




Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

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

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

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

entre 1 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Paços do Concelho, 17 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Ribeiro Canta 
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COVID-19 
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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 perfodo de referência do 

presente relatório (junho a agosto de 2020). 

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 

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

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

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

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

tipo de estabelecimento. 

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

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

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

crescimento acelerado da pandemia e salvar vidas. 

As medidas para todo o território nacional continental introduziram novamente o dever de 

recolhimento domiciliário (exceto para um conjunto de deslocações autorizadas), a 

obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, o encerramento de um alargado 
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conjunto de instalações e estabelecimentos, incluindo atividades culturais e de lazer, 

atividades desportivas e termas, a suspensão de atividades de comércio a retalho e de 

prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público (com exceção dos 

estabelecimentos autorizados). Os serviços públicos passaram a prestar atendimento 

presencial por marcação, sendo mantida e reforçada a prestação dos serviços através dos 

meios digitais e dos centros de contacto. O 

funcionamento de feiras e mercados manteve-se apenas para venda de produtos 

alimentares. 

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

renovou as medidas aprovadas desde 15 de janeiro e determinou algumas alterações às 

medidas já em vigor, nomeadamente, a suspensão das atividades educativas e letivas de 

todos os estabelecimentos de ensino (até ao dia 5 de fevereiro de 2021 ), a limitação às 

deslocações de cidadãos portugueses para fora do território continental e a reposição do 

controlo de pessoas nas fronteiras terrestres. 

A 24 de janeiro de 2021 realizaram-se as eleições presidências, sendo que, a participação 

no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República foi uma das 

exceções ao dever obrigatório de recolhimento. 

2 de novembro 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 92-A/2020- Declara a situação de 

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. A presente Resolução do 

Conselho de Ministros foi alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n. º 96-B/2020 

de 12 de novembro. 

3 de novembro 

DECRETO-LEI N. º 94-A/2020- Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19. 

6 de novembro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 83-A/2020- Autorização da declaração 

do estado de emergência 
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DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. º 51-U/2020- Declara o estado de 

emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 9 a 23 novembro). 

8 de novembro 

DECRETO N. 0 8/2020- Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. 

12 de novembro 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 96-B/2020- Prorroga a declaração da 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

20 de novembro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 87-A/2020- Autorização da renovação 

do estado de emergência 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. 0 59-A/2020- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 24 novembro a 8 dezembro). 

21 de novembro 

DECRETO N. º 9/2020- Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. O presente Decreto foi retificado pela Declaração de 

Retificação n. º 47 /2020, de 22 de novembro e pela Declaração de retificação N. º 47-

B/2020 de 4 dezembro. 

22 de novembro 

DECRETO-LEI N. º 99/2020- Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19. 

4 de dezembro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. 0 89-A/2020- Autorização da renovação 

do estado de emergência 
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DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 61-A/2020- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 9 a 23 dezembro). 

6 de dezembro 

DECRETO N. º 11/2020- Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado 

pelo Presidente da República. 

17 de dezembro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 90-A/2020- Autorização da renovação 

do estado de emergência 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. º 66-A/2020- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 24 a 7 janeiro). 

21 de dezembro 

DECRETO N. º 11-A/2020- Regulamenta a prorrogação do estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República. 

30 de dezembro 

DECRETO-LEI N. º 106-A/2020- Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19. 

6 de janeiro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 1-A/2021- Autorização da renovação do 

estado de emergência. 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. 0 6-A/2021- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 8 a 15 janeiro) . 
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DECRETO N. º 2-A/2021- Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado 

pelo Presidente da República. 

13 de janeiro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 1-B/2021- Modificação da declaração do 

estado de emergência e autorização da sua renovação 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 6-B/2021- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 16 a 30 janeiro). 

14 de janeiro 

DECRETO N. º 3-A/2021- Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente 

da República. Este decreto foi alterado pelo decreto n.º 3-8/2021 e n.º 3-C/2021 de 19 e 

22 de janeiro respetivamente. 

28 de janeiro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 14-A/2021-Autorização da renovação 

do estado de emergência 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. 0 9-A/2021- Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

(para vigorar de 31 janeiro a 14 fevereiro). 

29 de janeiro 

DECRETO N. º 3-D/2021- Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente 

da República. 

Desde o inicio da pandemia, a nivel 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 pais. 
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A estratégia municipal assentou na implementação de medidas de prevenção, proteção e 

combate ao novo coronavfrus, no apoio social às pessoas e familias economicamente mais 

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

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

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

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

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

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

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

principal de salvar vidas. 

Entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, a ação municipal nas mais diversas áreas tem 

sido a seguinte: 

Ação Social\\ Apoio às Instituições Sociais 

- Reunião de câmara de 23 de dezembro- Atribuição de apoio financeiro no valor de 

25.000 euros à Santa Casa da Misericórdia de Canha para recolha e eliminação de resíduos 

contaminados que resultam dos Equipamentos de Protecção Individual e do restante 

material utilizado diariamente no combate à COVID 19. 

- Reunião de câmara de 6 de janeiro - Atribuição de apoio financeiro no valor de 9.500 

euros ao Centro de Ação Social e Cultural das Faias para a compra de dois contentores, que 

permitem adequar as suas instalações, nomeadamente, centro de dia e jardim de infância, 

à eventual necessidade de isolamento de utentes e trabalhadores, criando espaços de 

proteção e higiene. 

- Reunião de câmara de 20 de janeiro - Atribuição de apoio financeiro no valor de 50.000 

euros à União Mutualista Nossa Senhora da Conceição para realização de 1000 testes à 

COVID-19 a que serão submetidos os utentes e trabalhadores das instituições particulares 

de solidariedade social do concelho do Montijo que constituem a rede pública de 

lares/ residências para idosos. Ficou conciliado que a União Mutualista Nossa Senhora da 

Conceição vai coordenar a concretização de toda esta ação e a quantidade de testes a 

realizar será distribuída por cada uma das instituições, de acordo com a indicação de cada 
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uma, com a proporção de: 300 testes a realizar na União Mutualista, 300 testes a realizar 

na Santa Casa da Misericórdia do Montijo, 300 testes a realizar na Santa Casa da 

Misericórdia de Canha e 100 testes a realizar na Associação Caminho do Bem Fazer. 

Saúde / Proteção Civil 

- Reunião de câmara de 20 de janeiro - Atribuição de apoio financeiro no valor de 

9 .499, 99 euros à Associação dos Bombeiros Voluntários de Montijo para suportar encargos 

com a aquisição de equipamentos de proteção individual destinados a novos recrutas. De 

acordo com informação dada pelo corpo de bombeiros a situação de pandemia Covid-19 

impossibilita que os vários recrutas possam partilhar os seus equipamentos individuais, 

obrigando a que que todos tenham o seu próprio equipamento, nas diversas vertentes 

operacionais. O referido apoio vai permitir dar continuidade à recruta e retomar a 

atividade letiva, permitindo programar e operacionalizar o avanço do módulo de formação 

"Incêndios Urbanos", durante o periodo de pandemia. 

Educação 

- Desde 22 de janeiro: 

■ Assegurar o fornecimento de refeições aos alunos beneficiários dos escalões A e B 

da ação social escolar e aos filhos ou dependentes a cargo de trabalhadores cuja 

mobilização ou prontidão para a prestação de serviços essenciais requer acolhimento 

pelas escolas definidas para o efeito 

• No âmbito das medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica, 

abertura das escolas EB Liberdade, a EB Areias e a EB 2,3 de Pegões, para o 

acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores de serviços 

essenciais 

• Disponibilização do Laboratório de Aprendizagem do Montijo (LAM), espaço 

municipal dotado com meios tecnológicos e humanos, para apoiar a realização de 

aulas e de outras atividades de ensino online e à distância dirigidas aos alunos. 

• Disponibilização do Espaço Maker em Movimento (EMM) - para ser utilizado pelos 

docentes dos estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário, mediante 
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marcação prévia, para o desenvolvimento de aulas, atividades e projetos à distância 

para os respetivos alunos, preferencialmente numa perspetiva de transversalidade 

do currículo. 

Eleições 

-12 de janeiro de 2021- Garantido o direito de voto aos presos, não privados do exercido 

de direitos políticos, no Estabelecimento Prisional do Montijo (38 inscritos) 

-17 de janeiro de 2021- Garantido o direito de voto antecipado em mobilidade, (total 

de 1251 inscrições, dos quais 1011 votantes exerceram o seu direito de voto, o que totaliza 

cerca de 80%) 

-19 de janeiro de 2021- Garantido o direito de voto dos munícipes em confinamento 

domiciliário bem corno aos cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos 

(total de 66 inscrições, das quais fazem parte eleitores residentes no lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Canha, lar da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição e lar da 

Associação Caminho do Bem Fazer) 

Economia 

- Reunião de câmara de 25 de novembro - Isenção de Derrama, aplicável a empresas 

com volume de negócios inferior ou igual a 150 mil euros. 

- Reunião de câmara de 25 de novembro - Manutenção da participação Variável de IRS 

fixada nos 4% 

- Reunião de câmara de 25 de novembro - Manutenção da taxa de Imposto Municipal 

sobre Imóveis no valor mais baixo (0,37%); 

• Manutenção do desconto de IMI para agregados familiares com dependentes (20€ - 1 

dependente; 40€ - 2 dependentes; 70€ - 3 ou mais dependentes); 

- Reunião de câmara de 20 de janeiro - Aprovado Pacote de medidas de estimulo 

económico e social. 
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Manutenção os benefícios fiscais entretanto aprovados como: 

• a taxa de IMI no valor mais baixo (0,37%), a redução da taxa de IMI para os agregados 

familiares com dependentes (20 euros - 1 dependente, 40 euros - 2 dependentes, 

70 euros - 3 ou mais dependentes, de acordo com a legislação em vigor) 

• Isenção de Derrama, para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a 

150 mil euros. 

