Outono" - Atelier Infantil" 8,40 619 

-Número de visualizaçoes em 02/11/2020. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluênci Consulta Documento Documentos Leitores 
a Geral Internet s Emprestado Inscritos 

Consultados s 

Pólo do Alto Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteval 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Peiões 

Medi@rte 

Total Polos 
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*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional 

quando solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e 

desportivas, e por municipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

OUTUBRO 

Projetos Internacionais 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I 
Programa Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

Submissão da Candidatura I Acreditação ERASMUS+ 2021 /2027 para o Ensino 

Profissional a 26 de Outubro. 

1 de Outubro 20201 Seminário Digital de Apoio Acreditação ERASMUS+ no âmbito 

da Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional I parte 1 

12 de Outubro 20201 Seminário Digital de Apoio Acreditação ERASMUS+ no âmbito 

da Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional I parte li 

Projetos Municipais 

Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 2020 Live Streaming 

Continuado do período de gravação e edição dos CDs pelo Estúdio Feedback da 

Academia Juvenil DCR, para posterior entrega do material ao Gabinete da 

Juventude e Banda Vencedora. 

Young DJ Contest Live Streaming 20201 7 de Novembro 
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Articulação com o parceiro, Academia Juvenil Desporto e Cultura do Montijo, face 

às necessidades para a realização do evento. Articulação com os demais serviços 

internos necessários à dinamização e bom funcionamento do evento face às 

necessidades inerentes à dinamização do evento. Pedido de materiais de 

divulgação, conceção de ficha de inscrição. 

Inicio do período de divulgação do evento nas redes sociais e demais meios ao dispor 

da autarquia, bem como do período de inscrições até 2 de Novembro. 

IX Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

Realização de contactos com ambos os vencedores do IX Concurso de Poesia e ficção 

Narrativa, com vista à edição das obras. 

Realização de alterações às normas em vigor, para aprovação, com vista à 

dinamização do X Concurso de Poesia e Ficção Narrativa. 

Realização de contactos com a "Editora Novembro" com vista à edição das obras 

vencedoras, onde a proposta apresentada foi aprovada, para dar seguimento ao 

processo. 

Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade 

No âmbito da celebração do Dia Municipal para a Igualdade a 24 de Outubro, a 

Câmara Municipal de Montijo de 24 a 30 de outubro, promoveu e divulgou nas suas 

redes sociais e no site da autarquia um conjunto de informações sobre as diferentes 

valências e serviços municipais no âmbito da Igualdade, Cidadania e Não

discriminação, onde o gabinete da Juventude participou com os seus contributos na 

Participação Democrática e Cidadania, através do Conselho Municipal da 

Juventude. 
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Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de 

relevância, nas redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

REUNIÕES 

08 Outubro I Reunião de trabalho dos técnicos de juventude e AMRS para a 

preparação do Festival da Liberdade 2021; 

1 de Outubro 2020 1 Seminário Digital de Apoio Acreditação ERASMUS+ no âmbito 

da Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional I parte 1 

12 de Outubro 20201 Seminário Digital de Apoio Acreditação ERASMUS+ no âmbito 

da Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional I parte li 

23 de Outubro I Reunião de trabalho Vereação; 

27 de Outubro I Reunião de trabalho com a AJDCRM com vista à dinamização do 

Evento Young DJ Contest Live Streaming; 

29 de Outubro I Reunião de trabalho dos técnicos de juventude e AMRS para a 

preparação do Festival da Liberdade 2021 . 

DURANTE O MÊS OUTUBRO REALIZOU-SE: 

• Realização e envio do relatório de atividades; 

• Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de 

segurança e higiene face à COVID- 19; 
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o Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade 

Erasmus+ em Montijo; 

O Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos 

projetos; 

O Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

O Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações 

nas páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

o Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades 

realizados pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do 

relatório mensal de atividades. 

DESPORTO 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

1 , (a \l 'Í 1 1 J h,) / /d J 1 1 'Í ,; '1 1 ) ,'" i • i ,' : 1 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Clubes e entidades do Lúdica/federa 
576 Fisica Concelho da 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Clubes e entidades do Lúdica/federa 
1145 Fisica Concelho da 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N.º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Lúdica/federa 
923 

Concelho da 
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Relatório de atividades relativo ao mês de outubro de 2020 

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 ... 812. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de .. .4. 

Elaboração e envio de protocolos num total de .. .4. 

Receção de protocolos num total de .. .4. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 28. 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 683. 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas 

estragadas, num total de ... 232 (processos) e 3 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 189 processos A, 11 

Certidões, 47 processos 1, 93 processos B, 1 processo RAU, 9 processos E, 3 

processos PCM e 1 processo RSP. 

G.J. - 2 pastas de 2012 
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DOSUA - 2 pastas processos F de 2007 e 3 processos F de 2008. 

HABITAÇÃO - 1 ex. Francesa de certificados energéticos. 

DGFP - Ordens de pagamento de 2019 e 2 pastas de rendas. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

462 processos A, processos B, 44 processos 1, 20 certidões, 3 processos PCM, 1 

processo PA, 2 processos RSP, 2 processos P, 2 processos LA e 11 processos E. 

HABITAÇÃO - 8 pastas PER, 2 pastas levantamento de pátios, 4 pastas de 

recrutamento de pátios e 1 processo de habitação do esteval. 

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 343 

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 9 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

G.A. - 1 O pastas de vários assuntos. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por municipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 1 O fichas 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. 

• Organização do arquivo fotográfico 

• Seleção de documentos para eliminar com base nas portarias legais em 

vigar. 

• Acondicionamento e organização de novas caixas para processos E. 

• Atualização base fotografias Access 

• Formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das Sisas, 

Atas, Processos de Coval, Escrituras, Alvarás e Enterramentos, inserção 

dos seguintes registos: 

• Inserção nas atas (200 registos) 

• Inserção nos enterramentos, incluindo neste nome/filiação/datas/ 

• Idades (1200 registos) 

• Digitalização do livro de atas B/ A/1 /Lv 26 (151 páginas digitalizadas) 

• Transformação dos ficheiros TIFF do livro 26 e 28 em atas individuais 

(PDF's) - atas dos anos de 1941 a 1946 e 1954 a 1955 (205 atas) 

• Organização processos RAU dos anos de 1993 a 1997, incluindo 

colocação de capilhas e numeração das mesmas. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 300. 

Número de pedidos mensais ... 37. 

Observações 

• No dia 27 / 1 O foi feita a pesquisa de duas avarias no sistema de extinção 

de incêndio pela empresa A. Gomes e Gomes. Os alarmes foram 

desligados as avarias aguardam reparação. 
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• No dia 27 /1 O foi identificada uma avaria pela empresa Frostline, no 

equipamento de climatização do depósito 3 que se encontrava desligado. 

O equipamento foi colocado em funcionamento. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

SETEMBRO 

Entradas - 1 Técnico Superior (Divisão de Educação) - Mobilidade lntercarreiras 
2 Assistentes Operacionais (DOSUA/Higiene Urbana) - Recrutamento 

Saidas -

Órgãos 

OUTUBRO 

1 Técnico Superior (Divisão de Educação) - Licença sem remuneração 
1 Técnico Superior (DGFP) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Mobilidade entre 

1 Assistente Operacional (DOSUA/Higiene Urbana) - Denúncia de 
contrato por iniciativa do trabalhador 

Entradas - 1 Assistente Técnico (DDSPS) - Mobilidade lntercarreiras 
1 Assistente Técnico (DOSUA/Parque Auto) - Mobilidade lntercarreiras 
1 Assistente Operacional (DOSUA/Cemitérios) - Regresso de licença sem 

remuneração 
1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Regresso de 

mobilidade entre Órgãos 

Saidas - 1 Assistente Técnico (DOSUA) - Mobilidade entre Órgãos 
1 Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - Aposentação 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

SETEMBRO 

Entradas - O 
Saidas - 1 Assistente Operacional (pessoal não docente) - Denúncia de contrato 

por iniciativa do trabalhador 

OUTUBRO 

Entradas - 1 Assistente Técnico (DPTU) - Recrutamento 
19 Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) - Recrutamento 
3 Assistentes Técnicos (Serviços Administração Escolar) - Recrutamento 
1 Assistente Operacional (DOSUA/Parque Auto) - Recrutamento 
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Saídas - 2 Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) - Denúncia de contrato 
por iniciativa do trabalhador 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SETEMBRO 

Entradas - 1 Técnico Superior - Nutricionista - Divisão de Educação 

Saídas - 2 Assistentes Técnicas (Animadora Sociocultural) 

CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO 

SETEMBRO 

Entradas - 16 
Saídas - 7 
Candidaturas apresentadas - O 

OUTUBRO 

Entradas - 4 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

SETEMBRO 

Entradas - 3 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

OUTUBRO 

Entradas - 3 
Saídas - 2 
Candidaturas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

Como foi referido em relatórios anteriores, a Assembleia Municipal de Montijo, nas reuniões 

da 1.ª sessão ordinária realizadas em 15 e 18 de fevereiro de 2019 deliberou, sob proposta 

da Câmara Municipal n.º 411/2019, de 06/02/2019, aceitar a transferência de novas 

competências no âmbito do Decreto-Lei n.º 21 /2019, de 30 de janeiro, designadamente no 

domínio da educação. 

O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, na sua redação atual, consagra 

expressamente a faculdade de delegação legal das competências nos Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas. 

A delegação de competências configura um instrumento privilegiado de gestão que propicia 

a redução de circuitos e uma gestão mais célere e desburocratizada. 

Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, 

especificamente dos n. ºs 1 e 3 do artigo 44. º, ao abrigo do disposto nos artigos 44. º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na alínea a) do n. º 2 do artigo 27. º 

do anexo à Lei n. º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei Geral 

de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), o Sr. Presidente da Câmara delegou nos/as 

Diretores/ as dos Agrupamentos de Escolas e da Escola não Agrupada, as competências 

próprias em matéria de gestão de recursos humanos a que se referem as alíneas a) e d) do 

n. º 2 do artigo 35. º do anexo à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

e subdelegou nos/as mesmos as competências da Câmara Municipal em matéria de gestão 

de instalações integradas no património municipal ou colocadas, por lei, sob administração 

municipal e em matéria de transporte escolar (contratação de circuitos especiais de 

transporte ou de transporte individualizado para alunos abrangidos por medidas 

especializadas de apoio à aprendizagem e à inclusão, nos termos do artigo 25.º, n.º 3, do 

Decreto-lei nº55/2009), a que se referem respetivamente as alíneas ee) e gg) do n. º 1 do 

artigo 33. º do anexo à referida Lei, mediante as correspondentes transferências 

financeiras. 

Ainda no âmbito da aceitação da transferência de competências para os órgãos municipais, 

a Câmara Municipal assumiu, no dia 1 de setembro, a gestão dos refeitórios das escolas dos 
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2º e 3° ciclos do ensino básico e do ensino secundário nomeadamente os refeitórios da EB 

D. Pedro Varela, da ES Jorge Peixinho, da EB Esteval, da ES Poeta Joaquim Serra e da EB 

de Pegões, Canha e Santo Isidro. 

Apesar da requalificação da EB D. Pedro Varela e da ES Poeta Joaquim Serra continuar a 

constituir uma competência do Ministério da Educação, a Câmara Municipal realizou obras 

profundas nas infraestruturas e instalações dos refeitórios destas duas escolas (substituição 

das redes de água, esgotos, eletricidade e gás, substituição de revestimentos de 

pavimentos e paredes, pinturas e substituição de bancadas), considerando que as mesmas 

se encontravam anteriormente numa situação deplorável. Na sequência da realização 

destas obras, os referidos refeitórios reiniciaram o seu funcionamento cumprindo exigentes 

critérios de higiene e segurança alimentar. 

A Autarquia procedeu também à aquisição de novos equipamentos industriais para quatro 

dos cinco novos refeitórios assumidos no dia 1 de setembro, nomeadamente os refeitórios 

da EB D. Pedro Varela (no montante de 11. 764, 95€), da EB Esteval (no montante de 

840,00€), da ES Poeta Joaquim Serra (no montante de 7. 775,00€) e da EB de Pegões, Canha 

e Santo Isidro (no montante de 1.010,00€). 

Com a assunção desta nova competência, a Câmara Municipal passou a gerir 25 refeitórios 

escolares, dispersos por uma extensa área territorial, nos quais são servidos diariamente, 

em média, 2. 940 almoços e 960 lanches e nos quais estão colocados 86 trabalhadores 

municipais (cozinheiras e ajudantes de cozinha). 

CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia na sequência da publicação do 2º Aviso do Concurso e aprovada 

pelo Organismo de Gestão em 17/10/2019, no mês de setembro, foi dada continuidade à 

preparação ou implementação das Atividades candidatadas. 

Assim, relativamente à Atividade 1: 'Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', a obra de adaptação do espaço 

devoluto onde anteriormente funcionava o JI Atalaia foi adjudicada no dia 30 de setembro, 
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na sequência do desenvolvimento, pela D0SUA, de um procedimento de empreitada para 

o efeito. 

No que se refere à Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em 

Movimento (EMM)', durante o mês de setembro, ocorreu o fornecimento e montagem dos 

equipamentos informáticos, pela empresa adjudicatária (BigSpot Lda.), no valor de 

18.893,09€ + IVA. 

Foi ainda adquirido, à empresa Decatlhon, através de um procedimento de ajuste direto 

simplificado, o mobiliário móvel (mesas e respetivos bancos) para realização de atividades 

no exterior do EMM. 

Procedeu-se igualmente à aquisição de materiais de desgaste especificos para este espaço, 

à empresa Fabiprint. 

A equipa técnica da Divisão de Educação afeta ao EMM realizou uma reunião com a 

professora responsável pela rede de bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Pegões, 

Canha e Santo Isidro, para efeitos de planeamento e organização do inicio de 

funcionamento regular do EMM em quatro turmas do 3° ciclo do ensino básico (2 turmas de 

7° ano, 1 de 8° e 1 de 9°) da EB Pegões. 

As Atividades 3, 4 e 5 do Projeto CRIA (2ª fase) cessaram no dia 31 de agosto, conforme 

previsto na candidatura, tendo sido completamente executadas. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Abertura do ano letivo 2020/21 

A atividade letiva nos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário do municipio teve inicio entre 14 e 17 de setembro, em conformidade com o 

previsto no calendário escolar. 

Os serviços de apoio à familia na educação pré-escolar (atividades de animação e apoio à 

familia e alimentação em refeitório), da responsabilidade da Câmara Municipal, 

reiniciaram no dia 1 de setembro, após interrupção durante o mês de agosto. 

Em complemento da reunião realizada em agosto, a vereadora do pelouro e a chefe da 

divisão de educação voltaram a reunir, no dia 14 de setembro, com as direções dos três 
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agrupamentos de escolas e da ES Jorge Peixinho, com o objetivo de preparar o inicio da 

atividade letiva com as necessárias condições de segurança. 

A Câmara Municipal procedeu à distribuição de equipamentos de proteção individual - EPI 's 

(máscaras e batas descartáveis) para utilização pelo pessoal não docente e à distribuição 

de sinalética da DGS, alusiva a um conjunto de procedimentos e boas práticas no âmbito 

do combate à pandemia da covid-19, devidamente plastificada, para afixação nos 

estabelecimentos de ensino da rede pública. 

A Autarquia adquiriu, para colocação nas principais entradas dos referidos 

estabelecimentos de ensino, tapetes para desinfeção do calçado. 

Adquiriu ainda, para as escolas de 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, 

equipamentos de pulverização de produtos de atividade bactericida, fungicida e viricida 

que, de uma forma rápida e eficaz, permitem a desinfeção de todas as superfícies e 

equipamentos entre troca de turmas de alunos num mesmo espaço. 

Preparou ainda todos os refeitórios escolares para o reinicio de funcionamento e distribuiu, 

junto do pessoal não docente que neles exerce funções, EPI 's e um conjunto de boletins 

de boas práticas e de instruções de trabalho no âmbito do combate à pandemia da covid-

19. 

A Câmara Municipal providenciou também, através de uma empresa da especialidade, a 

realização de testes de diagnóstico à covid-19 a todo o pessoal não docente e aos 

trabalhadores da Divisão de Educação que se deslocam regularmente às escolas e/ ou 

efetuam atendimento presencial a alunos e encarregados de educação. 

As atividades de enriquecimento curricular (AEC) para o 1 º ciclo do ensino básico iniciaram 

em todos os estabelecimentos de ensino dos três Agrupamento de Escolas do munidpio 

entre o período compreendido entre 21 de setembro e 1 de outubro. 

Apetrechamento Escolar 

Na sequência do procedimento de consulta prévia n. 049/2020, no mês de setembro, a 

empresa Mobapec procedeu à entrega de mobiliário escolar nos seguintes estabelecimentos 

de ensino: EB Ary dos Santos, EB Joaquim de Almeida, EB Pegões Velhos, EB Liberdade, ES 

Jorge Peixinho (refeitório), ES Poeta Joaquim Serra (refeitório), EB Esteval (refeitório) e 
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EB Pedro Varela (refeitório). O valor global de aquisição deste mobiliário foi 25.527,30 € + 

IVA. 

Transportes escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de setembro indica que foram entregues 236 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

Tendo em conta a pronúncia da Câmara Municipal sobre a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio da educação, concretizada pelo Decreto-Lei n. º 

21 /2019 de 30 de janeiro, na sua atual versão, no presente ano letivo, à semelhança do 

que aconteceu no ano letivo transato, a Autarquia estendeu a gratuitidade dos transportes 

escolares aos alunos beneficiários do ensino secundário. 

Ação social escolar 

Durante o mês de setembro, foram enviadas para as Direções dos Agrupamentos de Escolas 

as tabelas nominais das crianças da educação pré-escolar e do 1 º ciclo cujos encarregados 

de educação entregaram documentos na 1 ª fase do estudo socioeconómico, com indicação 

dos escalões de capitação em que se integram. 

Em conformidade com o previsto nas Normas Orientadoras aprovadas para o ano letivo 

2020/2021, no dia 1 de setembro foi iniciada a 2ª fase do estudo socioeconómico da 

população pré-escolar e do 1 º CEB para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação 

social escolar pela Câmara Municipal. 

Na sequência do inicio desta 2ª fase do estudo, 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. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 60 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 42 foram 

atendimentos presenciais e 18 via chamada telefónica e/ou video. 

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 
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Como foi referido anteriormente, os refeitórios dos estabelecimentos de ensino com a 

valência da educação pré-escolar retomaram o seu normal funcionamento no dia 1 de 

setembro, após interrupção da laboração no mês de agosto. 

Os restantes tiveram início em simultâneo com a atividade letiva, com exceção dos 

refeitórios da EB D. Pedro Varela e da ES Poeta Joaquim Serra, os quais, por motivo de 

realização de obras profundas de requalificação, iniciaram funcionamento respetivamente 

nos dias 21 de setembro e 19 de outubro. 

Para preparar o exerdcio da nova competência de gestão dos refeitórios das cinco escolas 

dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, a chefe da Divisão de Educação, 

a nutricionista e a engenheira alimentar desta unidade orgânica realizaram reuniões, em 

cada um dos referidos estabelecimentos de ensino, com membros das Direções dos 

agrupamentos de escolas e da escola não agrupada e com as equipas em exerdcio de 

funções naqueles refeitórios. 

Na sequência do procedimento de Consulta Prévia n. 0 80/2020, no mês de setembro, 

ocorreu o fornecimento e montagem de equipamentos industriais num grupo de refeitórios 

escolares (dentre os quais, quatro dos cinco novos refeitórios cuja gestão foi assumida pela 

Autarquia no dia 1 de setembro). O valor desta aquisição foi de 35.947,50 euros (ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor). 

No mês de setembro, foram servidos os seguintes números de refeições: 6.082 almoços e 

1.436 merendas a crianças da educação pré-escolar, 15.017 almoços e 3.322 merendas a 

alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 1. 160 almoços a alunos dos 2º e 3° ciclos do ensino 

básico e 85 almoços a alunos do ensino secundário. Foram ainda servidos 775 almoços e 

189 merendas a alunos participantes em atividades promovidas por Associações de Pais e 

Encarregados de Educação, no âmbito da Componente de Apoio à Familia para alunos de 

1 º ciclo durante o periodo de interrupção letiva. 

Considerando as normas e procedimentos para a utilização dos refeitórios escolares 

definidos pelo Ministério da Educação e pela Direção Geral de Saúde, face à situação de 

pandemia de covid-19, no ano letivo 2020/21, a Câmara Municipal assegura, nos refeitórios 

das escolas dos 2º e 3° ciclos do ensino básico e do ensino secundário, a possibilidade de 

fornecimento de algumas refeições na modalidade de takeaway. Desta forma, evitam-se 
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grandes concentrações de alunos nos refeitórios e possibilita-se o distanciamento entre os 

mesmos nestes espaços. 

A Autarquia assegura ainda as condições para o fornecimento excecional de refeições nas 

salas de aula aos alunos da EB Pegões Velhos e da EB Foros da Craveira Norte (escolas sem 

refeitório e sem copa), para obviar à necessidade de deslocação dos mesmos para os 

refeitórios de outras escolas, como acontecia em anos anteriores. 

Para o efeito, a Câmara Municipal procedeu à aquisição de sacos e de recipientes para 

acondicionamento das componentes das refeições a servir na modalidade de takeaway e 

de palamenta em cartão biolacado para o fornecimento de refeições nas salas de aula das 

duas referidas escolas de 1° ciclo, realizando uma despesa na ordem dos 34.887,60€. 

A nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação realizaram visitas de a 

diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da Autarquia, com especial incidência 

nos cinco novos refeitórios cuja gestão foi assumida no dia 1 de setembro, para prestar 

apoio às novas equipas que exercem funções nas unidades de produção e para aferir o grau 

de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, higiene e segurança alimentar. 

Dando cumprimento à legislação em vigor, no mês de setembro, foram realizadas as visitas 

regulares de controlo de pragas aos refeitórios escolares correspondentes ao 3° trimestre 

de 2020, pela empresa adjudicatária - TNOLEN. 

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 84 planos de ementas personalizados, articulou a 

implementação das mesmas com as responsáveis pelos refeitórios escolares e com a 

representante da empresa fornecedora dos produtos alimentares e não alimentares e 

realizou sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas 

encarregados/ as de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais especificas. 

Programa de generalização das atividades de enriquecimento curricular no 1 º CEB 

No ano letivo 2020/21, as AEC são promovidas pela Câmara Municipal em parceria com os 

três agrupamentos de escolas do concelho, a Banda Democrática 2 de janeiro, o Ateneu 

Popular de Montijo e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo. 
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Conforme previsto no Artigo 14. º da Portaria nº 644 - A/2015 de 24 de agosto, estas 

parcerias serão formalizadas através da celebração dos seguintes protocolos de 

colaboração: 

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Montijo 

e a Banda Democrática 2 de janeiro; 

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Montijo 

e Ateneu Popular de Montijo; 

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE Poeta 

Joaquim Serra e a Banda Democrática 2 de janeiro; 

Protocolo de colaboração, no âmbito das AEC, entre a Câmara Municipal, o AE de Pegões, 

Canha e Santo Isidro e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo. 

Por Agrupamento de Escolas, neste ano, são promovidas as seguintes AEC com as cargas 

horárias semanais que se indicam: 

AE Montijo: 

Atividade Física e Desportiva (AFD) - 180 minutos para os alunos dos 1°, 2º e 3° anos de 

escolaridade de todas as escolas integrantes, 120 minutos para os alunos do 4° ano de 

escolaridade da EB Ary dos Santos e 60 minutos para os alunos do 4° ano de escolaridade, 

nas EB Joaquim d' Almeida, EB Liberdade, EB Caneira e EB Luís de Camões. 

Xadrez: 60 minutos para os alunos do 4° ano de escolaridade, nas EB Joaquim d' Almeida, 

EB Liberdade, EB Caneira e EB Luís de Camões. 

Expressões - 120 minutos para os alunos dos 1°, 2° e 3° anos de escolaridade e 60 minutos 

para os alunos do 4° ano de escolaridade em todas as escolas integrantes. 

AE Poeta Joaquim Serra: 

Atividade Física e Desportiva (AFD) - 180 minutos para os alunos do 1 º, 2º e 3° ano de 

escolaridade e 120 minutos para os alunos do 4° ano de escolaridade. 

Expressões - 120 minutos para os alunos dos 1 º, 2º e 3° anos de escolaridade e 60 minutos 

para os alunos do 4° ano de escolaridade. 
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AE Pegões, Canha e Santo Isidro: 

Atividade Física e Desportiva (AFD) - 180 minutos para os alunos do 1°, 2º e 3° ano de 

escolaridade e 120 minutos para os alunos do 4° ano de escolaridade. 

Expressões - 120 minutos para os alunos dos 1°, 2º e 3° anos de escolaridade e 60 minutos 

para os alunos do 4° ano de escolaridade. 

As AEC estão a ser frequentadas por 1.062 alunos, o que equivale a 51, 74% da população 

escolar do 1° ciclo. 

BOLSAS DE ESTUDO "CIDADE DE MONTIJO" 

De acordo com o previsto no regulamento de concessão de bolsas de estudo "Cidade de 

Montijo", foi aprovada, em reunião de câmara de 30 de setembro, a adenda de execução 

daquele documento para o ano letivo 2020/21. Considerando o impacto socioeconómico da 

pandemia covid-19 em muitas familias, a Câmara Municipal deliberou aumentar o valor 

unitário das Bolsas para o ensino secundário de 350€ para 450€ e do valor das Bolsas para 

o ensino superior de 550€ para 750€, o que se traduz num investimento total de 9.000€ no 

ano letivo 2020/21. 

REUNIÃO DE VEREADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DA AML 

A vereadora e a chefe da divisão de educação participaram numa reunião de vereadores e 

técnicos da educação da AML que se realizou no dia 7 de setembro e incidiu sobre assuntos 

relacionados com a preparação do inicio do ano letivo 2020/2021. 

Outubro 

CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia na sequência da publicação do 2º Aviso do Concurso e aprovada 

pelo Organismo de Gestão em 17/10/2019, no mês de outubro, foi dada continuidade à 

preparação ou implementação das Atividades candidatadas. 
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Assim, relativamente à Atividade 1: 'Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', na sequência da adjudicação da 

obra de adaptação do espaço devoluto onde anteriormente funcionava o JI Atalaia, ocorrida 

no passado mês de setembro, o auto de consignação foi assinado no dia 4 de outubro. 

Foi também aberto e tramitado o procedimento de ajuste direto n. º115/2020 relativo à 

aquisição de mobiliário para o Espaço Trilhos da Ciência e para a Biblioteca Escolar que 

funcionará no mesmo edifício. 

Relativamente à Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento 

(EMM)', durante o mês de outubro, foi iniciado o procedimento de aquisição de material 

didático e de desgaste, à empresa Wesco. 

Procedeu-se igualmente à aquisição de materiais de desgaste especificas para este espaço, 

às empresas Areal Editores e O Azeiteiro, Grossista Alimentar. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de outubro indica que foram entregues 365 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de outubro, 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. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 23 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 7 foram 

atendimentos presenciais e 16 via chamada telefónica e/ ou video. 

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 
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No mês de outubro, foram servidos os seguintes números de refeições: 12. 546 almoços e 

3. 742 merendas a crianças da educação pré-escolar, 35.277 almoços e 10.025 merendas a 

alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 4.251 almoços a alunos dos 2º e 3° ciclos do ensino 

básico e 376 almoços a alunos do ensino secundário. 

No mês de outubro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de setembro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa GERTAL está 

obrigada e participar à mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria 

detetadas. 

A nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação realizaram visitas de a 

diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da Autarquia, com especial incidência 

nos cinco novos refeitórios cuja gestão foi assumida no dia 1 de setembro, para prestar 

apoio às novas equipas que exercem funções nas unidades de produção e para aferir o grau 

de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, higiene e segurança alimentar. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da Ficha de Sinalização 

de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de Vegetarianos, a 

nutricionista da Autarquia elaborou 8 planos de ementas personalizados, articulou a 

implementação das mesmas com as responsáveis pelos refeitórios escolares e com a 

representante da empresa fornecedora dos produtos alimentares e não alimentares e 

realizou sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas 

encarregados/ as de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais especificas. 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) NOS 1° E 2° CEB 

No Município de Montijo, a CAF/1º e 2º CEB é desenvolvida por Associações de Pais e 

Encarregados de Educação (APEE) ou outras, nas escolas da rede pública, mediante a 

celebração de acordos de colaboração entre a câmara municipal, cada agrupamento de 

escolas e cada associação, o qual define os termos da parceria. 

No mês de outubro, para o ano letivo 2020/21, foi celebrado um Acordo de Colaboração 

relativo à implementação da CAF / 1 º CEB na EB Pegões Velhos, na EB Pegões Cruzamento e 
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na EB Foros da Craveira Norte, entre a CMM, o agrupamento de escolas de Pegões, Canha 

e Santo Isidro e a associação para a formação e desenvolvimento desportivo (AFDD). 

Continuam a vigorar, no presente ano letivo, os seguintes acordos prorrogáveis celebrados 

em anos anteriores: 

- Acordo de colaboração relativo à CAF / 1 º CEB entre a CMM, o agrupamento de escolas 

poeta Joaquim Serra e a APEE Giz e Caderno de Linhas. 

-Acordo de colaboração relativo à CAF /2º CEB entre a CMM, o agrupamento de escolas 

poeta Joaquim Serra e a APEE Giz e Caderno de Linhas. 

ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 

De acordo com o previsto no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo "Cidade de 

Montijo", no dia 15 de outubro deu-se inicio à aceitação de candidaturas às bolsas. 
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Gabinete Jurídico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Objeto , • ..,. 1 

Privatização Amarsul (Tarifas Resíduos 
Amarsul 

Sólidos Urbanos) 

Impugnação de ato adm.º Faltas/doença 
Ana Paula Cordeiro Pina 

orofüsional 

Ação Administrativa (Jornada Contínua) Ana Sofia Vicente Rodrigues 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zórro 

Contra-ordenação - Afixação de horário 
Autoridade de condições de trabalho • ACT 

de trabalho no vefculo 
Contra-ordenação - Tempos de repouso 

Autoridade de condições de trabalho - ACT 
ltaCÓQrafosl 

Contra-ordenação (retroescavadora, 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

balde + de 1metro) 
Contra-ordenação (veículo de limpeza 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
RSU cantonei ro de oé no estribol 

Contra-ordenação (excesso lotação 3 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

oessoas/2 ) 

Contra-ordenação - Transportes 
Inspeção Geral do Ambiente 

RCD/Monos ou Monstros 

Contraordenação 
Regulamento de Segurança de Estádio de Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 

Futebol 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Liberty Seguros, S.A. 

viação 

. 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Pl'OCellOI Judlctn ,....,._ 

P■n.2 Trlbw.1/Entld■de 

ERSAR e Munfcipios Barreiro, 

Moita, Seixal, Montijo e eoutros 
municípios como contra-

interessados 

CMM TAF Almada 

CMM TAF Almada 

CMM TAFAlmada 

CMM ACT - Unidade local Barreiro 

CMM ACT · Unidade local Barreiro 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM TAF Almada 

CMM Inspeção Geral Ambiente 

CMM IPDJ 

CMM Tribunal Adm.º e Fiscal de Almada 

Proc, N,0 

TAF Braga 

Proc.º 209/17.8BEALM 

Proc.º 538 / 18.3BEALM 

Proc. º 504/16.3BEALM 

Proc.º CO n.º 
457 /DJA/2018-394 

Proc.º 464/17.3BEALM 

ObservaçOes 

Aguarda marcação de audiência de julgamento 

Sentença favorável transitada em julgado - pedido 
de custas de oarte em 22/07/ 2019 

Requerimento indicação testemunhas em 
08/01/2019 - aguarda marcação de audiência 

Contes tacão em 28/1 0/2020 
Ouvidas testemunhas em 28/10/ 2011 - Aguarda 

decisão 
Ouvidas testemunhas em 30 / 09/ 2011 - Aguarda 

decisão 

Contestação 11 /05/201 O - Aguarda decisão 

Contestação 11/05/2011 - Aguarda decisão 

Ouvidas testemunhas em 13/ 03/2014 

Ouvidas testemunhas em 24/06 / 2011 - Aguarda 
decisão 

Contestação 19.10.2018 

Resposta à contestação em 01/07/2020 - aguarda 

despacho saneador 

~ - -

{ 
~ 



Execução entrega de coisa certa -
Lucília M. Romão Oliveira Saraiva CMM Tribunal Montijo Proc. 1652/10.9 TBMTJ Aguarda reagendamento de entrega de imóvel 

Despejo 

Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CMM TAF Almada e Sintra Proc. 785 / 13 .4 BEALM Parecer do MP em 13/09/2016 - aguarda sentença 

Impugnação fiscal Manuel Patrício - Produtos Alimentares, Lda. CMM TAF Almada Impugnação fiscal Apresentada contestação 

Impugnação de liquidação de Taxa (Reg. Maria Teresa S. Barata e Maria Manuela Hubay 
CMM TAF Almada 

Proc.º 407/18.7BEALM 
Réplica em 24/01/2019 

Cemitérios l Cebrian U.O.1 

Contraordenação Cemitério Ministério do Ambiente CMM Divisão sub Regional de Setúbal 
Contraordenação 

Contestação 29/09/2008 - Aguarda decisão 
960/07/DAJ 

Contra-ordenação Águas Residuais em 
Ministério do Ambiente - CCDRLVT SMAS Divisão sub Regional de Setúbal 92/04.GJ 

Ouvidas testemunhas em 05 / 06/2008 - Aguarda 

Linha de Água decisão 

Contra-ordenação - Veículos Fim de Vida 
Ministério do Ambiente· CCDRLVT CMM CCDRLVT Proc. 102/DAJ 

Aguarda decisão - Ouvidas testemunhas em 
(VfVl 09/09/2014 

Reclamação de créditos no Processo de 
Montiterras CMM 4º Juízo do Tribunal Comércio de LX Proc. 1166/11.OT YLSB 

Aguarda sentença veri ficação e graduação de 

insolvéncfa da Monti terras créditos 
C.l11ua,gu ue ICl\..'CIIU - '"''"""' ,_, , , ...... 1ga1ILeJ 

- Exequente: BPN, Crédito e Executada: Montiterras, Emídio Catum CMM 3° Juízo do Montijo 1796/10.7 Petição 26/04/2011 - Aguarda decisão 

Ação Administrativa Município de Alcohete CMM TAF Almada Proc. 1650/15 Aguarda prolação de sentença 

Privatização Amarsul (Resíduos Sólidos Municípios Barreiro, Moita, Seixal Montijo é contra-
Conselho de Ministros STA e Tribunal Comércio 

Proc. 856/14 Proc. 
Citações do Município - julho 2013 

Urbanos) interessado 860/14 

Emb_argos de terceiro (CMM é embargada) 
Predial Mélia/Rustilook, Construções Lda. CMM TAF Almada Proc. 213/11.0 BEALM Parecer do MP em 0Z/03/2011 - aguarda sentença 

PE Fiscal 87 /2009 

Oposição à Execução Fiscal Projecto 3 - Publ. e Marketing, Lda. CMM TAF Almada Proc. 212/20.0 BEALM Contestação em 25/09/2020 

Ação administrativa 
RAX - República 77 - Venda e compra de imóveis, 

CMM e Ministério da Cultura TAF Almada Proc. 1595/18 Apresentada contestação 
Lda. 