• Manutenção da participação variável de IRS fixada em 4% quando podia ser 5%, 

nos termos da lei, a todos os trabalhadores, sujeitos a esta contribuição, com 

domicílio fiscal no Montijo. 

• As micro pequenas e médias empresas e o comércio local, com volume de negócios 

inferior ou igual a 150 mil euros, ficam isentas do pagamento de taxas municipais, 

de pagamento mensal e anual (publicidade, esplanadas, ocupação do espaço 

público, publicidade em táxis, entre outras) durante o ano de 2021. 

• Supressão, a 100 por cento, das rendas das concessões municipais, pelo prazo de 

3 meses, nomeadamente, do Café da Praça da República e do Domus Bar, no Parque 

Municipal. 

• Isenção de taxas de estacionamento na via pública, por um período de três meses. 

Serviços Públicos Essenciais (Água) 

- Reunião de câmara de 6 de janeiro - Não aplicação do fator de atualização diferida 

da Tarifa de Resíduos Sólidos, conforme estava previsto no artigo 71 º do Regulamento 

Municipal de Gestão de Residuos Urbanos de Montijo e no estudo de viabilidade económica 

e financeira aprovado pelos órgãos municipais. 

Cultura e Desporto 

- Iniciativas de Natal online como: 

• 4 de dezembro- primeira oficina criativa "Decorar o Natal", através da 

transmissão no f acebook da autarquia. 

• 8 de dezembro- Visita Virtual à Exposição "A Arte dos Presépios 
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• 1 a 24 de dezembro- Fábrica de Brinquedos do Pai Natal- grande aventura 

natalícia através da página https: / /www. natalcomartemontijo2020. pt. 

• "O Pai Natal entra na tua Casa" - forma alternativa do Pai Natal chegar à casa de 

todas as crianças através de 540 videochamadas de dez minutos cada. 

- Continuidade de iniciativas online como Hora do Conto, A Cultura entra em Sua Casa, 

entre outras, como forma de proporcionar oferta cultural e desportiva aos munícipes. 
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PRESENÇAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

02 novembro 

05 novembro 

12 novembro 

13 novembro 

17 novembro 

20 novembro 

26 novembro 

27 novembro 

27 novembro 

27 novembro 

01 dezembro 

01 dezembro 

05 dezembro 

11 dezembro 

12 dezembro 

14 dezembro 

17 dezembro 

18 dezembro 

20 dezembro 

Reunião de Trabalho do Conselho Metropolitano de Lisboa, - Medidas 
situação epidemiológica C0VID 19, por videoconferência; 

Assinatura do Protocolo com o ISCTE-IUL, por videoconferência; 

Inauguração do Túnel de Descontaminação no Centro Reformados do 
Montijo; 

Visita à Farmácia S. Pedro - Associação Nacional de Farmácias; 

Visita às obras dos Parques Infantis, em Sarilhos Grandes; 

Inauguração Avenida Direitos da Criança; 

Tomada Posse da Equipa Reitoral da Universidade Sénior, na Quinta 
do Saldanha; 

Reunião da CIMDF de Montijo e Alcochete, por videoconferência; 

Inauguração Exposição Valentim Quaresma, na Galeria Municipal; 

Inauguração Iluminação Natal, na Praça da República; 

Dia das Cidades Educadoras, na Praça da República; 

Cerimónia de entrega de 12 fogos de habitação social (no âmbito do 
último concurso), no Salão Nobre; 

Lançamento do livro de Andreia Serrão "Perdida em Emoções", na 
Galeria Municipal; 

Entrega Trator União das Freguesias de Pegões, nas antigas 
instalações da Junta de Freguesia de Stº. Isidro; 

Inauguração Exposição de Brinquedos, na União de Freguesias do 
Montijo e Afonsoeiro; 

Acompanhamento do Jogo Olímpico/Sporting de Braga, no Estádio do 
Jamor; 

Reunião do Conselho Metropolitano da AML, por videoconferência; 

li Roteiro pelas Comunidades Intermunicipais, por videoconferência; 

Entrega de Cabazes Solidários, à Cáritas da Atalaia; 
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06 janeiro 

09 janeiro 

22 janeiro 

25 janeiro 

28 janeiro 
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Visita ao Posto CVP testagem rápida COVID-19, no Pavilhão do Centro 
Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos"; 

Sessão de Esclarecimento sobre o Plano de Recuperação e Resiliência 
- Habitação PRR-AML 2021-2026, por videoconferência; 

Transmissão Online do 6° Aniversário da Companhia Mascarenhas 
Martins - Conversa na Galeria Municipal; 

Reunião com AML relativa ao ponto de situação sobre a pandemia e 
plano de vacinação COVID-19, por videoconferência; 

Reunião com a AML relativa a PRR - Habitação, por videoconferência; 

Reunião do Conselho Metropolitano da AML, por videoconferência; 

16 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

) .... 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Novembro 2020 

6 novembro 

10 novembro 

16 novembro 

17 novembro 

19 novembro 

23 novembro 

24 novembro 

27 novembro 

Dezembro 2020 

2 dezembro 

3 dezembro 

9 dezembro 

10 dezembro 

Remodelação da iluminação pública em diversos locais no concelho do 

Montijo; 

Fornecimento de toldos de sombreamento para a EB Rosa dos Ventos, 

Jardia, Sarilhos Grandes e EBI do Esteval; 

Aquisição de 30 computadores fixos, 30 monitores e 1 O computadores 

portáteis; 

Fornecimento de mobiliário para o espaço Trilhos da Ciência; 

Conservação do Quartel da GNR- Canha; 

Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento 

na Avenida Capitão Salgueiro Maia; 

Fornecimento de material de desgaste para o Setor de Higiene Urbana; 

Aquisição de serviço de elaboração de projeto de execução da construção 

da Loja do Cidadão do Montijo; 

Requalificação de caminhos do Moinho de Vento do Esteval; 

Recuperação de pavimentos betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo Dias 

e Rua José Joaquim Marques. 

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 

Municipio do Montijo; 

Recuperação de pavimentos no Caminho Municipal 1124; 

Execução de redes de rega no concelho do Montijo; 

Fornecimento de trator agricola com carregador frontal e limpa bermas; 

Pavimentação da Avenida Liberdade - Faias; 

Vedações na EB D. Pedro Varela; 

Fornecimento de equipamento para o Espaço Trilhos da Ciência; 
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14 dezembro 

16 dezembro 

17 dezembro 

18 dezembro 

21 dezembro 

22 dezembro 

23 dezembro 

28 dezembro 

30 dezembro 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Instalações sanitárias e pavimentos do Claustro e Pátio no piso térreo do 

Edifício dos Paços do Concelho; 

Fornecimento de energia elétrica em regime de mercado livre para média 

tensão; 

Intervenção no refeitório e cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra; 

IP do arruamento envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro; 

Aquisição de serviços de limpeza, remoção e transporte de material 

diverso no Parque de Exposições do Montijo - Acácio Dores; 

Substituição da vedação do Polidesportivo do Alto das Vinhas Grandes; 

Recuperação de fogos em habitações sociais; 

Fornecimento de máscaras reutilizáveis (COVID-19); 

Trabalhos diversos em edifícios municipais e espaços públicos; 

Substituição da iluminação pedonal no troço da ciclovia; 

Recuperação de vãos e paredes exteriores no edifício da Quinta do Páteo 

de Água; 

Substituição de cobertura no refeitório da EB1 da Caneira; 

Iluminação pública da Ciclovia - troço entre a antiga Estação da CP e o 

E.Leclerc; 

Reparações de calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de Braga; 

Requalificação da Praça 1. º de Maio e do Largo do Guitarrista; 

Reparações diversas em espaços públicos; 

Execução de vedação no Campo de Futebol Municipal do Afonsoeiro; 

Reparações diversas em IS nos Pavilhões Desportivos N. º 1 e N. º 2; 

Fornecimento e instalação no Jardim da Casa da Música; 

Aquisição de serviços em regime de avença - PMII ou PMI; 

Pavimentações diversas em diversos arruamentos em Pegões; 

Aquisição de serviços de Revisão Regulamentos e Tabelas de Taxas e 

Tarifas e TGR; 

Aluguer de 2 viaturas de 3500 kg de apoio ao Setor de Higiene Urbana 

para recolha de lixo grosso (monos). 
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Janeiro 2021 

18 janeiro 

19 dezembro 

28 dezembro 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Aquisição de serviços para o fornecimento e distribuição ao domicilio de 

refeições confecionadas no âmbito da pandemia COVID-19; 

Reabilitação da Rua Miguel Pais - prolongamento do passeio do cais; 

Aquisição de serviços para manutenção do Circuito/Campo Minigolfe -

Parque Urbano das Piscinas; 

Aquisição e fatos descartáveis em TNT (COVID-19). 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Novembro 2020 

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 

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; 

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, E-51/20, E-42/19, E-67/19 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"; 
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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"; 

Fornecimento de Plantas de Localização (3) da área Este da União das freguesias do Montijo 

e Afonsoeiro como solicitado pelos Serviços administrativos da DPTU; 

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

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

Análise de conteúdo do Estudo de boas práticas e condições de construção de plataforma 

de gestão de informação necessária à geração de inteligência na gestão do território 

nacional da ANMP, para emissão de parecer relativo à aplicabilidade de uma plataforma 

similar no Município, com eventuais colaborações do serviço. 

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

Resolução de Tickets: 
• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 

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

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 

• Resolução de problemas com acesso a recursos 

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

• Resolução de problema com telefone voip na APAM 

• 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 recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 
orgânicas que solicitaram este apoio foram a DDSPS, os tipos de informação a 
recuperar foram Pastas, ficheiros e emails. 
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• Apoio ao serviço da DA0-C0EF na reinstalação do certificado e do cliente VPN, que 
permite o acesso á ligação VPN á Comissão Nacional de Eleições 

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Apoio no projeto Espaço Maker em movimento, configuração de router 4G 
• Apoio técnico na Instalação de router ME0 RNSI Ministério da Administração 

Interna 
• Apoio na instalação do novo servidor de backups, configurações várias do 

software Veeam Backup and Replication v10 
• Apoio na aquisição, configuração e instalação de um equipamento access 

point para permitir o acesso á internet através de rede wireless no edifício 
do Arquivo Municipal 

• Monitorização dos vários servidores Key Management Server (responsáveis 
pela ativação do software Microsoft Windows e 0ffice) 

• Confirmar se os PC s estão a ser ativados corretamente, e corrigir os 
problemas detetados 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), Contrato 
de suporte dos equipamentos HP (Centro de Dados) 

• Fornecimento de informação ao instituto Keisen para elaboração de proposta 
relacionada com o teletrabalho. 

• Realização de reuniões trabalho com empresas da especialidade relacionadas 
com projeto DLP e Disaster Recovery Plan. 

• Avaliação de equipamento portátil para o novo Vereador José Santos. 
• Acompanhamento da atualização da plataforma de servidores HP-Simplivity e 

Veeam 
• Apoio na alteração de funcionamento da plataforma de WEBCRM 
• Acompanhamento da implementação da rede de fibra optica na escola EB 

Joaquim de Almeida. 

Dezembro 2020 

No âmbito das competências na área da Informação Geográfica: 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 
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Fornecimento de dados por bairro (121 tabelas em Excel) e de representação gráfica (97 

plantas de localização), na União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, como solicitado 

pela DOSUAQV para candidatura de Bio residuos; 

Envio de informação (Planta de localização) de terreno propriedade da autarquia sobre a 

área do mesmo próximo da Rotunda da Atalaia (Artigo Matricial Urbano 3265 da UF Montijo 

e Afonsoeiro) como requerido pelo Gabinete de Apoio ao Presidente; 

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 Urbanistico" na União 

das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, objetivo 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; 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos, E-71 /20, E-61 /20, como solicitado 

pela DPTU; 

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

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponivel 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"; 

Fornecimento de Plantas de Localização (3) da área Este da União das freguesias do Montijo 

e Afonsoeiro como solicitado pelos Serviços administrativos da DPTU; 

Fornecimento de cartografia de base em formato autocad para conclusão de trabalho final 

de curso a discente do ISCTE a pedido da DPTU - Gabinete do Plano Diretor Municipal; 

Fornecimento de cartografia de base em formato autocad à DOSUAQV do território Oeste 

e Este do concelho do Montijo. 
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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; 

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

Resolucão de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 
• Resolução de problemas com envio/receção de e-mail 

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

Resolução de Problemas: 
• Atualização de updates nos servidores 
• Resolução de problema com telefone voip na APAM 
• 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 ao serviço da DA0- Expediente, substituição de alguns consumíveis dos 

Scanner Fujitsu Siemens (Pickup Roller e Brake Roller) 
• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 

orgânicas que solicitaram este apoio foram a DA0, os tipos de informação a 
recuperar foram emails. 

Projetos: 
A decorrer: 

• Apoio no procedimento de renovação do contrato de suporte dos 
equipamentos HP do Centro de Dados para 2020-2021 

• Organização dos vídeos de vigilância do centro de dados, referentes a 
2020(agosto a dezembro) Cópia para o centro de dados da Setúbal Península 
Digital / Tape 

• Apoio na renovação do certificado de segurança utilizado nos webservers da 
e no servidor de email da Camara do Montijo 
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• Apoio ao serviço da DCBJD, na configuração e testes de acesso á internet no 
edifício da Galeria Municipal, para permitir a transmissão em direto da 
inauguração da iluminação de Natal na Praça da Republica 

• Apoio no procedimento de licenciamento do software Autocad, para o 
período de 2021-2022 (Novo modelo de licenciamento da autodesk) 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), contrato de 
suporte de equipamentos HP do Centro de Dados 

• Reunião de trabalho por videoconferência com a empresa Up & Running que nos 
apresentou três soluções de cibersegurança: Antivírus Bitdefender(Antivirus), 
Sealpath (solução de DLP) e XMCyber (Deteção de vulnerabilidades da rede). 

• Reunião de trabalho com empresas da especialidade relativa à temática DLP e 
Disaster Recovery Plan 

• Apoio à instalação e configuração do circuito RNSI que disponibiliza acesso a várias 
entidades. 

• Lançamento dos inquéritos de satisfação com a UMTSI (escolas e interno) 
• Acompanhamento da implementação do projeto WI-Fl4EU 

Janeiro 2021 

No âmbito das competências na área da Informação Geográfica: 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

Fornecimento de 5 Plantas de Localização da área do Alto Estanqueiro Jardia, como 

solicitados pelos Serviços Administrativos da DPTU; 

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

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

Fornecimento de carta de Ordenamento e de carta de Condicionante de prédio rústico 

situado na Jardia 150709-R-I-30, União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia, 

como solicitado pela firma Arkplano 

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

das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia; 

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; 
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Cedência de informação geográfica de Canha (2k, 10k e raster) para fins académicos; 

Cedência de informação geográfica da Frente Ribeirinha do Montijo (2k e raster); 

Localização/estruturação de informação geográfica de Pátios Urbanos no concelho do 

Montijo / Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde; 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos, A-103/20 e A-108/20, como 

solicitado pela DPTU; 

Colaboração num estudo sobre a modernização da administração pública local -

Questionário, como solicitado pela Universidade da Beira Interior; 

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"; 

Correção de links na área Viver / Informação Geográfica do site do município (limites 

administrativos e modelo digital de terreno) 

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 
• 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 
• 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 
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• Apoio á empresa Maxiglobal na reparação de problemas detetados nas Unidades de 
tratamento de ar Uniflair do centro de dados 

• 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 recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades orgânicas que 
solicitaram este apoio foram a DGRH, DPTU e a DE, os tipos de informação a recuperar 
foram Pastas, ficheiros e emails 

Projetos: 

Outros: 

A decorrer: 
• Configurações adicionais na plataforma de servidores HP Simplivity, 

mudança de "localização do Arbitrer", apoio á empresa Evonic 
• Apoio técnico na reunião de sessão de camara por videoconferência, que 

decorreu no edifício dos Paços do Concelho 
• Apoio informático na realização das eleições presidenciais 2021 
• Continuação da preparação dos novos equipamentos Tablets, para o serviço 

da DA0-Fiscalização municipal 

• Acompanhamento de implementação de centro de dados secundário no edifício da 
antiga gráfica municipal. 

• Apoio na configuração de permissões VPN a diversos utilizadores 
• Acompanhamento de implementação do projeto WI-F14EU 

• Apresentação de contributos da área informática para a implementação do 
documento Norma de Controlo Interno 

• Apoio no acesso à aplicação IGFEJ (ITIJ - Consulta de matriculas) através do circuito 
RNSI 

• Conferência de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), software 
Autodesk. 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- 5 de novembro, pendente nº 501619, relatório de diagnóstico, enviado pela central 
recetora de alarme da Empresa 2045, referente à Escola Básica de Pegões, Canha e Santo 
Isidro; 

- 10 de novembro, pendente nº 502496, o SMPC foi informado pela GNR do Montijo, da 
ocorrência de um acidente de viação, ocasionado pela existência de buracos no pavimento 
da faixa de rodagem, na Estrada dos 4 Marcos, junto ao Café da Anita, Sarilhos Grandes. A 
situação foi encaminhada para a DOSUA; 

- 16 de novembro, pendente nº 503553, o SMPC foi ativado para a ocorrência de um 
acidente de viação de uma viatura ligeira, com derrame de óleo na faixa de rodagem. Foi 
acionado a empresa Eurosístra da intervenção pós-acidente, para remover o óleo; 

- 16 de novembro, pendente nº 503569, o SMPC foi ativado para a ocorrência de um 
acidente de viação, com derrame de óleo na calçada e na faixa de rodagem, na Avenida 
de Portugal. Foi removido todos os detritos e limpo o derrame de óleo e combustivel, pela 
Eurosistra; 

- 17 de novembro, pendente nº 503709, informação/reclamação de um municipe, para um 
vazamento de entulhos, lixos depositados indevidamente, nas valas de drenagem de um 
terreno agricola, sito na Estrada Nacional N251, Olho de Bode, Canha. Situação foi 
encaminhada para a Fiscalização Municipal; 

- 19 de novembro, pendente nº 504198, envio para o Sr. Presidente do PONCIV - Plano de 
Operações Nacional para o Coronavirus (COVID19). O plano aplica-se a todo o território 
continental e a todas as estruturas, forças e unidades envolvidas ou outras que cooperem 
nas atividades de proteção e socorro. Servindo de referência ao planeamento, geral, 
especial e sectorial, para a gestão das situações de emergência referentes ao Coronavirus 
(COVID - 19), nos vários escalões territoriais; 

- 07 de dezembro, pendente nº 506740, foi informado o SMPC, que na Rua Almeida Garret, 
na lateral da Firma Azeiteiro, a existência de vários buracos no pavimento. Aconteceram 
várias ocorrências, com rebentamento de pneumáticos e danos em viaturas. Foi solicitado 
ao SMAS, para proceder na sinalização temporária; 

- 21 de dezembro, pendente nº 509004, reclamação de municipe, que solicita intervenção 
da câmara, no arruamento de acesso à garagem número 28, sita na Rua dos Gladiolos, 
Montijo. Situação foi encaminha da para os SMAS; 

- 29 de dezembro, pendente nº 510291, auto de ocorrência da P .S.P de Montijo, por foco 
de incêndio numa garagem. Solicitou-se a avaliação do tipo de atividade desenvolvida no 
espaço, pela Fiscalização Municipal. Assim como DPTU, no acompanhamento do processo 
de análise e avaliação da estabilidade e eventuais danos estruturais; 