Contra-ordenação (construção no domínio 
Região Hidrográfica do Tejo CMM ARH -Tejo e.o. N.1209I06/GJ Resposta à acusação 13/03/2009 

hídrico) 

Embargos de terceiro (CMM é embargada) 
RUSTILOOK, Eng.' e Construções, LDA CMM TAF Almada Proc. 213/11 .0 BEALM 

Requerimento interposição de recurso de sentença 

PE Fiscal 87 / 2009 12/10/2020 

Oposição à Execução Fiscal TMN - Telecomunicações Móveis CMM TAF Almada Proc. 882/12.3 BEALM Aguarda decisão sobre nulidade do acórdão do STA 

Oposição à Execução Fiscal • PEF 1112014 ZONTVCabo CMM TAF Almada 
Proc. 352/14.5 BEALM e 

Aguarda sentença 
U.O.2 

Responsabilidade civil - estaca de ferro 
Zurich lnsurance Lda. Company CMM 

em estacionamento 
TAF Almada Proc. 1043/16.8 BEALM Despacho saneador em 27 /1112019 



Recurso da decisão de fixação de coima 
Proc. 845/19.8T8MTJ 

Despacho de autorização do pagamento da coima 
(venda ambulante de automóveis) 

José Augusto Pereira MP (em representação da CMM) Juízo Local Criminal do Montijo Juíz 1 
em prestações em 08/01/2020 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM Juízo de Comércio do Barreiro Juíz 4 Proc. 2955/16.4T8BRR tm curso penooo cessao rendimento d1spomvel 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - 1 • Unidade Orsânica Proc. 510/19.6BEALM Contestação em 28/11/2019 

viação 

Insolvência Pessoal Sinsular 
Crédito reconhecido em 03/12/2019. Despacho 

Maria Luísa Cavaco Nunes CMM Juízo do Comércio do Barreiro Proc. 2587/19.5T8BRR exoneracão oassivo restante em 13/0112020 

Processo cautelar (ocupação ilícita de 
habitacão municioal l Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada Proc. 923/19.JBEALM Réplica em 13/08/2020 - aguarda despacho saneador 

Recurso da decisão de fixação de coima Audiência de julsamento em 06/02/2020 - aguarda 

(remoção suportes publicitários) sentença 

Expocertame, Lda. CMM Juízo Local Criminal do Montijo Juíz 1 Proc. 1083/19.5T8MT J 
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Liquiaa~1s 
anulcilis 

[![ 

1.rn,11 
íJ!1,11 
í,111,11 
1.m,11 

Ul,ll 
Ji.]ij],]] 

11,11 
11,11 

11.m,11 
m,,1 

1/i,!í 
!H,% 

lll,Jc 
llJíl,íl 

m,H 
1Ui1,ll 
01,m,Jí 
lí.Jll,íll 
H,lll1H 

i:!Vlll!Rl(~l DE EllC[, iO 01.(ll[llfü Dl !!CEI!\ 
Clfil\ i~ICIP\L Dl lflil!JI) 

ii!l!Jlmii.iititui~i; 
1.ec1itas 
cobr,a,s Elitioos lagos 
brutai 
[í) iól 11) 

li,B/,ló 

l\!.Hl,!1 
iUli,11 

IU1!,li 
JU11,!l 
lcJíl,!1 

ló.fü ,ll 
ló.fü ,il 
lóJil,il 

1.fü,li 1%,íl 1ló,ll 
1.fü,ll 1%,51 m,51 
1.fü,ll fü1ll 1ll151 
l.'líó,ll 1!b,íl fü,51 

Wl,11!,~ 1.111,!9 1.111,!9 
UJJ,m,ll 1.115,11 1.111,ll 

l.lll,ló 
1.m,n 
1.m,11 
1.m,11 

1.m.m,11 11,,1, 11ó,ló 
11.m,11 11,11 10,11 

ó.m,11 
11.lll,51 11,jl íl,jl 

11.m,11 iO,il í!,IJ 
1.llí.lll,íl llí,íl 111,íl 
l.fül!i,11 
Llló,!ll,!l 
UH.ill1lí 

111.m,11 
1JU1!,11 
m.m,11 
m.m,n 

lm,11 
m.ííí,B llí,11 llí,íl 

1.m.111,11 LílJ,ll U1J,ll 
llUll,il 
111.m,11 Líll,ll 1.i1!,ll 

rn.rn,Ji I n.m.m, n 11.ill,)) 11.ill,ll 

!i:iitJJC•Jbralll Li'juilll 

1,ricoos 11!Í[Ó) lota! 
a1t1riores comote 

[!) [)) 1111,111-111 

11.Hl,ló li.m,Jó 

lll.Hl,ll lí!.Hl,JI 
it!li,11 iUfi, 11 

11.m,l! 11.m,11 
ll.m,ll ll,m,!J 
JUIJ,il lcJll,il 

JUíl,H im,11 
lUíl,il ló,\ll,il 
]\jjJ,il JójlJ,H 

1.110,11 m,11 Uól1il 
1.110,li m,n Uól,il 
1.111,11 !ll11l 1.lól1il 
1.111,li fü,11 1.111,U 

n.1,10 1.liU1l,~ l,!Ul,~ 
il.llQ,10 uim,15 Ul1,m,JI 

l]l,!I íJll,ló 
J.m,il U11,il 
1,11!,ól 1.m,,1 
1,11!,ól 1.m,,1 

!1.llí,ll 1.115.m,ll 1.m.rn,H 
1.JH,ll 11.lól,!I 11 .m,11 

1.Jlt,ll 1.51!,II l.m11J 
11.011,11 11.Hl,11 

1Ull,11 1Ull,í1 
lUll,ó! 1.ll0.111,ll 1.llí,lll,ií 

Ull.lli,11 UlUi,11 
1.110.m,11 Líló.m,11 
U!UH,lí U!Ul!,ll 

111.m,11 111.m,11 
1JU1!,11 111.11!,11 
m.111,ll m.m,11 
m.m,n m.m,11 

m,ll l!.Dlt,11 1!.110,11 
tUll,jj 11rnw 1ól.m,n 
JL1l!,1l Lfü.lilil 1.m.m,11 
1í.rn11J llí.m,lí 111.óll,il 
Lll!,íi rni.Jo!,l1 mm,11 

Jl,lB,;! ll,lll.m,!1 /1 ,iól, lió,ll 

imita~r 
cobrar no fiisl 

dl11riooo 
[111 

ló.l!i,ll 
ló.lli,l! 
1,.m,10 
lUii,lO 

ll,111,11 
5],01,11 
5J.m,11 
51.m,11 

l!Ull,ll 
HUll,11 

1,ló 
1,ló 

11i.11i,II 
l.lll,l1 

Ul!,11 
líb,ló 

fü,]ó 
m.fü,íl 

1.1,1,01 

1. lóó,DI 
í.ltó,DI 

Ull,ll 
lfü!l,H 
Wi.m,!rl 
lóUól,íli 
lUl!,il 

mm,i1 

hi. : l 
.1n1 :mi 

Gnu Ji E:.::I;iJOrilF.otll 

ierícoos i,rícoo 
anterims comote 

!ilH!l/!l)iii! lliHfülll,rn 11 

!!,ó\ 

mmui 
!Ul 

Uó 
1!1.11 
11,!1 

1UJ 
11.!) 
1Ul 

11,11 U1 
11,11 U1 
11.11 Ul 
11.ll U! 

Ul u 
Lll 11.11 

ól.ll 
ól.11 
óó,!í 
óó.!I 

1.11 ,rn 
Ul JW 

'Ul lUl 
JU! 

JUO 
l.ll crn 

1m 
il.D! 
11.i! 
!l.ll 
51.ló 
irn 
11.11 

rn n.n 
UI irn 
Ul jl.Jl 

!UI íl.10 
ó.!l 11.H 

rn lUij 



i:::Ílli plr 
Pmi;/,J r.cbmdl !tCeits Liquid;~1s 

tbrici ~;i~a~o comgida; periooo; li~d,a,; antlhlll 
ant,riore: 

Ili (1) PI t!J 

rnrn Ültro 1.lll.ji i,ló 101,ii I.JU.\H,il 1'1,ii 
íl Mrumiw cmla ~.1?1,18 m,~ l~.00,fl l0,18 

l]l DIJ!fü !!Ell.~ [Gfü\'l[l ll,l1!,B m,Jí litHl,ól 10,B 
liiíll D!IJJll li,W,B rn,JI rnl,rill,ól J,J,H 
ijii)lj) 00!1.13 lí.l1l,l! rn,li lOUIW ]!,li 
om:m lr,i1aniza~ilpJrd1t,rior,~1, rotl>J I i.m,H 

e !:l!,rio di t,;; patrim!i;i, 
Mll\11 I~i11mi,~1s d1 1stra~s irom,iils í,11 H,11 

[')routri1111üturnoao,tro; 
llfil)Jl>:ltCl 

011)\jj\j lims~ fó.rnl,ló mií rnrn1,1J j!,l! 
lwtadei:apiW 1.Zll.ln,íl l.l!l,11 1.m.m," 

18 rwm de !EIS de Ílll!Stil!l!D 11.101,n l.lil,11 l.!11,1l 
ijj l'!BllttillilOEl!l\'!lil!OOIJ lUH,lí ].Jll,ij] i.W,11 
ij;H líi.lOOl tm,11 1.ill,B 
!ln!l 5J;i1hi1, 1 ~m -li:i/il:iil SiJ UH,n 1.111,H 

1ininc1im 
ij~j/ i!Bill~!S ll.ílW íói,f! 1.111,11 
ijjij/]ij rrnlias ll.íll,fl í!Mi í.\!1,1! 

!! !Il:lf~ e r.b!ídi(l! /e 1.ro1.111,n 1.m.m,11 
i:apiW 

191 !Il:lfale i:apiW 1.!M.111,92 1.m.m,11 
i!ll ~· 1.!M.ln,92 un.rn,12 
mn MÉfilltrl~! Ci[tral • t:,-m, 1.1H.lll,!1 1.m.m,n 

iortriioil 
li 11mmi»:m OE mim 1.Wtlll,JI 1.m.m,11 
rnoi IOO!llllll(iO [00111 1.m.111,n 1.m.m,11 
mm Eii!OO ílUll,11 m.m,ii 
mmn fUl<hd1&]uilibriJ rilID:1irn liLíll,01 l1l.lll,!O 
1mom M.'lli111))Jí'O!lEIIJ/Wl 111.m,10 m.m,ii 
mim ~!00-Pli!ICIPl(iOCOOffl!ÍII! !l 1.m.lll,\1 m.m,11 

1RfflSCO-ITKJJl:l!OOS 
rnmm fE!!R l.ó1J.llli1 rn.iia,11 

ifül !:ilini!tra~o Central -ODtiil 
eotidldl; 

Rllll ~Hça&icial 
Rnll lil!ini,tr,~lR!JiOnal 
líllí mitraçãoloc31 
Rll1 l!terfor · 1 E 
Rlll Outra.; 
R!l Sl!l;idiJ;d1cipiW 
no r.tralmitallili:apiW 
ll1 llporiç:el11à11latimul! -ill tail; a1 ati!lll &m!ns 
i1l ~ ai fl3sil\'IJ ãmirt1 
ili Salm lia - liimor - !.111.lll,il i.lli.lll,il 

~~ 
ló moo il G!UI! mER!Gl !.lló.íll,fl !.lló.111,fl 
líH SltOOu11lm!L tm.111,01 i.Hó.111,ól 
uim ~\fllllEOOl!R'/1(0 Ll!Ull,fl i.llo.íll,ól 

'lottl: ll.110.:a!,il íil.iil,íl H.!il."1Ml }j),1\1,fó 

1(1!.1ii!!.l;ll !l llf!fi!J ui1;twml1 !l ~:m 
[llli.l ioornlL tt íh11Jv 

!:!lill:JJ: i,;titoi;i:i 
!füit:J 
cobr,fu l:iitioo, fa;os 
brut:i 
(li (ó) )li 

Lm.lll,11 
111.!21,ll U.l10,U 11.ll0,11 
lfüll,11 H.llO, l! H.ll0,11 
lfü11,ll 1!.ll0,11 ll.m,11 
101.ó/l,ll 11.JH,ll 11.JH,ll 

m.m,11 Km,11 B.JH,11 
1.m.m,~ ~,li ~,íl 

5.111,11 n,a !!,íl 
íoi11,1l ll,B !l,B 

1.m,11 \\,li 11,1! 
í.\11,11 \;,B \),!! 

1.m.m,12 

1.m.m,11 
un.il!,11 
1.m.m,11 

1.m.m,11 
1.m.m,11 

m.!JW 
lll,lil,11 
m.rn,ii 
m.m,11 

m.l!ó,11 

1.11!.lll,il 

!.Hó,111,ól 
i.lló.íll,ol 
!.l!Ull,ol 

JJ.m.m,11 f\j%, jj fl.Jló,11 

l,:,it~C~nil; Ml!Ílli 

P,ric.ts f,riOOJ !ntll 
l!lteriom r.cmnt1 

(!) (\) ;(!!), (í)-(1) 

iil,!! I.i:!.IIUi l.lB.lll,ll 
l9.1IO,!! í!.~,!! 
il./i!,JJ l!.fü,ll 
il.lil,il il.Ii!il 
ii.m,JJ ;1./.iij,i) 

\U)ij,j) íUii,!J 
l.ni.!81,li l.ln.11'1,li 

5.!U,li í.112,11 
1.m,11 í.l!l,ló 

í.m,ló 1.m,11 
í.m,ló í.!11,li 

1.m.rn,12 1.172,il!,'2 

1.m.m,11 1.172.il!,11 
1.m.m,12 U!l.il!,11 
1.m.m,u 1.m.m,n 

1.m.rn,11 1.m.m,11 
1.m.m,11 1.rn.m,11 

í1Ull,!! í1Ull,!O 
lll.líW l1l. lll,M 
m.m,ti WJ.llí,01 
m.m,11 !11.\lo,11 

m.1%,11 m.111,11 

i.lli.lll,il U!Ull,i.l 

1.m.m,01 !.11!.lll,ól 
!.lló.111,ol rno.111,11 
!.lló.111,ól !.Ub.111,ol 

fül1,íl H.fü.%1,ló I H.líl.%11 

1 11':itapir 1 

r.cbm to fu,J 
tll p,ridi 

(Ili 

1. \11,11 
l.ífl,ll 
l.Oil,Jl 
1.rn,11 
un,11 

H,1l 

Ull,!i 
l.~1,11 
l.lil,11 
l.lll,ijJ 
1.Hl,H 
l.!11,H 

fü,!! 
íU,11 

m.m,11 

rl1.: l 
!õo :Ili! 

tum 

Gm~E'.:l;ilOr;i1:1tll 

P,ricoos P,riooi 
anteriores cormti 

l;i),(')/ (D_Jij [lll•lil/111,m 

ijJ/ lM.11 
11.15 

H.11 
ll.ii 
H.ii 

IJ.ól 
iUJ 
ll.92 
JU1 

j).ij! 