- 30 de dezembro, pendente nº 510357, o SMPC avaliou a estrutura de um poste azul de 
Iluminação pública, colocado recentemente na Rotunda da Força Aérea. O mesmo 
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encontra-se em risco, devido a um embate de um automóvel, que abandonou o local. 
Situação foi encaminhada para a DAO e DOSUA; 

- 30 de dezembro, pendente nº 510392, o SMPC foi alertado pelos Bombeiros do Montijo, 
para um incêndio numa viatura dos TST, junto do Terminal Rodoviário dos TST. Ao chegar 
ao local delimitou-se a área da ocorrência com cones de sinalização. Após os procedimentos 
de extinção efetuados pelos Bombeiros, foi efetuada a limpeza do local pela firma 
Eurosistra; 

- 11 de janeiro, pendente nº 511790, envio para o Sr. Presidente, do Estudo Técnico 
Segurança das Comunidades em Incêndios Florestais - Uma Análise dos Programas "Aldeia 
Segura" e "Pessoas Seguras "do Observatório Técnico Independente da Assembleia da 
Republica; 

- 20 de janeiro, pendente nº 513136, o SMPC foi solicitado para uma situação de risco de 
queda de fachada do edifício, na Av. Amália Rodrigues, nº 231, Montijo. Foi colocado um 
perímetro de segurança com fita sinalizadora. Situação foi encaminhada para o Arq. Luis 
Serra; 

- 23 de janeiro, pendente nº 513632, o SMPC avaliou uma situação de risco crescente e 
evolutiva, na Rua João Fernandes, no edifício ao lado do nº 5, Montijo. Encontra-se a 
fachada lateral, com falta de manutenção e com queda de revestimento, para a via pública. 
Situação foi encaminha para a Fiscalização Municipal; 

- 23 de janeiro, pendente nº 504603, foi solicitado ao SMPC, avaliação e intervenção na 
eliminação de vespas na EB Ary dos Santos, por parte da sra. coordenadora da escola. O 
SMPC conjuntamente com a empresa Termipragas, efetuou no local uma avaliação, a fim 
de se verificar a localização do ninho e intervenção a ser efetuada; 

- 23 de janeiro, pendente nº 504627, foi solicitado ao SMPC, avaliação e intervenção na 
eliminação de mosquitos na Escola D. Pedro Varela, por parte da sra. coordenadora da 
escola. O SMPC conjuntamente com a empresa Termipragas, efetuou no local uma 
avaliação, a fim de se verificar a localização dos mosquitos e intervenção a ser efetuada; 

- 23 de janeiro, pendente nº 504749, o SMPC foi informado para a existência de um ninho 
abelhas na Escola D. Pedro Varela. O SMPC, efetuou no local uma avaliação, a fim de se 
verificar a localização do ninho e intervenção a ser efetuada, tendo constatado que o 
referido ninho no solo era de vespas e não abelhas. Contatou-se a empresa TERMIPRAGAS, 
para eliminar o risco. No local foi efetuado um perimetro de segurança para evitar a 
aproximação das crianças e após o final das aulas a referida empresa procedeu à eliminação 
das vespas; 

- 26 de janeiro, pendente nº 513910, oficio participação da PSP do Montijo, a dar 
conhecimento de um incêndio num molok de lixo, na Rua António Onofre nº 59, Montijo. O 
foco de incêndio foi extinto pelos Bombeiros do Montijo. Foi solicitado à DOSUA a 
substituição do equipamento; 
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- 26 de janeiro, pendente nº 513915, oficio participação da PSP do Montijo, a dar 
conhecimento de um incêndio num molok de lixo, na Rua da Beira Baixa, Montijo. O foco 
de incêndio foi extinto pelos Bombeiros do Montijo. Foi solicitado à D0SUA a substituição 
do equipamento; 

- 26 de janeiro, pendente nº 513933, oficio participação da PSP do Montijo, a dar 
conhecimento de um incêndio num edifício devoluto, na Rua da Bela Vista, Montijo. O foco 
de incêndio incidiu sobre uma área de aproximadamente 20 metros quadrados, numa 
acumulação de lixo no local e foi extinto pelos Bombeiros do Montijo. Processo 
encaminhado para a Fiscalização Municipal, para notificação ao proprietário. 

- 29 de janeiro de 2021, procedeu-se na reativação do centro de alojamento temporário, 
para rececionar os elementos pertencentes ao grupo dos profissionais de saúde, Policia de 
Segurança Publica, Guarda Nacional Republicana, Proteção Civil, Bombeiros e Cruz 
Vermelha, que necessitem de estar em confinamento, bem como outras soluções que 
venham a ser equacionadas. O Centro de Acolhimento Temporário encontra-se instalado 
no Casa Europa, na Rua Beatriz Cassus nº124, com a disponibilidade de 8 quartos duplos e 
12 camaratas com dois beliches; 

- 22 de dezembro de 2020, em colaboração com a Delegação de Foz do Tejo (Margem Sul) 
da Cruz Vermelha Portuguesa, a Câmara Municipal do Montijo assinou um protocolo com a 
instalação de um centro de testagem rápida à Covid-19 localizado no pavilhão do Clube 
Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos", Montijo. Neste novo Posto Fixo vão realizar
se testes antigénio de resposta rápida; 

- 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 C0VID 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 C0VID 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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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Novembro 2020 

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

para elaboração do Roteiro de Restaurantes do Concelho - organização dos dados no 

formato adequado para paginação e posterior composição gráfica. Foi realizada análise e 

apresentação de propostas para iniciativas relacionadas com o Natal 2020: Pai Natal Digital 

- Participação na adjudicação da iniciativa Pai Natal Digital, que permite às crianças terem 

um encontro digital com o Pai Natal através de videocharnada; Participação na elaboração 

de textos para as campanhas de Natal. Elaboração e distribuição do Postal de Natal para 

as crianças do concelho em articulação com os jardins de infância, Escolas do primeiro 

ciclo (públicas e privadas) e IPSS do concelho. Foi realizada a distribuição de sacos pelo 

comércio local - articulação entre a Vereadora Sara Ferreira e o Gabinete de comunicação 

e Relações Públicas para entrega de sacos ao comércio, quer na cidade do Montijo, quer 

nas freguesias (com o apoio dos presidentes de junta), com o intuito de apoiar a sua 

atividade na época das festividades. 

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

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

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

1. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas iniciativas: 12 de novembro - Inauguração de túnel de 

descontaminação do Centro de Reformados; 20 de novembro - Inauguração da Avenida dos 

Direitos da Criança; 27 de novembro - Abertura da exposição "Subconsciente", de Valentim 

Quaresma; 27 de novembro - Inauguração da Iluminação de Natal; 

• 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 
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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 

. Programação Novembro CT JA 

. Conservatório Regional de Artes Montijo 

. Exposição Através da Pele de Tony Cassanelli 

. Natal Com Arte 

MUPIS SENIORES 

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

OUTDOORS 

. Apoio ao Comércio Local 

. Natal com Arte 2020 

. Este Natal Aposte na Baixa do Montijo 2020 

MUPI HERITAGE - Programação novembro CT JA 

MUPI DIGITAL ALEGRO MONTIJO - Programação novembro CTJA 
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DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS GRÁFICOS 

. Brochura Agenda Eventos Montijo novembro 6500ex . 

. Postais infantis I Natal com Arte 2020 - 2000ex. 

• Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de1090 seguidores para 1180. 

Foram colocadas 29 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 
maioritariamente com iniciativas da autarquia. Foram colocadas stories diárias que nos 
permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CTJA - O número de seguidores subiu de 475 para 510 seguidores. 

Têm sido divulgados espetáculos do CT JA nomeadamente a programação de Novembro e 

Dezembro, para o efeito foram colocados 10 posts e stories com frequência. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 305 para 350 seguidores. Foram 

colocados 12 stories e posts sobre a exposição "Subconsciente" de Valentim 

Quaresma. Este trabalho está a ser realizado em cooperação com as colegas Ana Reis Silva 

e Teresa Carreira. 

lnstagram juventude - O número de seguidores subiu de 310 para 325 seguidores foram 

colocadas. Foram colocados posts e stories relativos ao Young DJ Contest. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

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

140 novos fãs e 168 novos seguidores. Foram publicados 61 posts com: publicação de álbuns 

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

realizados no concelho; Partilha de videos 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) 

no post: 19% Obra - Casa da Música Jorge Peixinho (3699 interações, 347 

reações/ comentários/ parti lhas. 

35 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

sobre: exposição na Galeria Municipal, espetáculos do CTJA, Hora do Conto Online, Agenda 

de Eventos Novembro. A Storie mais visualizada foi a divulgação da Agenda de Eventos com 

482 acessos individuais. 

Facebook do CT JA 

Manutenção da página - Publicações diversas, agendamento da página, comunicação. 

Criação de eventos, e story. Estatisticas de página: Seguidores: gostos de página 9013 (+42) 

seguidores 9287 (+40). Publicações: 24; Ligações externas (partilha): 2; Eventos publicados: 

8. Destacou-se o espetáculo: Conto de Natal, Charles Dickens 6,8k. Partilhas: ARTEMREDE 

Inspira-me de Raquel André (BeSpectACTive). Foi realizado o agendamento em Live 

Streaming de espetáculos inseridos na programação do CT JA / Natal com Arte 2020: Nicolau 

e os Patagões, Gospel - Liliana Pinheiro e Back Vocals; Conto de Natal - Charles Dickens. 

• 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 novembro foram realizados os seguintes envios: Agenda de Eventos // 

dezembro 2020; Acontece Montijo// 26 a 02 dezembro, 19 a 25 novembro, 12 a 18 

novembro e de 5 a 11 novembro; Agenda de Eventos// novembro 2020; Acontece Montijo 

/ / Edição Especial / / XI Encontro Leitura Pública. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de dezembro: Produção de 

textos, realização de entrevistas e reportagens; Texto para Editorial do Presidente da 

Câmara. 