U.H 
u 

u 
ii.82 
{1.11 

óUI 
orn 
!Ló] 
j}.ó] 

Jl.fo 
1m 

1m 

l~.00 

l!OJ! 
rntii 
rnuo 

UI irn J 



P,río.ii: 1010/01/01 1010/11/]0 ll>.lljf~lr :S 

l\>.i"jl!lll plr 
pagarle llitações 

Rubrica ~í~~o ll!ríixlos corrigidas 
anteriores 

ili 111 

[e,"jl!lJCOrrente 1rn1,rn JUJ1.BJ,OI 
Dl tepesi!lllOfBW w,rn l!.!11.1,íl 
Dll i!l!IIElt;i'.JCert,s,Pe!llll'.nt,3 11.6lí.1H,10 

01 !llll!Illli(ll MIIÍ!,11Ic.\ 1.m.m,10 
0ml li5FJl!L!l! lll!C!P!L 1l.í01,0J 

01 Df.SPl.llS illll 0 P1.i&J!L 1l.i01,00 
0101 Rll!JNER!ÇÔ1SCF.m.lE PER.lll.'lflll1S 11.101,00 
Olíllíll PfS~!L OOS (IJ!D~JS • Rll:Il!E OC 11.liG,OO 

[fflUfOINDIVIOO!LDE!R.\B!IJlJ 
01010(01 P~AIEMruN~fS 11.lllD,DO 
01010ml !LIER!~F.IOBRIG.l!ÓRII.IDE 6,DD 

ro51Clm!OmER!!ÓRrn 
010101 PF$J!L !GlliD:11100 !NSOO!Çi.J í,00 
010101 Pi$Jll !li ~!li,'ilti OO!i.l SI!O.\Ç\l 10,00 
DI0101D6 I'51lGIOS Pilffü!OOIS 1,00 
OIOlOlOl fl'.Pilll)J:lilllll]\\) 5,00 
OlOlll Sli'ruÍOIODEill!IçiJ 1.JOl,00 
01011! ~ÍDIOSDEFERI!SEN!l!L l.111,0D 
DlOllí RDIINER!~fSf'JROOfll~El!l!EP.llll!DE/ 1.D00,00 

P!IEFJllll!DE 
0101 i:WRAIIJNICIPA1 Lm.161,lO 

01 Df.lPfS!SllllOP~!L 1.1!1,161,10 
0101 RIKINER!ÇÔfSCERl!SEm.11.1,,ioor.s 1.111.161,lO 
O!Olíll IIIOIAl!'.I OC OROOS DE I\JSER!.IIA E Hrn6,00 

Kflili!S OC ÓRGWS llllÍl.1110JS 
010101 P~ oos oom -REG1u 6lO.rn,OD 

a:Elll!OlllDIYIIJJ.\1l'!:lilB!Ill) 
01010101 PF$l!L !li ~IS 611.!0l,OO 
01010!01 !LlEl.!(lÍl'.SOBil&l!JifüDi 11,00 

Pll!C!CWlll!OM'Ei.l!Ói!O 
01010101 R!i.'llllmll!O Pf$'.1!1 P!IA OOl'OS & 1.011,00 

Di!R!P.lllll 
010106 Pf$'.IAL ram.11100 1 ii:oo 10.1rn,oo 
01010601 PM!L!llroN\ÜfS 10.m,OD 
01010) Pl'.S9l!L!llRFJ:IHEDEIAI.EFAOO!Ylll~ 1.%0,DO 
0101011 Pf$'.J!LMIJARIWIOO!llilfllll(il líO,OD 
010101 P1$J!L Ili (IJII,,'11f.i OOIR! SIIO!QI) lll.ill,11 
01010!01 PF$J!L !li ll»IISW OC SERVl(l) 16.!16,0D 
01010!01 i!)IIR!l()IlfRlll)-IH.ll~ 10,00 
OIO!DlOJ l!)IIR!IO tlflJJ1l - IllS~ t 10,00 
01010101 PillJlL OOS G!BlllEIFS OE .WIO PillJlL 11.lljl), 00 
01010l0í ~IIJIM:GlR.!1 11.m,oo 
01010l!6 l'.SJAGIOSPtlflSSllllllS 11l,11 
OlOlOJOl EIIPWJJill'Fll!IIVv í,00 
D10111 RIPRl,Sll!lA(lO ]6,001,00 
01011] SUBSIDIOOERIFEI(Ã!l !U66,1i 
0101H SUBSIDIOSOCFÍAil.'iENA!!L 161.m,oo 
O!Olll m!R!~l'.S f'JR OOlll~ E l'.\IE&'lll\!l'!: / lUl!,OD 

P!lf.JllllllDK 
01 DIVJS.W DE AllllYISIK!Q.? OIQ.~l!ACIOO!L l.Olll.ll6,0! 

OI 01.IPF.l!S Cll O Pf$'.l!L l.Ml.lJ6,0J 
0101 Rmlt\QifS t'ER!IS E PE00.10015 l.Dil.ll6,00 
D10101 Pl'.S~lL OOS íOlDROS - RJ:Gil!E OC JH.fü,00 

lll!l!R.\!O INDIVIOOlL DE 'IR.\BlL'll 
1101110 l~lL~fllN~I:5 711.llí,DO 
iwrnm lLIER.\~[S JBRirnim.i DE l.lB,11 

rJ3ICIOOl,ll.lll!O !EWJllEi.\lÓRIO 

lotll : 1.m.m,10 

Dll!J!ôJR.\~J !E !ll()JÇ~ OlÇll!lill1 !.\ Di.JPE5\ 
Cll'!i\ IIP.HC!Pll !E llmlJl 

Cativos/ CilprOlissos (trígações 
iescatívos 

[li l!I 111 

1l.m.Oll,~ 1b.1ií.10l,l1 
IU8l.ll9,ll 11.ill.i,11 
ll.12i.Hl,!1 11.m.m,,1 
l.lll.Jll,il 1.111.í\1,íl 

1í.lll,1l 1í.in,1l 
li.lll,1l 1i.!H,1l 
1í .!U,11 1\jll,11 
11.m,% lUll,% 

11.m,% lHJJ,% 

l.llb,1l 1.ll6,1l 
l.li-0,ID l.111D,ID 

1!0,11 110,11 

1.111.m,111 1.m.611,111 
1.111.m,111 1.11Ull,111 
1.111.m,111 1.116.611,111 

IJU\1,19 lll.!11,11 

m.1 111,11 fü.18], 111 

m.1111,11 1!1.137,111 

111.llll,65 li.lil,65 
li.1111,65 111.lil,65 
l.!60,0D l.llO,OD 

111.íll,11 111.lll,11 
1l.618,ll 11.61!,ll 

)6,ill,Jl 1!.l]1,(J 
11.lDJ,H 11,10],l! 

]1.110,11 ]1,110,(1 
l!.116,ll IU16,I! 
ll6.ll1,J1 116.ll1,J1 
1l.1JO,li 1í.1JD,li 

m.m,11 m.m,11 
jl].J\1,1! m.m,11 
m.m,11 m.m,11 
610.@1,rn 6l~1,lll 

Gil.111,í! m.611,íl 
1.060,!l 1.0!0,ll 

1 
1.HUi,lí l. lll.1li,Oi 

1 

IP.i7l!lllplJ1Jlílfild1Jlir~ili;►.J 

Períooos Períooo Total 
anteriores corrente 

[bl [11 [!),[6)+[)) 

ll.líl,ll 1í.füjl0,ll 1i.llUll,1l 
lD,11 IU91.lll,l1 IUll.lll,17 

1Ui.116,1i 10.m.íí6,1í 
LrniJ16,ll 1.101.016,Jl 

1í.l1l,ll 1í.lll,H 
1i.l1l,B 1i.lll,U 
11.m,n 11.m,n 
lU/11,Dl l!.lli,Ol 

ll.11i,Dl 11.m,01 

l.Jlb,1J 1.ll6,1l 
l.Hl,11 i.rn,11 

IID,11 IID,11 

l.Dil.6116,1111 l.Oil.68!,ii 
l.Dlll.lill6,i! l.Olll.lill6,ii 
l.Dlll.lill6,ii l.Oil.lill!,ii 

llO.Jil,JO llD.l~,10 

161.llí,11 16Uií,11 

161.Jií,11 16!.J~,12 

111.fü,lí 111.m,11 
111.m,11 111.m,11 
UJO,DO UJ0,00 

1119.1ll, IIJ lOUll,111 
1l.i1l,ll 1l.81l,ll 

]1.Bi,1) lUlí,17 
11.DOl,61 11.0Dl,61 

ll.Jli,6l ll.llll,6l 
ll.lD,l! ltln,ll 

llí.661,í( rn.m,11 
1U1,ll 1U1,JJ 

11U6l, II! llU6l,il 
lll.161,8! 11U6l,81 
llU6l,8! !IU6l,il 
61U81,ll 61U81,ll 

6ll.111,i1 611.111,111 
1.0~,IJ l.D!O,lJ 

l.l1W1,01 1.m.m,01 

~rOIIJSOS (trígações 
a tralllitar j)Jrpagar 

111,111-111 1rn1,111-111 

rnrni,11 ll!.101,0l 
l0.ll8,!2 MUil,ll 
11.160,íl JOO.l6l,ll 

il0,00 ll.íl6,16 
611,16 
óll,io 
m,16 
101,ll 

101,ll 

JOl,ll 

1110,00 11.111,lO 
IIJO,OD 11.lll,lD 
IIJD,00 11.111,10 

Ul,11 

11.fü,51 

11.H1,íl 

165,JO 
165,JD 

11]0,00 

i.m,111 
J!l,111 

1.m,11 
!l,fl 

1.lll,ll 
l,00 

10,]]6,13 
m,01 

1.010,10 18.016,10 
1.010,\) 18.0%,10 
l.D10,ID 18.006,10 

11.fü,1) 

11.m,n 

B0,00 i6.0]6,ll] 

ti•J,: 1 
Ano : 10W 

Enr03 

GnuJe El,:u;ii Jr1mntil 

Períooos Períooo 
anteriores corr~1te 

1111,1G1t1111rno [11),[1)/[1)!líl0 

O.ll JUJ 
D.00 i!.ll 

!UI 
Ul 
iíJ6 
füó 
ií.i6 
iU! 

IIUJ 

ll.10 
11.65 
(Ul 

116.11 
116.11 
116.11 
il.J] 

11m 

lll.11 

1111.01 
ii.01 
IUJ 

!2.!1 
1111.61 

IIO.lí 
ií,J! 

irn 
iL61 
il.11 
11.ôl 

8U6 
8U6 
8U6 
8Ul 

i6,6] 
n.a 

%.61 



IP.01)'.lllplr 
Jlljãiâe 
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DID!Drnl ALIOO(lÍr.lOBII(;l!0il!SOE ll!,Oíl 

PJSIC!l11.Ui ROOIER!t0l!O 
ornrnrn1 mJ!.lll!lllO PF.illlL Pli\ ~J!QS PJS!Ol m,DD 

OE!ilBl!JIJ 
DID!Dl Ff.llJlL fil RffiOO e+: IA.IEF! OI! A\1ll;l óO.lll, DO 
D!Drnl ff§Jll!lllllfl\10) ~JlllU\ÇiJ íD,DO 
íl!OlOJ Pf.llJllfilJIL.liER~li!SI!II\\Â] JJJ10,1l 
DIDIDIDl !Mil fJl ra!ISS~ OE SERVI~ 11.m,oo 
O!DID9íl1 l!il!M!O OORWl - IHS!R(ÃO 10,00 
DIDID9Dl O!ff!!IO OOID.11 - !HSER(ll t 1D,DO 
O!DIO\Oo ESl!GIOSPROf!SS!lllAIS 1.lli,11 
OIOWlíli fJIFiml JOVIJI AIIVO l,DD 
íl!Olll R!fil.Srlíl!Q.O 1.ltó,00 
D!Dlll SIIBSÍDIODEREIII(kl U.fü,íó 
íllDll! 111BSÍDIOS oiitms ENAIAL iUló,DD 
OIDIII ROONE~\~r.l f\JR oorn~\ E K\IERIIDADE / l.íílíl,DD 

Pl!ERIID!Ol 
!l DIV. OB!\3, mvI~S ORBl~)S, OO!Fll!E, 1.m.DB,10 

~!L. V!Dl 
OI DE5?13\SulMJPr.:il\L UlUB,lD 

lot:l: 
1 

Ull.m,10 

DOOJm.lÇil Di l\IOJ(.hl CíÇ!lfrll!Al Dl Dil:f3l 
C.\.W.H\ IIJ!i!CIHL DE 11:!i!IJJ 

f.ltivos/ 
1 ' 1 

Colprom,os oorigaié-.S 
descatiíos 

(li (!) Ili 

Jó,nl,Ol ló.fü,Ol 

m.m,11 m.ii1,11 

1/l.ili,11 1/Uil,11 
m.m,11 !ió.lil,11 
m.D!0,61 m.Di0,61 

IIUiD,ól 1\UiD,ól 

IU@,16 lUW,ló 
ll.Wl,l6 IU@,Jó 

1D.66l,ílíl B.m,DD 

H.761,JB u.m,ii 
1!.ííló,ID 18.1%,10 

ll.1íl,Bi ll.111,!i 

1.IH,01 1.H!,íll 
1l.6n,ló 1l.6ll,l6 
íl,!6l, ll íl.lóW 
Uli,ll ó.ílí,\l 

6ll,1ll,Bó óU.ól6,Jl 

6ll.1lí,ió 6ll.6ló,Jl 
~1.1ll,ió óll.Uo,l! 
rn.m,11 rn.m,11 

Bl.iil,li m.111,n 
m,11 m,11 

íUil,'lD ltD10,1l 

1J.ll6,ll 1J,llb,19 
1tm,rn 1i.ili,!i 

m,11 m,11 

1.Hl,Dl 1.Hl,01 
ll.!1!,Dl JU1!,Dl 
ió.DOJ,D1 ió.DDl ,D1 
l.fll,ll J,fll,ll 

UO.Uí1,ol 1.rnUió,61 

1.m.Ji1,o1 UOU:i,ol 

l.tll.lll,ii l.i:l.:11,16 

o,.,~JllplJlllíj111dl,Jir:pi,i,;'l'.3 

FerilXios feriooo Total 
mteriorei corrente 

(ó) (11 (!J,(ól+(ll 

li.m,ló Ji.m,11 

lll.IB,11) 111.rn,w 

lll.lll,lD Ul.lH,10 
m.rn,w m.rn,10 
1!i.ill,l! m.rn,u 

m.m,H m.m,H 

B.bl1,ll ltóll,11 
B.ól!,11 !Ull,11 

ll.m, ~l rn.m,oo 

rn.fü,l! !rnó,H 
11.IDl,11 11.IDl,11 

11.Hl,11 l1Jll,J1 

1.Dll,íl 1.Dlí,li 
1l ,611,]ó 1l.óll,l6 
11.1H,íll 11,1ll,íli 
6.íli,H 6.íií,H 

612.JW,IB 112.JJ0,18 

ó11.JW,li 612.llD,li 
m.JlD,li ó11.J1D,IB 
m.Jll,11 m.Jll,11 

111.i~,Jó m.%ó,ló 
fil ,19 m,11 

iJ.m,n il.1H,91 

1l.16l,ll 1l.lól,ll 
11.i1l,ID 1U1l,1D 

m,11 911,11 

1.DJJ,I! 1.Dll,IB 
ll.i1!,01 JJ.m,Dl 
11.m,11 11.ó9J,iD 
1.m,11 J,W,!o 

1.111.m,n 1.m.rn,n 

rn1.m,u l.ill.oll,U 

l.Jíl.lló,11 1 J,]il,lló,ll l 

Co:iprctissos i!)rigaçi),_; 
atrlll.litar porpagar 

111,111-111 1rn1,111-111 
1 

m,11 

1.111,DO li.óJl,il 

l.lll,11 lí.íll,il 
l.11l,DD 11.óll,íl 

1.m,11 

ó.m,11 

m,óí 
11l,~ 

l.l/1,DD liO,D! 

l.JDl,ll 
111,JB 

lDó,íó 

ll,ll 

1.166,W 

l.lBl,11 11.2Jí,J6 

l.181,11 11.171,ló 
i.m,11 11.111,ló 

Ull,!1 

1.011,!1 

l.lH,i1 !ID,Jl 

Ull,Jl 
1.Dll,li 

Ji,!9 

ID.lll,11 
1i,!1 

Uió,00 1J.rn,16 

Uió,11 11.Hl,io 

ll.lul,iJ 1lD.!i!,)1 

Fáj ,: l 
lni:m,i 

~Jli)J 

GnuJiEli:u;iJJr;ll.~tll 

Feritxios Feriooo 
ôllteriores corrente 

1111,1111111irn1i 1111,11111111rni 

ll.1I 

j1),IJ 

lW 
iu.Il 
iUD 

!D.li 

H.l! 
H.ll 

fül 

irn 
Bl.ól 

11.10 

BHl 
Jl.16 
fl.16 
%.1l 

iLló 

!]j 

irn 
8U6 

Bi.óí 
il,U 

il.11 

il.ól 
i!.11 

li.li 

!UI 
il.1! 
il.li 
9!.)6 

ii,íi 

li.ii 

iD 
. 



D>.a"])'..3llplr 
paiard! tiJt.lçres 

ililrica ~i~~o períooos corriiiills 
anteriores 

Ili [1) 

íllíll ROONER.l~f.S CEB!l.l E PEru!IIIOOf.S 1.mJll,!íl 
ornrni Pí.fü\L OOl (~_\i!Jl · REGIME DE 1.m.m,11 

Cll!R.\IOINDIVIl!lllDl,J!.\B.\llil 
11010101 Pi'.wlLíll~fJ 1.m.rni,00 
01010m \li!E.l.lQiF.J 03il&l!Óil!lDE m,oo 

Nl!Clilll.llll!v Bllllll!.RA!~Rlv 
1rnrnrni RECRUIIJl!ll!OPF.ISil!LPilll!J'IOS~IOS l.l!l,11 

t+:!lllB!IJID 
ornrnó Pf.S~!L IX1i!R.mOO A !ERl!I óíl.111,01 
llíllílóOl Pí.lSO!LFlll'Ull~l'.S íl,11ó,líl 
1rnrnóo1 QIIJl!ll!OPESSO!IPAR!~J\'OSNS!OS ]%,li 

DEIRABlli!I 
ornrn1 PF.lSllLFllREGIIIBt+:IAREr!OOll'tll(:\ Uíó,11 
1mm, PF.»:llLIDJlifWIOOlPlll'll!A(] UOl,íli 
íllOIOl lf.l&)!LDJ\filli,'iIB.IOO!l\Silll!Ç\l 10l.16l,OO 
010\0líll IF.55Jl1 íll l!llfüi:J DE SEiVl\l) 10,111,00 
01010:01 llllli.llilíJIIROOJ·IllSEIÇÍJ l!,11l,OI 
11010\0l IJlljij!O lllliWJ · INSEIÇÁO + HUl,il 
010\Miló 1'..1'11.GIOSPtlFISSIOOAIS 10,0i 
010\íl!li lllliWJJ;J\'ll!AII\'O í,00 
ornm REPRF.'ill/lA(Ã:1 1.m,11 
llíllll ~ÍDIODERlllI(Ã:1 11Ul,II 
1101\l mlÍDIOSDEílill.lEN!l!l lil,116,11 
OIOlll BmRRl(1ÍF.lf\JROOíll(:\E!l!IEF.lllll\DE/ 11.ííll,II 

Pll!iNill\DE 
Dl1 looillsVariáreis011Eraitulis m.&IO,oo 

01 !OOIIISll.\(Ã:1JIJ!~lf! 72.líO,OO 
0101 !Sllll!LEIA lllUCIP!L ll.ll00,00 

01 ~'11'.Sl.l Ol!O PF.»:llL JUl,00 
llíll WV!iLÍl'EISOODl!S ll.ílíll,II 
1rn101 IIJ~OOR!ilRDINÁRII.I Jílíl,11 
110101 I.Jllll!SDEIJlSIO ll,II 
ornm OOIIIJSIDPLOOll!OSEP~OS ]1,001,íll 
llíllllll Sl2llll.'ID1,PR1.'iíll'Ç! ]1,II00,0-0 
11021! IXl!IIJSAmíllNOHEiÁRIOOOF.IPicrE 150,00 

1101 dllliAll.llICIPAL JUI0,00 
01 OCIIF.IASllllOPF.ISi)!L JUll,00 
0101 m Villirus oo mm ll.310,00 
ornm llll!I OOl&'liDINÁRLI.I l.000,00 
010101 ~11Ullb10 líO,Oíl 
110110 ~ÍDIOIIE!i.!B!IIDIOCllli!IJ 10,DI 
orn111 ~ÍDIODE!llilll b.001,01 
1rn111 INl'lll!NI!.\~l'.SroiCF.SSll,ilDE~fJ íD,@ 
1mm O!lli.llWPLEl!llllillEIRÍll!Ol Ull,00 
llíl11JOJ S1llllASIIEPR1.'iíllÇI Ul,00 
010111 OOlro.l!mílll®IIF.ARIOOOl'.SPOCIE lUl,11 

11 DIVISÃO DE All!IHISIP.A(Ã:101i.l.lIZ!CIOOL i.101,II 
01 OCl!&SAS ra!O Pí.lSil!L i.101,II 
llíl1 !lll!JSV!.llll'EISOOEl'OOOAIS 8.100,10 
Oll101 lfJAA.I EllR,lJJRD!ll.Íill.l 2,000,00 
010101 !.JllD!.'iOCOISIO 100,01 
1mm 00!&15 m íll blER.ÍIIO 00 l'.SPOCIE b.íllO,OD 

ll DIYIS&.1DEGl'.Sl&.1DERIOJ1SlSlm!OS m,oo 
01 Dl'.SPr.11.5 llll! O PES~Jll m,oo 
1rn1 ID!Jl l'!!IÍYIIS 00 El'tll!Ufü m,10 
110101 ~fü OOllORDI~lm.l lll,líl 
O!Olíll !JIIDl.lDElll!IO ííl,11 

lotil : 11.óiíll!,iíl 

füll:fu1!\ÇÍJ DE 00:0JÇ.i,J J!~llml\L DA Cf.JPES\ 
11~m IIJNICIPlL !E ~.N!IJ) 

Cativos/ Cooprl'lissos i:tiriiações 
descativos 

[]) I!) Ili 

1.ó0Uí1,ó1 1.~ll.0%,61 
l.líl.llí,Ol l.líl.llí,íll 

1.lil.11i,I! l.lll.11i,il 
l,H !,Jl 

íl.i%,í] ííJ%,íl 
íl.i%,íl íl.i%,íl 

1,fü,00 ó.!IJO,íll 
Ull,11 lAíll,H 

i6.l11,11 86.l/l,11 
l1,06í,l1 JU61,l1 
1.IH,B 1.lll,11 

11.ól!,11 íl.ó!S,11 

1.H!,11 1.H!,01 
10.!!i,1] 10.íl!i,13 
J61,11i,1ó Jíl,m,16 
11.m,10 il.Uí,ll 

l1Ull,1J l1U11,1l 
4J,1Jl,]0 n.rn,10 
10.m,01 10.m,01 
11.Hl,ll 10.!H,ll 
11,Hl,ll 11.m,01 

Uó,liO Hó,óO 

10,011,!I 11.ílll,II 
10.011,11 10,011,11 

11,H 11,fl 
12.m,11 12.m,11 
12.lll,1! 12.m,11 
11.113,11 12.m,11 
l.161,61 l.161,ói 

1%,!l 1%,U 

1.J11,n í.l11,!l 

ó,1ll,6i ó.lll,óí 
ó.lll,bl ó,ll!,bl 
1.]10,ól 1.llO,óJ 
l.iW,ll l.!10,ll 
U11,ll l.i10,ll 
UW,IJ l.i10,0l 

m,11 m,12 

1.iil,Jl 1.8!!,ll 

11.111.ill,ii ll.1i1.JB,ló 

D>..J!)'..3llpljlllíquidlliE[:jllli;i>..3 

Periooos Períooo lota! 
anteriores corrente 

ló) []) li) 0 ló)+[l) 

1.m.rn,n 1.1n.m,n 
l.11l.1ll,rn 1.m.111,11 

l.W.10í,N 1.lll.10i,1J 
J,ll l,H 

1Uí119 1Uí1,ól 
1Uí1,ól lUí11ól 

U00,00 ó.ó00,00 
l.lí1,H l.líl,H 

ií.óll,il 3í.6l1,ll 
llJl0,11 11.m,11 
1.í!l,11 1.IJJ,IJ 

íl.ól!,11 ll.6lll,ll 

1.lli,íi 1.0li,íi 
1H.lli,13 10.lli,13 
Jrn.íli6,l1 Jrn.Oi6,l1 
ill6,líl i1.li6,IO 

ll!.fü,ll 111.IIJ,ll 
12.111,10 12.fü,10 
10.m,01 10.0ó,Ol 
10.m,01 10.Uó,ll 
10.Bó,ll 10.m,11 

Uó,ól) Uó,ól) 

10.0íló,II 1íl.!Oó,I! 
10.00ó,II 11,0ló,II 

11,fl 11,fl 
12.lli,ii 12.líi,8! 
11.lli,i! 12.líi,il 
11.lí8,8! 12,J58,81 
l.Oli,Jl J.Ol!1ll 

1%,11 1%,!l 

í.1fi,6l í.W,ól 

ó.lló,bi Ul6,óí 
ó.llb,bl 6.116,bl 
1.lóO,iO 1.lóO,iO 
U06,IO J.iOb,lO 
U06,l0 Ulb,10 
l.i06,l0 l.iOb,lO 

!11,!0 !M,10 

1.iil,íl 1.811,íl 

10,Jíl,l)],íí 10.ii1.lí1,ii 

friprtlissos Clirijações 
atraJ11itar !Xlfpljlr 

111,111-111 1111,111-111 

l.11ó,ílíl íl.Hl,1ó 
1l.iH,lí 

1l.!l!,!í 

1.01],~ 
Lílü,11 

l.1íó,M 
!6,ílíl 

óll,ll 
6ll,ll 

ll,ll 

11.íl!l,ll 
1.ól!,ll 

tm,liO 
m,10 
5,00 
í,11 
í,11 

1,00 
í,00 

rn,io 
rn,io 
rn,io 
110,JI 

ló,11 

rn,11 
rn,11 

Wl,il 
11,ól 
11,ól 
11,ól 
10,!1 

1,il 

li.if.-0,iJ lüílJiíl,bl 

EJ,: 1 
Ano: W/1) 

Gnu Ji &m1çiJ OrçHtll 

Periooos Períooo 
lllteriom corrente 

[ll)0 ló)/[1)!1ílíl (11i'!l)/j1)1WI 

il.lí 
iUl 

il.1l 
1.\1 

11.11 
IUl 

iU! 
1U! 
11.15 
H.11 
ll.íO 
lí.!l 

i!.!I 
iU1 
UI 
ii.13 

13.ii 
51.15 
ól.!] 
óUJ 
ól.!] 
lUl 

ó1.í1 
ó1,11 
UI 

í6,i1 
16.!1 
16,81 
ll.!1 
1m 

!Ul 

ll.íll 
11.íl1 
!1.11 
ló.li 
16.11 
l6j! 
!6.21 

R01 

%.ló 



t:rfoJi:1DID/Ml 1Dil/ll/líl l\>JJJr,Jar:i 

D>.l!)'.lllpll 
p,j,rde 

Rliiiriu Cesigr.açJ, 1>2riooos 
antiricre; 

Ili 

irnm IND:llrnIL\~!'.) FJR CF.í5l(ÍJ DE F\l!i~f.l 
D!DIH )Jl&ll !ID!!JS E.li h'IIMEi.l!IO 00 f.JPttIE 

D! DIVll.iJ DE GES!~ Frnlll'Eli.\ E 
am~m 

DI DF.m,mllJPf.JiJ.\L 
D!Dl 1,,1Ji vmívm oo EVillJO.m 
irnm !li.!Sí.1!'1mIIIÍ.1!,!S 
ornm AJllil.l.iOEaJSIO 
DlílWI IOC!lJ PAA.l FWl!S 
Dlílll! OO!ROSIID,IJSE,lll'UMEi.lUOOOf.\PÍCIE 

Di Dil'ISÍil OC EOOC.\ÇM 
m OCiPF,lli \lll! O !F.iSJlL 
DID1 li'!IJSV!il!l'EISOOEl'lll!IJl!S 
ornm lllllifX!B.l0RDIN.~H.i 
ornm lJIIDll OC aJl!v 
DWOi U)PfüFl!Jru 
DID/rn !mlIDIO DE li\Blllil ~X!O!Jl 
DID111 !NmJ\Ill!Z!~ESroRCF.IS!(ÂODEllJli~l'.I 
01011! OO!l)SW!JS~n'TIKERÍR!Oi!ll'.IP[!E 

Dó DIVISWOCOJL!\IP.l,BIBLIO!l'.Q,JJ'lllll!IOi 
EOl'.lfORIO 

DI OCIPl'.lll [li O Pl'$Jl1 
0101 ID.IJ51?.i!Ál'EISOOEV!l111ll!S 
Dlíl101 llll.1.1 f.!!Rl{)RDINÍRIIS 
Drn1D! !JilO!l DE aJStv 
DIOIDI W!JPli.lf!llll.l 
010/rn lll)IOIO!J&li.lP.lli!Jllr!lll!l 
DID111 !mlÍDiu OE IIJmlJ 

irnm INO&IINill\lil'.INRCIS3lÇ.\)DErnNyif.J 
DIOIH 0011J; m fll míR10 oo mim 

01 DIV. OC Cf..l:li"t'i)Lill!OOO SOCIA!. E 
P~lllS!lÍIE 

DI IIFSPl'.II.III!!OPl'.l~!L 
Drn1 W!JSl'IRIÍl'EISOOl:Vlll!IJ!IS 
OIOWI IIJR!.IF.!!MiliDIRlill.l 
DrnlDI IJO!MS DEaJllO 
D10101 A&l!JP!l!F!llllS 
Dl01rn alIDIO DE !R.!RllJIJ \OC!llml 
010111 lllti!IRI1.\(lÍl'.I PJR l.t5ilÇ!l OC ~f.S 
DIDIII OOIRJlWIJ3Fll~i.Íil0(JJl'.IPOCIE 

Dl DimiJ DE PLWl!!Nl1) ro !!RR]}ÍRIJ E 
Oi!l.llli!IJ 

OI Di.iPl'.lll l)l v PF.SY.llL 
Dl01 lOCl:!.liVli!Íl'EBCOE'lílllO\ll 
DIOWI OOWEX!F!DRDIHÍRl'-5 
01010( IJOCA.I DEaJSIO 

0101Dí lrol.lRl.ll'AIJl!.I 
Dl01ll OOIWSllJPillllll!OSEP~!Ol 
D!D1ll01 OO!ROl 

010111 OOIROSIDIJSfl!MtÍi!OOOF.IPOCIE 
DI DIV, OBR!I, SERV!y)S Oi!\'iJS, OOIOOE, 

W.\l, l'ID:I 

Dl Dr.m.)'-'i()J!!OmmL 
0ml ID.'lllVfüÍl'EISOOEVill!O\ll 
DIOm lr.i\5 El!R.\JlDI~Íil\5 
DIOm lJO!llDEaJm 
ij[ íl.111 l[~J fü\ Flllill 

fJt, j 

llltaçõ>.s 
corrigidis 

(11 

1i,DD 
íD,DD 

UiD,DD 

LliD,DD 
Ui1J,DD 

íD,OD 
111,DJ 

l.!DD,DD 
!DD,DD 

UO!,DD 
rni,ii 
i.lDD,DD 
l.lDD,DD 

íD,DD 
UOO,EQ 

íiO,DD 
Jííl,00 
JíD,DD 

li.iíD,DD 

liJID,DD 
IS.iiD,OD 
l.líD,DD 

JDD,DD 
J.100,DD 

ID,00 
IUDD,DD 

íD,DD 
IQjOO,DD 
1.m,00 

l.111,DD 
J,111,DD 
l.D00,10 

óllO,DI 
1D,DO 

í,DD 
íO,EO 

1.m,00 
1JDD,DO 

1.lO!,[I) 
1.11!,[1) 

íDD,00 
10,0D 

mil,® 
í0,00 
íD,DD 

lW,00 
m.1M1ro 

11rno,oo 
11u,:i1,01 
t:.:•:~,00 
M),1[0 

Ulfl 

11.Hl.111,/1) 

llu!J!3lí.\Ç\J DE l\EOJ~~ Ol~\Mllil\L D.\ L€ir1.:l 
C.\.11.ll\~!ClílLDSIIJ.ll!JJ 

e.Um;/ ~rllllSOS iliirig,çbes 
do.sutivos 

ili Ili Ili 

J,lbl,Jl 1.m,n 

l.1bl,H l.fü,ll 
1.m,n J,lbl,ll 

iO,li íD,ll 
i.m,~, l.llD,ó! 