• Site Oficial 
Participação em reuniões com a AMRS para debater a restruturação do layout do site do 

município. 
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Atualização de conteúdos GCRP: Clipping de noticias relacionadas com a construção do 

novo aeroporto; Inserção dos Eventos relativos ao mês de dezembro. Atualização das áreas: 

Cultura - programação e contactos CTJA, Galeria Municipal e Museu Municipal 1 

Publicações: Inserção da Agenda de Eventos I Reuniões de Câmara - Atas n.º 21 e 22 de 

2020. Agenda da reunião de câmara de 11 e 25 de novembro; Inserção de Editais e 

Deliberações das reuniões de câmara I Editais: 121 a 149 1 Covid-19: Foi feita uma 

atualização da área, no âmbito da renovação do estado de emergência até 8 dezembro 

1 Educação - criação do separador Espaço Maker I Noticias - Inserção das noticias: 

Exercício Nacional "A Terra Treme"; Exposição" Apaixonada por feltros"; Autarquia atribui 

mais de 100 mil euros às juntas de freguesia; Centro dos Reformados do Montijo com túnel 

de higienização; José Manuel Santos toma posse como vereador; Comemorações 31. º 

Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança; Webinar "Fake news e 

desinformação: o ataque às literacias e ao jornalismo"; Loja Social recebe onda de 

solidariedade; CENSOS 2021 - Recrutamento; Projeto SAND apresenta resultados no 

Congresso dos Arqueólogos e em aula aberta; Santa Casa da Canha reforça capacidade 

instalada da instituição; Dia Europeu sobre a Proteção de Crianças contra o Abuso e 

Exploração Sexual; "Subconsciente" de Valentim Quaresma na Galeria Municipal; Neste 

Natal, Escolhi o Comércio Local - Um Cliente um Amigo; Ação de Formação on-line sobre 

"Educação Intercultural na Escola"; Câmara inaugura topónimo Avenida dos Direitos da 

Criança; XI Encontro de Leitura Pública adiado para abril de 2021; Campanha Digital I A 

Violência Doméstica não tem desculpa; Estado de Emergência renovado até 8 de dezembro; 

Nicolau e os Patagões no CT JA; Natal com Arte arranca sexta-feira com abertura da 

iluminação de Natal; Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres -

Campanha #EuSobrevivi e Pacto Contra a Violência; Semana Europeia da Prevenção de 

Residuos; Orçamento Municipal prioriza a Escola Pública; Nova equipa reitoral toma posse 

na Universidade Sénior; Aviso\\ Interrupções abastecimento de água\\ 3 e 4 de dezembro; 

Exposição "A Arte dos Presépios"; O Pai Natal Entra na Tua Casa; Exposição "A Arte dos 

Presépios"; Aprovado Orçamento dos SMAS Montijo; Open Call "Um enfeite de Natal"; 

Campanha "Este Natal aposte na Baixa"; Fábrica do Pai Natal oferece histórias e aventuras 

aos mais novos; Preços dos títulos de transporte da Área Metropolitana de Lisboa sem 

alterações em 2021; Espaço Maker em Movimento. 
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Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: Executivo - Atualizados de dados 

relativos à tomada de posse do vereador José Manuel Santos; DGRH - Documentos de 

procedimentos concursais; DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social; 

Proteção Civil- Atualização de noticias. 

Atualização de conteúdos entidades externas: Projeto SAND - Noticia sobre 

apresentação de resultados no Congresso dos Arqueólogos e em aula aberta; AMRS - Noticia 

sobre adiamento do XI Encontro de Leitura Pública; Universidade Aberta- Noticia sobre 

Webinar "Fake news e desinformação: o ataque às literacias e ao jornalismo". 

2. Comunicação Social 

• Press Releases 

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

A Violência Doméstica não tem desculpa; Dia Internacional da Cidade Educadora; O lugar 

de todas as histórias; Nicolau e os Patagões no CT JA; Orçamento Municipal prioriza a Escola 

Pública; Aprovado Orçamento dos SMAS Montijo. 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 11 e 25 de novembro aos dirigentes e 

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

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

Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam a reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Subconsciente, de Valentim Quaresma. 

3. Comunicação Interna 

• Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 21 e 22 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 11 e 25 de novembro (num total de 24 documentos). Noticias: Covid-19 - Medidas 
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para concelhos com risco elevado; Exercício Nacional "A Terra Treme", "O Lugar de Todas 

as Histórias"; Covid-19- Medidas do estado de emergência; Comemorações 31. º Aniversário 

da Convenção sobre os. Direitos da Criança; Projeto SAND apresenta resultados; Neste 

Natal, Escolhi o Comércio Local; Campanha Digital I A Violência Doméstica não tem 

desculpa; Nicolau e os Patagões no CT JA; Natal com Arte arranca sexta-feira; O Pai Natal 

Entra na Tua Casa; Montijo volta a viver Natal com Arte; Exposição "A Arte dos Presépios"; 

0pen Call "Um enfeite de Natal"; Fábrica do Pai Natal oferece histórias e aventuras. 

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, video), 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 novembro: GCRP - composição gráfica da 

newsletter WEBCRM: Acontece Montijo (semanal); Programação Natal com Arte: Mupi, 

0utdoor, Cartaz A3, Bandeirola para Comerciantes, Postal de Natal Escolas, Imagem para 

Agenda Municipal, Redes Sociais e Site: Banner Natal com Arte Site, Capa Facebook, Post 

Abertura Natal com Arte, Post 0pen Call Enfeite de Natal, Sequência Story - Cartaz Natal 

com Arte, Evento Facebook, Capa imagem para Live streaming, Story Visita guiada Tony 

Cassanelli (Galeria Municipal). Para a iniciativa O Pai Natal entra na tua casa: Banner para 

Site especifico, Post Facebook/lnstagram, Banner Site CMM, Imagem Reserva para site 

CMM. Capas de Vídeo: Imagem Geral, Capa para Abertura da Iluminação de Natal. 

Anúncios de Jornal - Anúncio Comércio Local - Jornal Sem Mais, Anúncio Monos e Residuos 

Verdes, Anúncio Natal com Arte - Jornal de Palmela. Desenvolvimento da brochura digital 

Natal com Arte para ISSUU e Tratamento de fotos para lnstagram (várias). Outras 

iniciativas: Cartão Presente / Comércio Local -Design, maquete, arte final, ficha de 

inscrição (google forms) + ficha de inscrição PDF; Dia Internacional do Voluntário - cartaz; 

Campanha Contra a Violência Doméstica - Cartaz e imagens para redes sociais; Ação de 

Formação Educação Intercultural na Escola - banner; Exposição A Arte dos Presépios -

Cartaz, Faixa para museu; Cartaz de entrada do Museu; imagens para site e redes sociais; 

Exposição Subconsciente de Valentim Quaresma - imagens para site, facebook e instagram, 
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flyers, legendas, anúncios, catálogo; Exposição Apaixonada por Feltros; Sinalética para 

Edifício Serviços Técnicos - alteração Vereador José Manuel Santos; paginaçãoe compisção 

gráfica da Agenda de Eventos de Dezembro. Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida -

Programação outubro para slides,lmagem destaque; Programação para dezembro: Natal 

com Arte 2020 - Design de icon para Live Streaming de vários espetáculos; Criação de 

materiais para espetáculos: Nicolau e os Patagões / Artelier I GOSPEL - Liliana Pinheiro + 

Back Vocals 1 (reposição) 250 anos Beethoven / United Visionary Arts - alteração de 

materiais Cancelado e posteriormente com nova data I Conto de Natal, Charles Dickens / 

Companhia da Esquina I Música na Sétima Arte / Orquestra de Cordas do CRAM 1 

Madagáscar / Yellow Star Company: cartaz de vitrine design, impressão e dobragem, 

imagem para divulgação, imagem de capa, site e imagem para evento, imagem para story 

facebook e instagram. Materiais Diversos Covid-19 - Resolução do Conselho de Ministros 

n. º92-A/2020, Novas publicações, horário de funcionamento, eventos (diversos). 

4. Atelier Audiovisual 

Realização de filmagens de eventos com recurso ao Drene. 

Reportagens Videos: Reportagens videográficas de: Inauguração da exposição 

"Subconsciente" - Escultura, Joalharia Contemporânea e Moda de Valentim Quaresma, na 

Galeria Municipal do Montijo. Exposição "Galo de Barcelos - a recriação de um símbolo" e 

atelier. Rubrica "A cultura entra em sua casa". Hora do Conto - "O Magusto" - História 

dramatizada. Atelier- "Vamos brincar com castanhas". Hora do Conto - "Já chegou o Natal" 

- Fantoches. Atelier - "Vamos enfeitar o Natal". Visita ao estúdio De Valentim Quaresma. 

Recolha de imagens no Parque Urbano da Piscinas. Gravação Dj Gamix para a Juventude. 

Gravação no CT JA da peça de teatro infantil "Nicolau e os Patagões". Edição e produção 

dos videos para as plataformas digitais. Todos os videos 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; 
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Outras tarefas: Manutenção da viatura afeta ao GCRP; Distribuição e afixação de 

informação municipal (editais, cartazes, agenda municipal e postais de natal nas escolas). 

Dezembro 2020 

No âmbito da divulgação da programação Natal Com Arte 2020, o GCRP compilou todos os 

conteúdos necessários de forma a compor uma brochura digital com todas as iniciativas, 

introduziu nas suas plataformas digitais toda a programação promovendo a adesão através 

de destaques, links e recorrência na apresentação das iniciativas nas redes sociais Facebook 

e lnstagram. De acordo com o solicitado pela vereação da cultura, foi articulado, com a 

empresa de gravação em live streaming, o acesso para visualização em direto no Facebook 

da CMM e no Facebook do CT JA dos eventos programados para serem assistidos em Live 

Streaming. Com a criação do projeto intermunicipal Mural 18 promovido pela Área 

Metropolitana de Lisboa em colaboração com os seus 18 municipios que prevê uma 

programação cultural de janeiro a junho de 2021, o GCRP, em estreita colaboração com os 

técnicos municipais da área da cultura, participou em reuniões e procedeu ao envio das 

imagens, conteúdos e video do evento municipal que integrou o arranque da programação 

em janeiro - Nó da companhia Mascarenhas-Martins. O GCRP irá articular regularmente 

junto desta entidade e dos colegas da cultura, a informação a disponibilizar e o envio 

mensal dos conteúdos integrados nesta programação durante o primeiro semestre de 2021. 