UDJ,n UDJ,11 
t\Ol,11 rn1,11 
rnl,!l UDJ,11 

1]1,11 ll111í 

],111,ói 1.m,ni 
ll,ló 11,li 

lil,Dt lil,D! 
11,IJ 11,5] 

!ó.DM,B !ó.DM,O 

ló.Dól,B !ó,Dól,B 
lb.Oól,ü ló.Dól,ll 

lóD,11 lóll,11 

1.líl,ID 1.lí!,1D 

JUió,íD ll.lib,ID 

Ull,D! U!l,Ol 
1.16!,ll l.ló!,51 

1.1~,íl 1.1!8,IJ 
1.1~,íl 1.1~,íJ 

JJl,Ol lll,OJ 
il,11 il,11 

Jló,lí Jló,lí 
l.ólb,Dl U1ó,Dl 

I.Mó,Dl 1.ól6,0l 
l.óló,Dl 1.ól6,Dl 

1,ójó,Ol 1.Uó,OJ 

11Wó,ll 11Uló,íl 

11u.m,11 m.m,11 
11Wó,ll m.m,11 

UOJ, ll óJOl,ll 
Ull,11 l.rnl,11 
ó.OJl,iQ ó.úll,íO 

11 .mm,n ll.J1Ull,01 

D>.:"!)'.mpljiiliiuiil,dir:!pl,i~►J 

Periooo, I Pericdo Total 
anteriom corr~1ti 

lól 111 lil•lól+!ll 

1.m,11 ],1Jl,]ó 

l.1ll,ló l.lll,ló 
l.lll,ló l.lll,ló 

ID,l! íD,l! 
J.rnl,ll l.rnl,Jl 

tiíl,11 Lfü,11 
Uil,11 Ul!,11 
Uil,11 Ui!,17 
íll,ll m,ll 

1.m,i1 l.lll,í1 
íl,li il,ló 

lil,D! lil,DI 
11,11 11,11 

11,111,11 fi.111,(1 

fi.111,(í !í,111,lí 
11,111,(1 ll.111,lí 

lóll,11 JM,1! 

1.m,n 1.11l,ll 

ll.lB,ll 11.m,11 

Ulí,1J Ulí,ll 
1.1~,íl 1.16!,íl 

l.ló!,il l.lói,11 
1.1~,íJ 1.1~,íJ 

lll,Ol lll,Dl 
il,11 il,11 

lló,lí lló,li 
l.óll,ló l.óll,ló 

l.óll,ló l.óll,16 
l.bll,Ió l.óll,ló 

l.óli,ló 1.m,ló 

111.m,11 1ló.m,11 

IIUlí,11 IIU!i,11 
116Sí,11 116,lli,11 

t.\11,10 ó.J1t,1u 
1.m,11 1.m,11 
ó.m,ll i.m,JJ 

IU!W1),l1 1 11.m.11u,U l 

Co;prnl!Í:SOS I iliJrigo(ÔtS 
atransitlr JX)fp,ljll 

[i)•[!)-[í) llDHíHil 

1],]] 

11,ll 
ll,ll 

11,ll 

!l,JD 
11,l! 
H,lD 
11,íl 

ll,ll 

iíl,li 

ill,íi 
aíl,li 

1í,!I 

IDl,ll 

IJ,Jó 

1,11 

l,ll 
l,ll 

l,ITT 

l.fü,ll 

l.fü,11 
l.lJl,ll 

1ll,il 

1 c1,ll 

IJ.itD,ii m.ll1l,ól 

EJ,: é 
t11: mD 

Íll!Jl 

G!luJif.li:u;iiJr;mntil 

Períooo, PirioJo 
anteriom corrente 

1111,1111111,rni 1111•111/ili!IDD 

lb.11 

]6.]l 

lUl 

1UO 
il.1] 

11.H 
li.!l 
íi.9] 
lb.61 

ll.11 
rn.n 
íUI 
U! 

JU] 

1Ul 
16.il 
1m 

ó!.11 

!UI 

H.li 
lt.11 

ll.11 
]U1 
i1.rn 
ll.ll 

rn.1i 
1m 

íó.B 
lb.H 

UI 

lUD 

H.10 
H.rn 
íW 
ió.]] 
iUl 

ili 

1 



P!rioJJ: 1íl1íl/íll/fü 1u1íl/ll/l! D>.lljroJlr: S 

[o-,']l'.lll pJr 
paiarde rotações 

Rubrica ~i~~o periooos corriiiilas 
anterioreS 

[li [11 

ílrnm SIIBSÍD!u DE !R.\BllJIJ ~JC!IIF.~J 1,fiíl,ílíl 
íllíl111 SIIBSÍDIODE!lli.llJ líí,ílDíl,ílíl 
íllíl111 INDfll!NI!l~E.i ?JRCESll~J DE rnN~ES 1ííl,ílíl 
íllíl1H ]IRJl ID!Jl fll NIJ!lllÍRI0 OU f3PÉCIE %,Dílíl,ílíl 

Dll l,JUran;i lJ:Íll líl,líl J,@Uól,11 
íll Ar!IINI3IR!~QAD!AR®Ii:lt lll.lií,Díl 
íl!Dl I.ISfllllLEI!IOOim!L lUílí,ílíl 

Dl Df.SPl'.ll.lllilOPF.S.IJJL lí,1ílí,Díl 
D!Dl SEGIR!N~ SOCI!L lí,1Dí,DD 
DlDJD1 ·]!ROS!lll'.IJIJJS l!JlllSlUDE l.DDD,Díl 
íllíllíll llIBSÍDIO FN!ILIAR A CRIMl(.!,I E JJVlllS Uííl,00 
íllíllíl! OO!!ASPRF.SIA~l'.SF!lllll!Rf.S 1.lííl,ílíl 
íllíllílí OJN!RIBDI~E.i Pll.\ l SEGIR.1.11~ SX!ll ó,óOí,00 
DlDlílíD1 SEGIR.1.11~ SXIll 00 Pl'.SSJll Ili R!'.GIIIE ó,@í,Díl 

DE lllR.\W DE li.18.\llll fll rnN~E.i 
f®LICAS [RCTFP) 

Dlíllílííllíll C\!Xl GER.11 DE lPJllll!l~E.i ó,@íl,ílíl 
íl1Dlílííl101 SOOJMN~ SOCI!L· R!'.GIME GERAI í,ílíl 
OlDJrn ODIR.I.IDl'.IPf.Sl.lllllASEGIFlll~SOCI!L Lílílíl,00 
íl!Dlrníll EV!ll!D!LIIIADE i!!EIIUIIADE, P!IERNilWIE LOOl,ílíl 

EAOO?Çi.J 

1111 ÓJ!AR.IIIJNICIP!L lOO.lí0,00 
Dl Df.SPl'.ll.lllllOPF.SSJ!L lílíl.lííl,ílíl 
0ml sm~SOCI!L lílíl.líO,ílíl 
ílrnJD1 OO!ROS!lll'.ll/JJSOJIIAS~DE lUíl,ílíl 
ílrnlíll llJBSÍDIOF!.IIIIIARlCRl!NÇ!SEJO'llllS ó.@íl,ílíl 
íllíllíll OO!il.lPl!.)1!~E.iF!lil11Aif.S 1.lííl,ílíl 
irnm IMRIBDI~f.S PAR.! l SOOJR.1.11~ SuCI!L 1Uílíl,Oíl 
íl1Dlílííl1 SEllli.lN~SOC!llOOPF.ilJlllllil.GIIIE 1l0,íílíl,OO 

DEOlNlRl!ODEIR.\B.llJlllll~E.i 
f®LIC!.l[RCTFP) 

füíllílííl1íll ll!X!GERAIDEIBJS!lll!~f.S rnuoo,oo 
íllíllílííl1íl1 sm~SOCI!L·R!'.GIIIEGERAI %.íílíl,ílíl 
irnm OOlRI.IDf.SPl'.ll.lllllASEGIR!NÇAWCl!L 1,íílíl,Oíl 
íl!Dllíl-01 EV!ll!DA1IIIADE !ll!EPJIIlWIE, P!lflllWIE 1.íOíl,ílO 

E!OO?Çi.J 

íllíl! CIAISF.SIN!l"!IVI.I lí,ÓIJO,ílíl 
m Df.SPF.Sl.l l!JII O PF.%1lll lí,Óllíl,ílíl 
íllíl] SEGIR.IN~ SOCl!L lí,@íl,Díl 
mrni 00!&'-IP!ll~r.'i lí,Óllíl,ílíl 

íl1 DIVISÍODElOON!Sli.l(lJOiGill!ZlCiilllll 1íUííl,ílíl 
Dl Df.SPF.l!ISOl!IOPf.SillL 1iUííl,ílíl 
íl!Dl SOOJ~\SX!lL 1íUlíl,ílíl 
íl1Dlíl1 iJJIR.l3 lllC\IIJJl llll AS~DE U0,00 
mm SIIBSÍDIO FOOIIAR ! CRil.j(AS E JO\llJlS rno,oo 
íllíllíl! 001&1.1 PRF.Sl!~f.S FOOLIARF.S Llííl,00 
O!Dl-Oí llll!RIBDI~F.IPARAASOOJMN~SOCI!l 1lí,íl00,íl0 
D1Dlílííl1 SEGIMN~SOCI!LOOPF.S.IJJL~REGIIIE 1lí,00l,OD 

DEOJ!IIRAIODE!R!BA]J/J~~f.S 
f®Lil'!'i[RC!FP) 

íl!D]Oííl1íll CAIX!GER!LDEIBJS!lll!~l'.S lól,ílílu,ílíl 
momim SEGlll.ll~ ~!!1- R!'.GIIIE GERAL 11.oou 
íllílllíl OOIR.ISDf.SPf.S!cill1MASEGl111~SJCilL Uílíl,ílO 
íl!Dllílíll i\llJl!DlL!DlDE R\IE!l!DlDE, Pl!E&'l!DlDE l.íílíl,ílíl 

EADJ~\J 
íll DIVIS.~ DE GESIÍ0 DE !E(JJR5JS lliJlll~JS 11,rn JlUOó,11 

íll !ESPE.i!ciíllMJ1E.iSJl1 10,líl lll.líl.f,11 

litll : ll,óll.i11,1u 

D:l!JliS!t\~J Dl ruaJÇiJ OR~\!IEll!\L D\ DES1ES\ 
w.m lllmICIPJL DE l!JN!IJ) 

Cativos/ CclprCIIÍSSOl Obriiaçii€s 
deScativos 

[]) Ili [í) 

1.m,11 1.llb,B 
ll1.líló,íl! 1J1.ííló,íll 

11.lll,DI ll.HJ,Dl 
i.m.m,B Híl1,%1,lí 

m.m,ió m.m,10 
l.í!!,í1 rn!,íl 
1.m,11 rn!,íl 
1.m,11 rn!,íl 

m,ól m,ól 
],órn,íli J,órn,Dl 

í,lJl,ló í,l!l,ló 
í,!J!,!ó í,Hl,ló 

i,1Jl,ló i,Hl,lb 

ó!,]! W,l! 
óE,l! W,l! 

151.DílE,líl 151.DOE,JO 
151.Díli,JO 151.DílE,líl 
15UílE,lD 1íl.DOl,JO 

Uó,ílí !.D%,ílí 
ó.íl1íl,H ó.010,)J 

1li.íllí,1D 1lí,ílli,1D 
1li.ílli,1D 1lí.íllí,1D 

lí1]íl,Eó 111.JEO,Eó 
E1.1íl!,11 E1.m,1! 

Eíló,ló Eíló,ló 
Eíló,ló Eíló,ló 

1U1í,íi 1U11,íJ 
1U1l,íl 1U1í,íJ 
1U1í,íJ lU1l,íJ 
lU1í,íJ 1U1í,íl 

1ílí.11íl,íl 1ílí,110,íl 
1ílí,11íl,í] 1ílí,110,íl 
1ílí,11íl,íl 1ílí,11íl,íl 

rn1,Jo rn1,10 
í.\]1,íó í.íl1,íó 
1.lló,ü lJló,U 

111,ill,li liíl,ill,!i 
111,ill,li l\íl,ill,li 

lll.rní,10 lll,lil,lD 
í1,@ó,ôi í1.ó%,ii 

]%,óó ]%,óó 
m,óó 1%,óó 

oll,Hl,ll bbl,lOJ,líl 
rn.rn,ii óól,Jíll,líl 

11,u1JJH,ll 11.íllíl.W,ii 

[o_,']l'.lll Pllll liquilll d, ripiii;i'.i 

Periooos Periooo lota! 
anteriore, corrente 

[ó) [)) [!) 0 [ó)t[]) 

1,/lb,ílí 1,1!ó,ílí 
nrn1,í1 llíl,!!!,íí 

lWJ,11 JD,m,Jl 
líl,líl 1,%ó,iól,H 1,%1,ílll,íli 

m.m,ió m.m,ió 
i.m,í1 rni,11 
\,íll,í1 \,íl!,í1 
rni,í1 l,íl!,í1 

m,ó! m,ói 
J,órn,D! ],órn,01 

í.m,!ó IAll,lb 
í,!i!,!ó 1.m,11 

l,m,ló í,lJl,ló 

ó!,]! W,ll 
ói,Jl ó!,]! 

151.DílE,líl 15UílE,líl 
151.Díli,líl 1íl.íl0!,]íl 
151.DO!,JD 151.DD!,JO 

Uó,ílí Uó,ílí 
ó,010,11 ó.íl1íl,11 

1li.ílli,1D 1lí.íllí,1D 
1li,Dií,1D 1lí.Oií,1D 

111.JEíl,Eó lí1,liíl,Eó 
E1,líl!,1! E1.m,1! 

EOó,ló Eíló,Jó 
EOó,ló Eíló,ló 

lU1l,íJ lU1l,íJ 
1U1l,íl 1U1l,íl 
1U1í,íl 1U1í,íl 
1U1l,í! lU1í,íJ 

10í,110,í] 1ílí,11íl,í] 
10i,11D,íl 1Dí,11íl,íl 
10i,11íl,í] 1Dí,11íl,il 

rn1,10 l.líl1,líl 
í,í]1,íó í,íl1,íó 
Llló,U Llló,O 

llíl,ill,li llíl,ill,\i 
llíl,ill,li 111,ill,li 

rn.rn1,rn lll.lií,!D 
í1,ó%,ii íl,Wó,ii 

1%,fó ]%,óó 
1%,fó 1%,óó 

líl,líl ollJll,ll óil,Jll,11 
lu,líl óil.Jll,ll bil,Jll,11 

11.líli,líll,ll 11.rni.1ui,i1 

Colprcrussos (i)riiações 

atraJ.5itar ~rpaiar 

[\),[!)·[í) [1D) 0 [íl-[i) 

]íl,fl 
1.ílll,11 

1.DDí,óí 
líl.iB,íll Ji,D11,íló 

lill,ul ]í,íl/1,0ó 
UB,íll Jí,íl11,Dó 

11,ifíl,i) lílí,lü,B 

f~. : ) 
!':>: liji1) 

Eum 

GnuJ,Em.1;iJJr;ll!11t3l 

Per\0005 Periooo 
anteriore, corr~1te 

[ll),[ó)/[1)ilílíl [11) 0 [1)/[1)11ílíl 

IUl 
!UI 

Jl,11 
íl,ijtl !UI 

!Ul 
ól.líl 
ó],!D 
ó],!D 
HJ1 
itn 

irn 
irn 

il.1i 

rn 
rn 

El,H 
EJ,H 
El,H 
líl.% 
ll.11 

!Ul 
!Ul 

E1.E1 
El.líl 
]1,1í 
]1,1í 

10,íí 
JD,íí 
Uí 
Uí 
t!í 
!Lfi 
11.li 
RlJ 
ID.10 
11.íl 
il.11 
il.11 

il.11 
iíl.11 
1Ul 
1ó.!! 

íl,íll irn 
íl,íll iíl,l] 

lí,ll 



D'.:"]P.lliplí 
p;;;rdi 

RubriCJ ll:sigr.,~o ~rioJcs 
,nteriow 

Ili 

ílrnl Siwii.l(.\ SX!lL iu,rn 
irnm OC\lGJ5U1M!SlÚ!l 
iwm Jmllflic.ll•;:J,C!llll□Dl 
urnm iv33ÍDW Fl!!!Lfü l □IlliÇ\l E Jl'lruS 
íllílJ!ll Jllfü 1llill~i.l fll!Llllil 
ijjij]jj Q'lllRI&JI~ti mA \ SEl1JllJiÇ\ Slml 
lrnlum SEmRtlÇI ~).1!1 00 FF.l~J\1 Fll RF.GIIIE 

O! ralll\!0 DE 11\BlLllJ í..w lll!i~ES 
f1JBL!Cll [RCTFF) 

íl,jijJ 1líl1ül CA!klm.11 DE !PJS!lil!~!S 
ijjij]1)il1!1 IWJR\Ç\ SXI\1- RE~Ill.l G!l.\1 
IWJ% lC!Dflifü fll Sl!VIÇ:ll E OOili\15 11,rn 

f!Jffül08l!S 
1mm 5EGliJ3 
íllulll1Jl iWJlJ3 DE !CID!lifü ~J !i\B\LIIJ E 

OOill~ll 1RJFfü!J!I\E 
1rnirn 00!1.l.i 11.m.m ()J!I ! 3Wli.ll~\ D.1\L 
ornirnm EV!ll!IJ\1Ill!!i: lilfüJIJll!ll, P!!E!lllll!lli 

EAOOfi;!o 
ll DIV!SkJ DE GES!ÍO FlllfüE!i.l E 

PAIRil!lU!L 
íll ~P1.l!SaJMOif.%Jl1 
íl,jij] SEGIR.llÇISOC!ll 
1mm OO!fl5FJ,C!illlll!ll!SllÍOE 
ornm S'JR5ÍD!uF!JII11l.l!IJl~[JO\liN5 
OWJOl 00Ji.13Pi!.ll!\!Í1.I Flll!Llli1.I 
OWJOí ~IRIIIII\!ÍF.l rn.l A SEillRtl~ SXl\1 
íllílllii1 5EillRINÇl l:t1l1 00 1Ll5Jl1 !li !ffil!E 

[€ ())l!i.lt0 DE!i.\B!IJIJ El!rnil/ÍEl 
f1Íllll1i(iCTFFI 

OWllílW! r.!11.AGER!L[!:Af<JSlll!A\lÍ[S 
lrnl0í!W1 SEGli.A.'IÇA 50CI!L- !ffi!Mi GERAL 
ornJrn 00!1.l.lDF.IP[Sl.lllJMASEGl!!SÇISOCI!L 
lrnllOOl E'l!llfU\1IlllJIEl',\!EiJIIMIIE,PAm.11I[llDE 

Ell)Jf\71) 
Oí DIVISkl[!:EIOCIÇ\1 

01 DF.IP1.1~[110Pl'$Jll 
íl,jij] 5Eru~ SOCl\1 
IWJ!1 OO!&l5!liC!iro5aJMA5lÓDE 
ijjij]ll IWSIDl0fMII1l!i!Cill.l(JJ!J~5 
ijjij]ijj OO!ll3 m:mÇill Flll!Llllil 
1rn11i ID!lRlilJI\!Í1.I Fl!.\ l SOOlll~ &XI.\1 
0Wlíli01 SEGli.l~~ ~1\L 00 1füll1 fll !ffi!ME 

IIE UY.llillD DE li.\Blli!J EH íll!l~El 
roBLI('}S [RC!f'PI 

llíllílíl1íll IW.lG!R!LDEAroS!li!!ÇiF.I 
ornm1101 SEGIR.l'l;A ro11- m1ME m.11 
IWJ!O OO!il.S llf.lPF.S.ll raI A SEmR~'IÇI SOCI\1 
ílWllOOl EVlll!O!l!DlDEMAm11m1DE11lfü.11!0lOC 

ElOOFÇiO 
lo DIV!Siu DE lllL!IJi\1BIBLI'lltl:l,JUl'!ll!IIDE 

EVr.51Jl!O 
li 1:.iPi'.i.ll CTIH O PE:SJAI. 
íll!l SWJRllÇ\~:mL 
OIOJoil iOJ!ll!lit\RGJSC!ll!llÍl1 
ijjij)r)l i!BiÍDIJ íll!Lm l CllllÇ\3 E JJVflil 
OWJ1l !IJ!fü ii:if\1~G f\llIL!lfü 

!Jtll : 11,rn 

[l)t,çé>'.l 
corriiid;s 

111 

Hl.l!6,11 
\l],16J,ijij 

l.iDl),ílíl 
Uíl!,1J1l 
l.liíl1íl!) 

n.111,1u 
fUil,11 

10.m,11 
11Jlíl,ílíl 
1íl.í!)ij,ijij 

ll! ,lll111 
rn.m,11 

ilíl,ílíl 
m,1íl 

i1.\líl1II 

i1Jlíl1W 
!1.!ílll,01 
í.ílll,11 

ílíl,11 
l.lil,11 

ló,100,ílíl 
ló,íl!0,00 

í1.lll,II 
1!.001,líl 

ííl1II 
íO,ílíl 

101.rnl,IIO 
!~.110110 
!Oí.Wíl,11 
1l.00íl,íll 
í,1íl10I 
1.líO,W 

m.010,01 
iol.ílílíl,10 

1ll.lOO,líl 
651.111,íli 

1.110,ílíl 
1.110,ílíl 

1\i.!ííl1ílO 

Hfil,11 
Hfil,líl 
11Jíl,íli 

1.011,1,10 
l.Jil,l)ij 

lí.lli.!Jl,1! 

~Jl:1i\Ç\J 1, tltITÇ\J Oi(.l.v.L\1\L Cl t:3f~l 
Cl'lfü ~ICTB1 Dl lOOIJJ 

1 l'Jtivos/ Ct1'11flllÍ5iOS ilbrij,ÇÕ'.l 
d1SCJtivos 

1 

ili l!I [11 

rn.rn,D m.m,Ji 
fü.1ili,í! llb.lil,J6 

1.W,ílo 1.111,11 
m,11 oil1ll 

:l.Jll,U iUJl,11 
íi.JJ1,i1 íi.Jl1,il 

l!.\]01\l i,.m,n 
rn.Jii1lí lUJí,lí 
lo.Ho1íl IUU,íl 

líó.lll,l! 111.fü,ll 
lió.lll,Jl lííl.Bl,ll 

ól.!iíl,líl ó1.!il,!I 

ó1,!!íl,!i ó1.!i!,!íl 
ól.l!íl,\íl 01.110,\íl 
],ltí,14 l.llí,14 

íl.Ui,ló íUJi,lo 
íUli,lo íJ.Bi1ló 

ii.m1ffi 11.m,oa 
11.m,w li,m,li 

l\UW,ll liUrn,74 
líUrn,ll líl.lrn,H 
líUW,ll líUW,l! 
1í,íllíl,1l 1í.ílrn11l 
Ull,ll Ull,01 

m.m,1i 114.fü,1i 
lll.lll,1i m.m,1í 

lil.íl!l,U rnl.lU1U 
fü.líl,i1 í4l.líl,i1 

1JJ,H 1Jl1H 
1l!,H 1ll,H 

111.m1fl 111.m,n 

íitlil,H 1iU/.l,H 
1il.lll,H 1iUil,H 
11.ili,il 11.iJ!,ll 
l.1uíl,ll l.101,lJ 

!l.iii.lH,:l ll.ill.:il,!l 

D>.:'jl!fü pljl.i IL[illlli Ji f"!))iÍ;i'.l 
C@pr01im.; 

Perio:los ferio:lo lolll a trillsitir 
iHl,rÍOreJ cm,nte 

111 [li [il 0 [ol+[ll IIHlHíl 

111,rn m.m1H rn.m,11 l\ll,!l 
fül.fü,11 m.m,11 11.fB,H 

1.w,10 1.W,íl.o 
rn,11 oil,11 

ii.m,11 j),ll/,/1 
li.ll1,!1 íUJ1,i1 

1 
JUló1\l ll.m,il 
B,JJi,!i lo.fü,ií 

11,W H.Jli,11 lUíl1íl 1.m,11 

lí!.lll,ll lííl.rn,Jl l.ilo1!l 
lííl.il!,ll lííl.Jll,Jl 1.m,n 

ó1.l!íl1\-0 ól.!iíl,!íl 
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11.%1,ll 11.%1,11 m,11 

12.%l,71 11.\61,71 l81,ll 
Ull,61 U1l,b1 
U1],ó1 U1J,61 

1.m,11 1.m,10 1.rn,11 

il.lil,il lt!~tfo,]) /0.W.ili,ll l /.iil.lll,ll 

EJ.: i1 
110: /1))! 

1m, 

1 GmJ,EI,:!1;\JJr;JE1til 
:r.irig,çi»..; 
plfpi)lf rerioJos flrÍ©J 

anteriom com,1te 
1111,111-111 1111,1111111,rn,1 1111,1111111,rni 

1 

1UJ 
ij,ij] 11.11 

íl.íll 1m 
ui rn 

Ul rn 
1iJ.Jl 

11.Ji 

ll.11 
]1.11 

IH.m,H Uo iJ,6] 

10.m,n íl.16 1m 
1.JJl,J! u 11.íll 

lll 
lu.11 
]1.11 
1m 
1l.61l 

íl.H 1U 
1U 
li.\l 

ll1,!i óUl 
l.!íl,ll 6i.!l 

Hl.660,61 íl.lJ 61.10 
ll.lílí,11 61),88 

lll 
ll.16 
11.11 
6m 
JJ.11 

rnu11,11 l.ll íl.% 
il.ll 
\1.ll 
!1.ll 
11.ll 
%.íll 
%.íll 

%.uí 
81AJ 
i1.ll 

il.ll 

1 

l/)lll/1 1 
. ~ · 11 ., J 1 1 ij_iJ 

1 

10,fl 

1 

1 



P1rí0Ji:1íl/íl/1l1/íll 1111)/ll/líl ll>.JljrlJ,r:S 

[),_,7)'.Jllplr 
paiarde l\Jtaçe6 

Rubric,i ~i~~o fErÍOOOS corriiidas 
anteriores 

Ili 111 

ij] JIIRJSEOOIRJlfllCARGll í.íílíl,ílíl 
j]1)] JIIRJSDELOC\ÇÍ0Flinm í.lílíl,ílíl 
íllíllíll MIERilLDEJ!!llSPJR!E Uílíl,ílíl 
ij]ij]ij] R\,~lll!Rll E &,1l!Pl11ENIQ Uílíl,00 

D4 lransfmiasesui.íiliosCOl!llltes UU1,11 
Dl1 lransfmiasOOII81tes UU1,1l 
Dill Mlinisl!açcti Fliblicas 1.i!í.25!,ll 
Mlll Mlinistra~oCentral-f.ltado íb.ílílíl,ílíl 

Portu~ês 
ílí DIVISÀODEEllJC!~O ó.ílílíl,ílíl 

íl! IROOFEm/CII.I IJJRm!ES ó.ílílíl,00 
ílrnl !llllfü!R.!(ÁOCFJl!Rll ó.ílílíl,00 
ijjij]ijl F.11.\0J b.ílílíl,ílíl 
íl!íllílWJ [l;f.l!E ó.!IOO,ílíl 

íll DIV. DE Df.lfll\l0LV!llll@SXI!LE íUíl,ílíl 
PRJIDÇÀODAS~DE 

íll !i\.llSFERmCI,~ IJJR&Flllf.l íUíl,ílíl 
íl!íll AOONISIRA(ÃD ll!RAL íUíl,00 
íl!íllíll f.1!!00 líl.ílílíl,ílíl 
ílrnlíllll OIIIR:1S ííl.00!1,ílíl 

om1 Mlinistra~oCentral-Outras 
entidades 

DUll Segur~Social 
MlH ostra~oieJiOllll 
Mllí ~nistra~olocal 1JílUíl,íí 

íll AOONIS!R.!(ÃD !!ll!i,'ll!C! 1.m.m,11 
íllíl1 OOlU!IIINIC!Pll 1.m.m,íí 

íl! li.\.llSFERmCII.I IJJRmlf.l 1.1JU!i,lí 
íl!íli Al)lrnJS!RAÇiD IOClL 1.m.m,1i 
íl!ílííll Olll!Nlll!E 1.m.irn,11 
íllíllílrnl ~ICIPIOS 100,ílíl 
íllílííllíl1 FREGIF.111.1 1.ílíí.lói,íí 
íllílííll!I ~l!~F.IDE!IJ!IICIPIOS Híl.líll,ílíl 
íl!íllíllíli OOll{)S 1.m.m,11 

ílí DIVISlo DEEOCCl(ÃD íóUll,ílíl 
íll IRANSFERmCl!S IJJRROOF.I íól.111,ílíl 
íl!ílí Allllll!SIRA(Ã)IOClL lól.111,ílíl 
íllílííll lnll!Nfll!E m.m,ii 
íl!íllíllíll IIINICIPIOS Uílíl,ílíl 
ílrnlíllíll SEi\ll(l)S !!J![l!J1! M !lllrnISIRA(ÃD lM.111,ílíl 

IOC\1-F.IIJJIAI 
M11 EntidaJ:s ~J Setor lfü lucrativo 1.lfüíl/,ól 

íll \lll!NI5!i.l(Í.1llt!ÍJ.~IC! l6l.Ul,1J 
íllíll i]lill llJlHCIPlL J6l.fü,1l 

íl! li.\.llSFERmCII.I IJJRRENIF.I Jói.fü,13 
íl!íll INSIIIOI~ES SF.11 FlllS IDl.'IAIIVOS Jói.lH,1l 
íllíllíll IllSIIIUI~F.ISF.IIFINS!Jlt'RAIIVOS !ói.fü,13 
íl!íllfüíll OOlllEIROS l\Uíl,ílíl 
irnm11 OOIROS lHJ,13 

ií DIVISÀODE!OOl'A(ÁO llí.ílílíl,ílíl 
íl! IR.\.IISFEm/CII.I IJJRRENIES l!í.ílílíl,ílíl 
ílrnl INSIIIDI~ESSF.IIFINSIJJCRA!I\IOS HUílíl,ílíl 
irnm INSIIIDI~f.lSF.IIFrnSIJJl'Rl!IVJS HUílíl,líl 
ílrnlílHJ oorn.1s HUílíl,ílíl 

lb DIVISÃ:1 DE IJJLIUR.\1BliLI0!EC!,Jlll'rll!DDE Bb.ílílíl,Díl 
E Df.lrJR1J 

11 mm1rncmrnm11m m.ilíl,!íl 

!Jtll: il,líl,ll I Jl.Ul.tlíll,H 

DR!!JNm.\~\) DE LXEIJJ~J OR(il.lllll!lL D\ DESfoS\ 
CJRll\ l!JNIC!ilL DE ll]IIJ0 

Cativos/ lliipmnissos (i)ríjaÇC6 
desc,itivos 

ili Ili líl 

Ui1,íl 1.m,11 
Uí!,ll 1.m,11 
Híll,líl 1.1ll,ll 

bíl,bl jJij,j] 
l.711.MS,15 Hll.lll,ll 
l.1H,ll l.ill.111,ll 
1.l!l.11!,~ 1.llUl,ll 

íl.bll,ílíl !rn1,bl 

b.ílílíl,ílíl 1.l!l,bí 
b.ílílíl,ílíl 1.l!l,ól 
b.ílílíl,00 1.rn,ro 
ó.!IOO,M 1.íll,ói 
b.ílílíl,ílíl 1.l!l,óí 

fi.bll,ílíl Jí.bll,íl! 

fi.bll,ílíl 11.bll,ílíl 
11.bll,ílíl 11.bll,ílíl 
fi.bll,00 fi.óll,M 
!l.óll,M 11.bll,ílíl 

1.íl1.lló,íló 1.m.m,o1 
1.íllíl.Hb,ií 1.ílll.óí1,lí 
1.íliíl.!lb,ií 1.ílll.ól1,II 
1.íllíl.!lb,il 1.ílll.bí1,lí 
1.íllíl.Ub,ii 1.ílll.rol,11 
1.íllíl.!lb,lí 1.ílll.bí/,lí 

111.113,ól iw.m,11 
Híl.!i!,ló llíl.íl11,ó! 
lli.ílíll,ílíl llUl1,ííl 
m.111,11 !líl.1ó0,11 
m.óll,11 !ííl.1óll,J1 
m.m,11 !ííl.1óll,J1 
m.111,11 !líl.1óll,J1 

Uíl!,11 1.ó!l,11 
m.m,ílíl m.m,ílíl 

1.111.llí,íll 1.lílí.1íll,11 
llb.íll,ll m.m,% 
líb.ílí,ll m.m,% 
líó.íll,ll m.m,io 
lló.íll,ll 112.11!,ió 
líb.ólí,ll m.m,ib 
lii.óll,íl1 JUl,íli 
Ul,ll b1.llíl,11 

lló.lól,li 1Ul1,0 
lló.lól,li líló.ll1,0 
lló.lól,ll lílb.ll1,0 
lló.líl,rn lílb.ll1,!l 
m.m,rn líló.l11,H 
m.m,lb m.m,ío 

m.m,16 m.m,ío 

1ó.iil.ll],JJ 1l.lll.ílóJ,11 

[),.,7)'.Jllpljlllí~Jll JJr'1)JliÇi'.J 

Periooos Periooo Total 
anteriores corrente 

lbl ili lil 0 lbl+IJI 

1.m,11 1.m,11 
1.m,11 1.lll,líl 
1.1l1,ll 1./ll,ll 

í!íl,ll íJíl,ll 
l.ill.ll'l,ll Hll.lil,4l 
l.ill.1!1,ll J.ill.1!1,ll 
1.ill.l,ll 1.lll.Mi,ll 

!i.111,ól !i.rn1,ól 

1.í!l,ól 1.l!l,bl 
1.íll,bl 1.l!!,ól 
1.111,ro 1.m,11 
1.111,ól 1.IH,ro 
1.l!J,bí 1.ílJ,óí 

fi.blJ,ílij fi.óll,ílíl 

fi.bll,ílíl fi.bll,ílíl 
!í.óll,ílíl 11.óll,ílíl 
11.bll,ílíl lí.óll,ílíl 
11.bll,ílíl 11.óll,ílíl 

1.1ó.l.m,o1 1.m.m,o1 
1.ílll.óí1,lí 1.ílll.ól1,lí 
1.ílll.bJ1,lí 1.ílll.ól1,ll 
1.ílll.ól1,lí 1.ílll.ól1,lí 
1.ílll.ól1,lí 1.ílll.ro1,lí 
1.ílll.bí1,lí 1.ílll.ól1,lí 

lli.111,11 nrn1,11 
llíl.íl12,ó! 1U12,ó! 
líl.ií1,ííl lítil1,ííl 
!ííl.1W,11 !IU0,11 
!ííl.1óll,11 m.1w,11 
m.1w,11 m.1w,11 
!ííl.1W,11 m.1w,11 

1.lól,11 1.ó!!,11 
m.111,ílíl m.m,oo 

1.lílí.1íll,H 1.lílí.1íll,H 
m.m,% m.m,l6 
m.lH,ib m.m,% 
m.m,io m.m,16 
m.m,ib m.m,io 
m.m,16 m.m,16 
JW.!íll,íll lóíl.!íl!,íll 
b1.llíl,11 ó1.Jlíl,11 

rnu11,n líló.ll1,0 
lílb.111,0 líló.l11,0 
lílb.111,0 lílb.111,ü 
líló.l11,ll líló.ll1,0 
lílb.JJ1,0 líló.l11,0 
lll.fü,íb JJJ.111,íb 

lll.fü,íb JJJ,111,íb 

íl.líJ,ll 1l.lll.1Jb,cb /].lJl./Jl,l)j 

lli!promissos ·::!iriiaçe6 
a transitar 1X1rpaja! 