Por forma a criar novas estratégias de comunicação e divulgação de áreas de interesse na 

publicação mensal Agenda de Eventos, o GCRP elaborou novas rubricas e reformulou a 

estrutura desta publicação municipal. 

Compete ao GCRP, no exercido 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: 

5. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 
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O GCRP fez-se representar nas iniciativas: Lançamento do Livro "Perdida em Emoções" de 

Andreia Serrão - 5 de dezembro - Galeria Municipal; 2 de dezembro- Espaço Maker em 

Movimento; 2 de dezembro- Entrega de fogos de habitação social; 11 de dezembro- Entrega 

de trator à Junta Freguesia de Pegões; 12 de dezembro - Exposição "Brinquedos de 

Mobilidade Móvel e Estática"; Posto CVP Testagem rápida à COVID-19 no Montijo - 22 de 

dezembro - Pavilhão do Centro Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos"; Entrega de 

Cabazes de Natal - 20 de dezembro - Cáritas Atalaia. 

• 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 

conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as noticias e 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 posterior composição e paginação gráfica, por forma a poder ser 

impresso e distribuído à população. 

Conteúdos para a Agenda Janeiro 2021 

Durante o mês de dezembro, o GCRP reavaliou a estratégia de edição e comunicação dos 

conteúdos existentes na publicação Agenda de Eventos, tendo atribuído novas rúbricas e 

novas áreas. Neste sentido, foi criada a rúbrica "Lojas com Estórias" para dar visibilidade 

a estabelecimentos característicos do concelho. Durante o mês de dezembro foi recolhida 

informação e realizada entrevista aos proprietários da loja "O Russo das Castanhas" para 

a edição de janeiro. Foi atribuída uma área onde consta de forma informativa um quadro 

respeitante aos horários de funcionamento dos equipamentos municipais. Foi criada a 
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rúbrica Visitar Montijo onde se pretende divulgar a oferta turística do nosso concelho, numa 

estreita colaboração com as empresas do setor, com o objetivo de promover as valências 

e/ou as atividades turísticas dinamizadas e desenvolvidas no concelho. Foi adicionada a 

rúbrica "Para os Mais Novos", onde é disponibilizada informação didática/pedagógica 

infantil e o espaço "Mais Cidadania" onde se pretendem ser incluidas informações úteis 

que sejam noticiadas na área da cidadania ativa. Foi também incluida a rubrica Vemos, 

Ouvimos e Lemos para promover e incentivar hábitos de leitura através de sugestões de 

leitura para os adultos. 

Foi reservada uma área para disponibilização de informação Covid-19 para informar sobre 

as contingências, medidas e informações gerais relacionadas com a pandemia. 

• Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

DIVULGAÇÃO I MOBILIÁRIO URBANO E OUTDOORS 

MUPIS PARIS 

. Natal Com Arte 2020 

. Regras C0VID 19 

MUPIS SENIORES 

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

OUTDOORS 

. Apoio ao Comércio Local 

. Natal com Arte 2020 

. Este Natal Aposte na Baixa do Montijo 2020 

DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS GRÁFICOS 

. Brochura I Agenda Eventos Montijo Dezembro - 6500ex. 

MUPI DIGITAL ALEGRO MONTIJO - Programação "Natal com Arte 2020" 

• Gestão do lnstagram 
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lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1180 seguidores para 1302. 

Foram colocadas 40 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 
maioritariamente com iniciativas da autarquia. Foram colocadas stories diárias que nos 
permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CTJA - O número de seguidores subiu de 510 para 532 seguidores. 

Têm sido divulgadas espetáculos do CT JA nomeadamente a programação de Dezembro, 
para o efeito foram colocados 12 posts e stories com frequência. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 350 para 382 seguidores. Foram 
colocados 12 stories e posts sobre a exposição Subconsciente de Valentim Quaresma. Este 
trabalho está a ser realizado em cooperação com as colegas Ana Reis Silva e Teresa 
Carreira. 

lnstagram juventude - O número de seguidores subiu de 325 para 337 seguidores foram 
colocadas. Foram colocados posts e stories relativos ao Young DJ Contest. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

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

150 novos fãs e 142 novos seguidores. Foram publicados 68 posts com: publicação de álbuns 

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

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

promovidas e publicadas no Youtube da CMM durante o mês em análise. Criação de eventos 

e partilha de notícias relevantes elaboradas no site da autarquia. 

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

nos posts: 12% Parque Infantil no Pocinho das Nascentes (14324 interações, 632 

reações/comentários/partilhas); 11% processo de requalificação da antiga estação 

ferroviária do Montijo. Criação de evento em Live Streaming "Abertura do Natal Com Arte 

2020". 

Estatística de "Stories": 17 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: exposição na Galeria Municipal, espetáculos do CTJA, Hora do Conto Online, Agenda 

de Eventos dezembro. A Storie mais visualizada foi a divulgação da Agenda de Eventos com 

324 acessos individuais. 

Facebook do CT JA 
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Manutenção da página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida: Publicações 
diversas, agendamento da página, comunicação. 

Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 9076 (+63) seguidores 9380 (+93) 

Publicações: 16. Ligações externas (partilha): 1. Eventos publicados: 5. Publicações em 
Live Streaming: 2 Gospel / Liliana Pinheiro e Conto de Natal, Charles Dickens. Destacou-se 
o espetáculo: Conto de Natal, Charles Dickens 7,2k. 

Partilhas: Arthur Rubinstein / Beethoven / Moonlight Sonata. 

1mg de partilha 9000 seguidores facebook CTJA. 

• 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 dezembro foram realizados os seguintes envios: Acontece Montijo / / 03 a 09 

dezembro; Montijo Hoje // N. º 37 // dezembro 2020; Postal Boas Festas 2020; Acontece 

Montijo / / 1 O a 16 dezembro e de 17 a 23 dezembro. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de dezembro: Produção de 

textos, realização de entrevistas e reportagens; Procedimentos Administrativos para 

impressão, distribuição e embalamento. 

• Site Oficial 
Participação em reuniões com a AMRS para debater a restruturação do layout do site do 

município. 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 23 e 24 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 9 e 23 

de dezembro I Editais: 149 a 175 1 Covid-19: atualização da área, no âmbito da renovação 

do estado de emergência. 1 Eventos - Criação dos eventos: António Zambujo, Do Avesso; 

Aniversário da Companhia Mascarenhas-Martins; Nó - Companhia Mascarenhas-Martins; 

45 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Criação de todos os eventos da programação Natal Com Arte 2020; Exposição 

Subconsciente; Exposição Apaixonadas pelo Feltro; Exposição A Arte dos Presépios; O Pai 

Natal Entra na Tua Casa I Noticias - Dia Internacional do Voluntariado; Concerto Gospel 

com Liliana Pinheiro no CTJA; 250 anos de Beethoven; Oficina Criativa "Decorar o Natal; 

Este Natal ofereça Cartões presente do comércio local; Espaço Maker em Movimento; 

Câmara entrega 12 fogos de habitação social; Hora do Conto "Já chegou o Natal"; Exposição 

Natal com Vida e Doação de Bens; Visita Virtual à Exposição "A Arte dos Presépios": Webinar 

"Educação, tecnologia e diversidade humana na sociedade 5.0"; Música na Sétima Arte / / 

Concerto de Natal do CRAM; Nova Unidade de Saúde Familiar Aldegalega no Hospital do 

Montijo; Lançamento do Livro "Perdida em Emoções" de Andreia Serrão; Câmara financia 

viatura aos Bombeiros Voluntários do Montijo; Montijo Hoje - Dezembro 2020; Câmara inicia 

requalificação da antiga Estação Ferroviária do Montijo; Município mantém preço da água 

em 2021; Câmara entrega novo trator à União de Freguesia de Pegões; Madagáscar no CT JA; 

Serviço de Informação Juridica Gratuita; Requalificação da Escola Básica Joaquim de 

Almeida em fase final; Centro de Recolha de Animais do Montijo; Posto CVP Testagem 

rápida à COVID-19 no Montijo; Autarquia entrega 350 cabazes de Natal; Câmara apoia Junta 

de Freguesia de Sarilhos Grandes com nova viatura; Concerto de Ano Novo com Rui Massena 

- Trio. Intervenção Social e Voluntariado - restruturação da área com reordenação dos 

itens: Rede de Apoio Alimentar e Loja Social; Criação de novo item: Informação Juridica 

Gratuita. Biblioteca: atualização da área Vemos Ouvimos e Lemos. Conhecer/Onde 

Comprar: Reestruturação da área e cnaçao de item: Lojas com "Estórias". 

Conhecer/Onde Comer: atualização do item Restaurantes. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais I DSSPS - Atualização de notícias sobre 

Informação Jurídica Gratuita I Proteção Civil- Atualização de notícias I Assembleia 

Municipal- Atualização de informação de reuniões da Assembleia. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

Universidade Aberta- Atualização de toda a área do site. Webinar "Educação, tecnologia 

e diversidade humana na sociedade 5.0" 1 Cruz Vermelha- Posto CVP Testagem rápida à 

COVID-19 no Montijo. 
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Foram realizadas e enviadas notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Foram realizadas e enviadas 14 notas de imprensa, repartidas pelos assuntos: Ação Social 

(3); CTJA (2); Ensino (1), outros assuntos (8). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 9 e 23 de dezembro aos dirigentes e chefias, 

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

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

Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam as reuniões. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Subconsciente, de Valentim Quaresma e 

Exposição dos presépios. 