111°111-iíl 1rn1,111-111 

1.rn,11 
1.01,ll 
t.m,ll 

bl,H 
151.118,~ 
151.í!S,~ 
il.!52,11 
rníl,Jí 

rníl,lí 
1.m,11 
l.!ííl,lí 
l.!ííl,lí 
Hííl,li 

l1íl1,ll 
ló.ló.l,líl 
lb.lól,líl 
ló.ló.l,líl 
lb.lól,líl 
ló.lól,líl 

ól.111,líl 
rn.m,11 
l.líó,ííl 
1.m,11 
1.m,11 
1.m,11 
1.m,11 
1.m,11 

oJ.m,ii 
füílíl,íl 
füílíl,íl 
llJílíl,íl 
ll.lílíl,íl 
llJílíl,ll 
1i.1ó!,!] 
í.bll,óíl 

11.111,lí 
11.m,11 
11.m,11 
1J.m,lí 
11.m,11 
Uíl,íl! 

UI,!! 

1.lJlJJl,ll m.m,11 

PlJ.: ll l 
lni : 1íl/íl 

Eum 

Gnu.J1Rl1:u;iJJr;li1J1tl1 

Períooos Periooo 
anteriores corrente 

llll 0 IWi11!lOO 1111°ill/i11zlílíl 

íl.H 
ít.n 
H.ll 
IJ.ílí 
!5.il 
!5.il 
~.!1 
ió.íl! 

1m 
1m 
11.11 
11.H 
11.H 
11.17 

11.17 
11.11 
11.11 
11.17 

11.11 
il.11 
irn 
11.n 
irn 
!lJ1 

ii.íll 
11.11 
IU1 
11.íll 
11.íll 
11.íll 
11.íll 
íl.ll 
11.13 

i/.11 
11.16 
!íl.16 
líl.16 
\Uó 
11.16 
líl.íí 
ii.íi 
ll.lb 
ll.lb 
ll.lb 
ll.lb 
lU 
%.í1 

ôb.11 

rn J/.B 



J)>.lp'.llõpll 
p;garde llit3ÇÕ'.5 

Rubrica ~,Ígnl~O piriooo, corriiii!as 
anteriom 

ili 111 

MOJ W51IIUl~i.i5~fllil!Iíl.\lIVJl HU1JO,O! 
MOJOI IIG!IIUl~l'3 SFJI FIIG WCi.\llVJl 06,000,00 
omim :omi m.000,01 

Ol DIV. DE 01'3fliVJLVI!IOOJ 5Xll1 E 1ll.Jll,16 
HJ!O;.il Dl ilÓOE 

ijj l&llllíl.l&\W.l lJJlmlfü ll!.Jll,!6 
ij!OJ liS!lffll~F.ISlllFINSIDíl.l!l\lll 19U!,!6 
ijjij)ij! INS!Iffll~&Sm!FINSIDCTA!IVIS m]i,!6 
Dmijfü oom Hl!!,!b 

im Fmli;i 11.Jijíl,ijíl 
Dí OIVlliJDEEOOt\~Q 1UDD,01J 

DI fü'llFE.IFJICI!S l!ll.1lll!F.I 1UDD,ijíl 
om r1ajlJAi 1!Jtij,DD 
Olíliíl1 ·OO!i.\, 1UDD,ijíl 

MH iiltm 1.00D,Díl 
06 DIVl5~DEIJJ111li.l,BIBLIOIEl'.l,JIJVl2IIODE 1.DOO,DD 

E Dl'3rlilu 
M !&.\'ilFEiOCJ!5 l!liiflllf.S 1,ijijD,DD 
ijm ro1w E íOI.IHXIEll\!lf.l Rio 1.DDl,tD 

Fm!.'!I!ru 
Dmijl PÚBL!r.!S lDD,DD 
DlOID1 PRil'All!.I l.íDD,00 

™1 Sublídio;Correntes 
~ Clilras .om;!s 1.711,!91,ill 

DI lOO!IISli\çil !IJIÍi,'OIC! 9.111,DD 
DIDI AmllBim!IJ!IICIP!l 1.1iD,DD 

D6 OO!lliDf.Srf.Sl.ll!lRRFlllf.S 1.1íD,DD 
Df01 Dl'/Ei.il.1 1.1iD,DD 
DIOIOJ OO!lli 1.1iij,00 
o,imoí OOllli Uiij,00 

DW1 ci.&ll.l!IJ!IICIPAL J.fü,DD 
D6 OO!FJSDF.11f.S!SOJRRllUf.S 1.fü,DD 
0601 DIVEi.l!S l.fü,Díl 
D601Dl OOIFJS l.fü,Dij 
íllll1Dlílí 0011),5 l.l!l,DD 

ijj DIVISM! OC GfS!!:1 F!NillIIR! E l.ll6.m,w 
P!IRill!U!L 

% OO!nl DF.lPI'Sl.l Ol!l!l!fES l.ll6.m,w 
íl601 DIV!ill.1 l.lí6.il6,61l 
D601Dl IHPJS!Ol E ll.lJS 1.lll.Jl6,I! 
ij6010W1 if.Slllll!Q)l'3 Ci: IH?Jl!Ol 00 !lfü 1.lll.Jl6,ll 

llllOOl 
ijlij/ij] 00!!.tl !Ul,76 
060/ijJíll il.,llllll~l'J Uíl,Oíl 
D601DJD1 IVA Ul,76 
D601DlD! mVI(nli!.IICIRlOS 11. DDD,llil 
ijil)lij]ijí OOIP.1.1 1l,ijDíl,Dij 

06 DIVIS!:1 Ci:ruLIOJA,BIBLim[l,JllVIN!IJOC 1l.81D,ílD 
EOl'Sf<JRTO 

íl6 OOti.lSDESfESlll!lRRlll!F.I 1UID,ílD I 
ij601 DIVLi.l!S 11.i!D,ílD 
íl601Dl (,Jlfü 1UIO,OO 
tf-Olfü 001!.l.'i 1],JID,ílJ 

íll DIV. DE ltirJl'/01VIIIDit0 &Xll1 E 1,610,ílíl 
1!0!0,.10 Ili iAÓi:i: 

:6 :tl!R.l.SDRSí!S.\lOHRfli!EJ 1.orn,11 
ij~)1 01mm 1.6rn,io 

1 lltll :; :l.lil, ll l!.Jlí.JJJ,íli 

D'l!J.;lJi\(.ÍJ Vl ~OJÇiJ OlÇlUOOlL ll:\ 05?1'3\ 
Cl.M.fü!P.i!Clfll!ll!J.i1IJ,J 

('.;ti1o;/ Ccspr~ ,í-05 [/Jrigaçôe.i 
descativo; 

Ili l!l ]íl 

m.m,16 Jll.111,í6 
m.m,í6 lll.m,í6 
m.m,i6 m.m,16 
101.m,11 m.m,11 

1ijij,Jl/,Jj 191.ill,l! 
wrn1,11 !Utl,91 
wrn1,11 ll!.m,11 
wrn1,11 191.i!l,!t 
!Uíl,Díl IUD,DD 
IUO,DD IUD,Dij 
IUD,DD IUD,ílD 
lUO,tO IU1D, ijij 
IUO,DD IUDO,DD 
l.]6!,]1 1.m,11 
l.fü,]1 l.]6\,]1 

l.]6!,]1 l.]61,]1 
l.]61,]1 l.l61,l1 

IJ61,]1 IJ61,]1 

l.!18.111,l! Ul9.lll,li 
U1í,&l tOJí,óO 
1.m,00 1.m,00 
I.Jlíl,DD LliU 
l.1íD,DD I.m,Díl 
l.1iD,DD l.JID,DD 
1.JíO,Dij UiD,M 
1.m,w 1.l1l,ill 
1.íll,60 1.l11,ill 
1.íll,60 1.m,w 
1.ílí,60 1.m,w 
1.111,60 1J1í,60 

l.lll.111,11 1.11Uif,16 

l.1!U1!,ll l.1ll.1%,16 
l.1lU1l,ll 1.1H.m,16 
1.116.lOJ,líl 1.116.m,líl 
1.126.m,líl 1.116,401,11 

IUl6,11 rn.m,16 

Uil,76 Uil,lb 
ó.!H,!6 rn6,ll 
J.~,19 1.m,11 

1l.l!íl,l! 11.m,61 

1l.H0,1l 11.116,61 
1l.H0,1l 11.116,61 
1].1!0,1! 11.llé,61 
1].1!9,1! 11.116,61 
Ull,61 1.Dll,11 

rnI,ól 1.ílll,61 
1.ílil,ól 1.0il,é1 

il,11J, 1]1JJ,i6 ii.Jli.lll,)1 

i)>..:-p>.3ii pljll lirn.fu .Í, l;!llii;Í'.3 

1 

Periooo; Períofo !otll 
interiores corrente 

(6) 111 (!) 0 16)+!1) 

m.m,16 Jll.fü,í6 
m.m,í6 lll.119,í6 
lll.fü,i6 m.m,í6 
rn.m,11 m.m,11 

l!U!1,9! Bl.Hl,J! 
!Ul1,91 m.m,!l 
m.m,:1 l!J.i!l,11 
l!tm,!l m.!11,!l 
IUDíl,DD IUO!,DD 
IUDD,DD IUDíl,00 
IUOO,Oll IUD0,00 
IU1D,D1 IUDD,DI 
IU!,DD IUDO,DD 
l.]61,]1 l.l61,l1 
l.]61,ll l.]61,]1 

l.]61,]1 l.l61,]1 
!Jól,l1 l.lól,l1 

1.m,11 l.]61,]1 

l.lôl,5111,11 1.1!'1.5111,11 

trn,w tOll,!O 
1.JíD,DD 1.JID,DD 
1.JíD,ílD I.m,DD 
l.JID,DD l.JiD,DD 
l.JiD,DD I.JiD,DD 
1.Jíij,DO 1.JiO,ijO 
1.l11,ill 1.lll,6ij 
1.]11,!ij 1.l1l,60 
1J1í,ill 1.l1l,60 
1.l1í,6D 1.l1l,60 
1.J1l,6ij 1.l1í,60 

l.1ttíi6,16 l.l!l.í86,16 

1.1l!,ll6,16 1.1H,íi6,16 
l.1!!.1%,16 l./H,íi6,16 
1.116,lílJ,lD 1.1n.m,10 
1.126.t!J,lij 1.116Aíll,1! 

ll.lll,J6 rn ,rn,16 

Uil,16 Ul,76 
6.ID6,íl 6.106,íl 
J,1!1,ll J.\il,!I 

11.176,61 11.m,61 

11.116,61 11.1J6,61 
11.116,61 11.ll6,61 
11.116,11 11.116,61 
11.116,61 11.116,61 
1.íl!l,H 1.DJl,61 

1.ílll,61 1.0il,61 
1.rn,11 1.111,61 

ii.lil,Jl ii.fal:l,i6 li.1íi.líJ, ii 

Ülp!OlÍSSOl (iirij,çile.; 
a transitar !)Jt!l1Jªr 

111,111-111 (lij),(í)-!i) 

UijQ,OQ 
U0!,!1J 
Ulü,ijij 
l,]jij,ijij 

1.Jjij,00 
l,]íij,lll) 
l.Jlij1DD 
1.m,DD 

ll.!W,!I !l.6!0,11 
1í0,00 

1lD,DD 
m,DD 
1íD,ílíl 
110,DD 
110,DO 
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CALEIIDÁRIO DE DÍV!DÃS POR IIMUREZA -SIIAL 

c/.!!AAA HIJN!CleAL os HO!IT[JQ PAGIIIA: 1 

Stock inicial do período Stock fina ~ 
Co:npro:ni.~·sos Pagam~ntos 

coo. DESIGNÃÇÁO Passivo Cor1tas a l90e l 110 e > 140 e )360 Total Passivo Contas a >90 e ll10e : 140 e > 360 Total f\.Ssumidos Efectuados 
Pagar <• 110 <= 140 <= )60 PA Pagar <= 110 <= 140 '.= j60 Pi. 

010! CE0101-Remur1erações certas e pennaner1tes 153.467,61 153.W,6I 300.i67,58 i00.367,58 11.225 .48~,a lü.905 .556,15 
0101 CE0102-Rbonos variáveis ou eventuais 3.960,37 J.960,37 4-111,50 Ull,60 324 .375,73 319-598,13 
fümOl CE010301-Er,cargos com saúde 14-138,15 34-138,15 459-205,50 40L8l9,2I 
~10N201 CE0l0301-i.OSE e outros das Mo. Públicas 83.W,85 83 .842,85 
O"! OlilJ 35.551,88 35.551,88 281 ,91 283,91 230.20,16 121 .021,16 
0!030! l.Jl6,0 l.Jl6, 4l 
UIOJll50201 CV)!fü0.50l0l-.r1mtriwiçõ.;s- para a E-o?J.lG!JÇa 1.231.065,19 1.231.065,19 

sxl.1-~ 
n!Ol!!:CllDl CVJIIL'-OiOlni-S:;rr,~,ibul~es para a ;w;pra:;;a 1.016.966,05 1.016-968,05 

m !,l~. Social-ReqillS geral 
01 Wi-F:q~rl~ de Bens e Serviços r:i:rri!!ite 181.121,13 l62.121,9j )81 .780,6) 381.760,83 8.161.216,8! 6.IJUll,88 

03 21.835,69 19.916,09 

04 CêO! l.18U55,0l 1.110.009,79 

0401 CEIIUI 1.361,32 l.J6l,32 

0403 c;:M. 03 51.633,00 48.182,65 

0405 CE0! .05 1.5(2.116,05 1.m.m,61 

06 CEOó·Mm despesas correr,tes 21.1!8,46 22.2rn,4B 11.630,97 11.630,97 1.m.m,5; 1.561 .580,41 

01 CC0Hqul!lçlo de ~r,s e serviços de 178.41!,17 178.414, 11 23~. 431, 01 234.~37, 0l s.m.m,ss 3.161.189,04 

capital 
08 CE08 3'7 .121 ,60 fü.913,65 

0805 0:08.05 28.2ó3,61 28.163,61 

1T, !0.0!7, 50 20.023, 15 

iO ~29 .1%,16 753 .B0,41 

TOTAL GERilL 776.371,04 776.Jll,Ol m.016,05 919.016,05 35.656.-66,(2 29.860.685,80 