7. Comunicação Interna 

• Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 23 e 24 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 9 e 23 de dezembro (num total de 27 documentos). Noticias: Concerto Gospel 

com Liliana Pinheiro no CT JA; 250 anos de Beethoven; Este Natal ofereça Cartões presente 

do comércio local; Música na Sétima Arte 11 Concerto de Natal do CRAM; Madagáscar no 

CTJA; Posto CVP Testagem rápida à COVID-19 no Montijo; Serviço de Informação Juridica 

Gratuita; Concerto de Ano Novo com Rui Massena - Trio. 

Atelier de Design 
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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, video), 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 dezembro: GCRP - composição gráfica da 

newsletter WEBCRM: Acontece Montijo (semanal); Cartaz Conferência A Felicidade; Guia 

do Arrendamento (preparação para impressão); Capa do Relatório de Atividades CMM de 1 

seta 31 out 2020; Legendas da Exposição A Arte dos Presépios; Exposição Subconsciente: 

Preçário. Imagem de Postal de Natal - Assembleia Municipal. Composição gráfica, 

paginação, pdf, imagens para site e colocação no ISSUU e WebCRM - Agenda de Eventos 

de Janeiro 2021. Brochura Digital Natal com Arte 2020 e imagens individuais para casa 

iniciativa: Banner Natal 2020; Post Decorar o Natal + Banner Site; Post Hora do Conto - Já 

chegou o Natal;- Banner Site Hora do Conto; Post A arte dos Presépios - Visita Virtual; Post 

Oficina Criativa - O meu presépio; Visita Virtual - Exposição Subconsciente; Post Oficina 

Criativa - Explorar a Criatividade com Valentim Quaresma; Post Hora do Conto - O desejo 

do Pai Natal+ Story lnstagram; Story lnstagram - Entrega de Postal Pai Natal; Video Reels 

lnstagram Feliz ano novo 2021; Evento Estamos Juntos em 2021 - Cartaz + Banner Site; 

Capas de Vídeo (Natal); Capa com Ilustração (usada no vídeo Mensagem Natal Presidente); 

Arte dos Presépios - Visita Virtual; Decorar o Natal; Hora do Conto - Já chegou o Natal; 

Atelier - Vamos enfeitar o Natal; Oficina Criativa - O meu presépio; Visita Virtual -

Exposição Subconsciente; Oficina Criativa - Explorar a Criatividade com Valentim 

Quaresma; Hora do Conto - O desejo do Pai Natal. Anúncios de Jornal: Natal com Arte -

Setúbal Mais, Sem Mais e Correio da Manhã. Ilustração para Agenda de Janeiro 2021 - Cuidar 

do Planeta. Desenvolvimento da brochura Ciclo de Cinema 2021; Materiais de divulgação 

OSAE Apoio Jurídico (cartaz+ imagem redes sociais e site+ flyer (frente e verso); Cartão 

de Natal - Presidente (design+ imagem e WebCRM); Totem WiFi para a Praça da República 

+ lettering de identificação Wifi4EU. Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida - Programação 

para slides, Imagem destaque, Imagens de divulgação e cartazes vitrine (design, impressão 

e dobragem), cartazes A3/ A4, imagens para Mupis, imagens para Facebook (eventos, Story 

e formato cartaz), lnstagram e sites (CMM, AMRS e AML). Iniciativas: (reposição) 250 anos 

Beethoven / United Visionary Arts; Gospel / Liliana Pinheiro; Madagáscar / Yellow Star 
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Company; Conto de Natal, Charles Dickens; Música na Sétima Arte / Orquestra de Cordas 

do CRAM; Rui Massena Trio; Nó - Companhia Mascarenhas-Martins; António Zambujo / Do 

Avesso; A Ilha de Plástico; Uma luta desigual / Ciclo de Cinema; Resiliência CRAM 

(reposição). Materiais Diversos / Horário da Bilheteira CT JA. 

8. Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: Reportagens videográficas de: Concerto de Natal "Música na Sétima 

Arte" interpretado pela Orquestra de Cordas do Conservatório Regional de Artes do Montijo 

no dia 12 dezembro no Cinema-Teatro Joaquim D'Almeida; Hora do Conto Online; Abertura 

do Natal Com Arte 2020; Exposição Subconsciente na Galeria Municipal. 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, cartazes, agenda municipal). 

Janeiro 2021 

O GCRP procedeu a uma avaliação do espaço público para elaboração de um projeto de 

Arte Urbana para os muros adjacentes ao Jardim do Pocinho das Nascentes, através do 

registo fotográfico, para posterior contacto com os proprietários. 

O GCRP participou na reunião técnica sobre a Plataforma Digital Mural 18 onde foi abordado 

o método de apresentação audiovisual dos eventos (streaming ou envio de vídeo). 

Foi iniciada a análise de boas práticas de medidas e projetos de apoio financeiro ao 

Comércio Local, com o objetivo de apresentar uma proposta em fevereiro. 

Devido à pandemia Covid-19, o comércio local voltou a encerrar portas, contudo a 

restauração pode continuar em regime de Take Away e entregas ao domicilio. Assim, foi 

efetuada nova pesquisa para atualizar os conteúdos do site referente a estas modalidades. 
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Contámos com a colaboração das Juntas de Freguesia e do responsável pelo Mercado para 

garantir que a Rubrica "Direto à Sua Mesa" estaria online com todos os restaurantes e 

comerciantes que prestam este serviço. Foi também criada a oportunidade dos 

estabelecimentos verem disponibilizados no site os serviços de take away e entrega ao 

domicilio, mediante o preenchimento de um formulário existente no site da autarquia. 

Compete ao GCRP, no exercido 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: 

9. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 6 de janeiro - Reunião de 

Câmara; 20 de janeiro - Reunião de câmara. 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação digital produzida 

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

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

Durante o mês de janeiro os conteúdos enviados foram essencialmente focados na 

informação sobre a COVID 19, os novos horários e funcionamentos dos serviços, linhas de 

apoio, etc. Em janeiro foram enviadas: Acontece Montijo // 28 a 03 fevereiro; Acontece 

Montijo// 21 a 27 janeiro; Acontece Montijo// 14 a 20 janeiro; Acontece Montijo// 07 a 

13 janeiro. 

• Agenda de Eventos 

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

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

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

é necessário compilar as matérias por ordem cronológica e por áreas de atuação para 
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posterior paginação gráfica. A agenda é impressa e distribuída à população. É também 

enviada para os contactos da plataforma WebCRM e publicada no Site, Facebook e 

lnstagrarn da Autarquia. 

A Agenda de Eventos apresenta novas rúbricas na edição de 2021, nomeadamente "Lojas 

com Estórias". Para esta rubrica realizou-se a entrevista com a proprietária da loja "Lady 

Malagueta", Helena Ramos; A entrevista foi realizada por e-mail e posteriormente 

elaborado o texto para publicação. A edição de fevereiro devido ao confinamento imposto 

pelo agravamento da pandemia Covid-19, foi apenas disponibilizada para consulta 

digitalmente. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os procedimentos relativos à próxima edição de: Produção de textos, 

realização de entrevistas e reportagens; Procedimentos administrativos para impressão, 

distribuição e ernbalarnento. No mês em análise, foi preparada a entrevista com o DJ e 

produtor GAMIIX, vencedor do Young DJ Contest 2020. 

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

- DIVULGAÇÃO I MOBILIÁRIO URBANO E OUTDOORS 

MUPIS PARIS - Foram impressos e colocados os seguintes cartazes: 1 O cartazes Regras COVID 

19 - Reforço da informação sensibilizando para a adoção de comportamentos adequados e 

de medidas de autoproteção. 11 cartazes MURAL 18. 

MUPIS GT e OUTDOORS - Continuação da Campanha - Comércio Local 2020. 

- IMPRESSÃO I MATERIAIS DIVERSOS 

À semelhança de anos anteriores, procedeu-se a urna consulta ao mercado para a aquisição 

de diversos bens e serviços que irão permitir ao GCRP, no âmbito das suas funções, garantir 

a difusão da comunicação e imagem do município e prestar um serviço público de 

qualidade. 

- DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS DIVERSOS 
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Durante o mês de janeiro, foi efetuada a distribuição de 6500ex. da Agenda Eventos 

Montijo. 

• Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1302 seguidores para 1464. 

Foram colocadas 38 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 
maioritariamente com iniciativas da autarquia e as medidas de confinamento. Foram 
colocadas stories diárias que nos permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 532 para 546 seguidores. 

Têm sido divulgadas espetáculos do CTJA nomeadamente a programação de janeiro e 
medidas do confinamento, para o efeito foram colocados 1 O posts e stories com frequência. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 350 para 382 seguidores. Foram 
colocados 12 stories e posts sobre a exposição Subconsciente de Valentim Quaresma. Este 
trabalho está a ser realizado em cooperação com as colegas Ana Reis Silva e Teresa 
Carreira. 

lnstagram juventude - O número de seguidores subiu de 325 para 342 seguidores foram 
colocadas. Não foram colocados posts. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Procedeu-se à redação de uma proposta sobre a política de utilização e gestão de 

comentários da Página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo e respetiva análise 

com vista à possibilidade de implementação. 

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

169 novos fãs e 189 novos seguidores. Foram publicados 72 posts com: publicação de álbuns 

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

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

promovidas e publicadas no Youtube da CMM durante o mês em análise. Criação de eventos 

e partilha de notícias relevantes elaboradas no site da autarquia. 

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

no post: colocação de asfalto na Avenida Corregedor Rodrigo Dias. 

Iniciaram-se as obras de pavimentação na Rua José Joaquim Marques (10% interação). 
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Estatística de "Storys": 23 storys (algumas com várias imagens cada) com destaques sobre: 

espetáculos do CTJA, Hora do Conto Online, Agenda de Eventos janeiro, novos horários dos 

serviços, novas medidas de apoio municipais - Covid-19. 

A Story mais visualizada foi sobre as novas medidas para controlar a pandemia, 

apresentadas no dia 13 de janeiro, com 829 acessos individuais e 21 interações. 

Facebook do CT JA 

Manutenção da página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida: Publicações 
diversas, agendamento da página, comunicação. 

Bilheteira CT JA / / horários de atendimento - Atualização na página facebook. 

Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 9086 (+10) seguidores 9391 (+11) 
Publicações: 10. 

Ligações externas (partilha): 3. 

Eventos publicados: 4, destacou-se o espetáculo: António Zambujo 4k. Partilhas: 
Fotografia Rui Massena + Projeto Mural18 (geral)+ Nó Companhia MM (Mural18). 

• 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. 

Em janeiro, foram atualizados os seguintes dados: Entidade - Turismo - Restauração e 

Similares - Atualização de 51 restaurantes através do Roteiro dos Restaurantes; Inseridos 

9 novos restaurantes e similares através do Facebook; Câmaras Municipais - Outras 

Câmaras - Inseridas 3 novas Câmaras; Atualização de 66 Entidades nos seguintes campos: 

Entidade Nome, Telefone, Fax, Endereço, Código Postal, Localidade, www (pesquisa no 

Google); Atualização de 44 Contactos nos seguintes campos: Primeiro nome, Último nome, 

E-mail, Cargo, Telefone, Telemóvel, Morada, Código Postal, Localidade; Foram 

adicionados: Subscritores - 6, Fornecedores - 4; Removidos: 2 e realizadas alterações nos 

contactos - 3. 

• Site Oficial 
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Participação em reuniões e articulação de informação com a AMRS para debater a 

restruturação do layout do site do município. 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 25 de 2020 e 1 e 2 de 2021. Agenda da reunião de câmara 

de 6 e 20 de janeiro. Adenda à agenda de reunião de câmara de 20 de janeiro 1 

Deliberações: Colocação de propostas I Editais: 1 a 18 1 Noticias - Atualização do item 

notícias da rede - Rede Social de Montijo, Atualização das Notícias na Homepage, 

Atualização na Área SMAS. Criação de noticias: - Projeto Cultural Mural 18 arranca em 

Janeiro; Câmara aprova apoio financeiro ao Centro de Ação Social e Cultural das Faias; 

Câmara adia atualização das tarifas de Resfduos Sólidos Urbanos; Novo serviço de 

transporte rodoviário e imagem da Carris Metropolitana revelados dia 11 de janeiro; 

Exposição "Atelier das Duas"; Voto Antecipado em Mobilidade; Novo serviço de transporte 

rodoviário e imagem da Carris Metropolitana revelados dia 11 de janeiro; Reunião Técnica 

Multidisciplinar; Estado de Emergência renovado até 30 de janeiro; Programação do Mural 

18 arrancou com 20 eventos culturais em streaming; Calendarização reuniões de câmara 

2021; COVID-19 \ \ Reuniões de Câmara por Videoconferência; Medida de Apoio ao Reforço 

de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS); Exercido de direito de voto 

dos eleitores em confinamento obrigatório; Funcionamento dos Serviços Municipais; Cortes 

de água / / 21/01/2021 // Montijo; Câmara garante direito ao Voto Antecipado; 81º 

aniversário do nascimento de Jorge Peixinho; Câmara suporta aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual aos Bombeiros Voluntários do Montijo; Apoio financeiro para 1000 

testes à covid-19 nos lares; ANA Aeroportos recebe declaração de conformidade com PDM 

do Montijo; Autarquia avança com Centro Escolar do Afonsoeiro; Autarquia aprova medidas 

de estimulo económico e social para 2021; Direto à sua mesa; Medidas Educativas; Estado 

de Emergência renovado até 14 de fevereiro; Confinamento reduz número de passageiros 

nos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. 

Área Conhecer/Onde Comprar: atualização do item: Lojas com "Estórias" com conteúdos 

da agenda mensal. Área Conhecer/Onde Comer: atualização do item Restaurantes. Área 

Covid-19/Medidas de Apoio Municipais - restruturação da área e reagrupamento de itens; 

atualização de novos conteúdos nos sub-itens: Apoio à Familia; Apoio às IPSS; Micro, 

pequenas e médias empresas e Comércio Local; Apoio na área Educativa. Covid-19/Direto 
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à sua Mesa - atualização de conteúdos. Covid-19/Situação Nacional: atualização da área, 

no âmbito da renovação do estado de emergência. Conhecer/Publicações: Publicação da 

Agenda de Eventos (imagem, pdf). 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; DSSPS - Notícias acerca de Reunião 

Técnica Multidisciplinar; DE- Divulgação de Medidas Educativas; Proteção Civil

Atualização de noticias; Assembleia Municipal- Atualização de informação de reuniões da 

Assembleia. SMAS- Câmara adia atualização das tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

Área Metropolitana de Lisboa- Confinamento reduz número de passageiros nos transportes 

públicos na área metropolitana de Lisboa; MAREESS- Medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS); ANA- Noticia sobre declaração 

de conformidade com PDM do Montijo. 

1 O. Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 9 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

apoios (3); Outros (5); Ensino (1 ). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 6 e 20 de janeiro 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. 

Levantamento sobre jornalistas com interesse em participar nas reuniões de câmara por 

videoconferência. Apoio aos jornalistas que acompanharam as reuniões. 

• Publicidade na Comunicação Social 

55 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂl'v1ARA MUNICIPAL 

Presidência 

Foram analisados com o Senhor Presidente da Câmara todos os pedidos de publicidade 

enviados à Câmara Municipal do Montijo. Os órgãos de comunicação social são um 

importante veiculo de transmissão da atividade municipal e por esta razão demos 

continuidade à publicidade nos mesmos jornais do ano passado. Este ano iremos contar 

com um novo canal de divulgação online - Montijo On City. 

Elaborámos uma tabela com a inserção de dados referentes a publicidade que iremos fazer 

ao longo doa ano nos meios de comunicação social, com os diferentes formatos, e 

respetivos valores associados. 

11. Comunicação Interna 

• lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 1 e 2 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 6 e 20 de janeiro (num total de 16 documentos). Noticias: Estado de Emergência 

renovado até 14 de fevereiro; Medidas Educativas; Direto à sua mesa; 81º aniversário do 

nascimento de Jorge Peixinho; Funcionamento dos Serviços Municipais; COVID-19 \\ 

Reuniões de Câmara por Videoconferência; Estado de Emergência renovado até 30 de 

janeiro; Programação do Mural 18 arrancou com 20 eventos culturais; Exposição "Atelier 

das Duas"; Projeto Cultural Mural 18 arranca em Janeiro. 

• Atelier de Design 

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

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

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

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

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

flyers, mupis, outdoors e roll up. 

Designadamente em janeiro: GCRP - composição gráfica da newsletter Acontece Montijo 

(semanal colocada no WEBCRM); Composição gráfica, paginação, pdf, imagens para site e 

colocação no ISSUU e WebCRM - Agenda de Eventos de fevereiro 2021. Nesta edição da 
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agenda também: Edição de páginas para o site da rubrica "Lojas com Estórias" e ilustração 

da rubrica Cuidar do Planeta. Brochura Ermida de Santo António/ Quinta do Pátio d' Água 

- Tratamento de fotografias, definição de layout. Linha de Apoio Social - anúncio para 

Setúbal Mais. Horários/Comunicado: Posto de Turismo, Biblioteca Municipal e Galeria 

Municipal. Serviços Municipais em Funcionamento - Design e arte final (PDF e img JPEG 

para redes sociais). Medidas de estimulo Económico e Social - Design e arte final (PDF e 

img JPEG para redes sociais). Banners para site sobre Rede de Apoio alimentar; Cartaz e 

banner para site sobre a Conferência "A Felicidade"; Conceção de diploma sobre "A Arte 

dos Presépios"; Exposição "Subconsciente" de Valentim Quaresma: Criação de imagens 

das peças da exposição com o formato "carrossel contínuo" para o lnstagram da Galeria 

Municipal; Presidenciais 2021: Criação de banners para o site e imagens para o lnstagram; 

Exposição "Atelier das Duas": Criação da imagem da exposição nos seguintes formatos: 

Cartaz 60x90cm (para o Mercado Municipal) e Cartaz A3, imagens de divulgação para: 

Newsletter Acontece, Banner Site, Destaque Facebook, lnstagram-feed, lnstagram-story, 

criação de materiais para o espaço expositivo: Legendas, Placa A3 com texto descritivo, 4 

Placas AS para as vitrines, montagem da exposição. Aniversário Jorge Peixinho: Banner 

para site e Imagem para lnstagram. Edição de páginas da agenda de eventos para rubrica 

"Lojas com estórias" para colocação no site. Materiais Ciclo Cinema 2021 - Desdobrável 

Programação Ciclo Cinema 2021, Cartaz de Vitrine, Mupi Heritage, Mupi Digital, Banner 

para site, Carrossel lnstagram Programação 2021. Programação Mural 18 - Banner Rotativo 

e Banner Site. Covid-19 - Lista PDF "Direto à sua Mesa" de estabelecimentos do concelho 

em Takeaway e Entrega ao Domicílio. Post/Story Encerramento Galeria Municipal 

(lnstagram Galeria). Banner para Site - Medidas Educativas, Post Facebook/lnstagram + 

Story - Horário Mercado Municipal, Post Facebook/lnstagram - Escolas de Acolhimento 

Concelho do Montijo, Post Facebook/lnstagram - Centro de Testagem Rápida à Covid-19. 

Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida: Rui Massena Trio -Alteração de hora /imagem story 

e partilha, imagem de evento, imagem AML; Nó/ Companhia Mascarenhas Martins (novas 

datas) - story facebook e instagram, cartaz, design, impressão e dobragem, imagem e 

atualização de evento; Uma luta Desigual / Ciclo de Cinema, A Ilha de Plástico / 

Animateatro , António Zambujo - Do Avesso (novas datas) - banners para AML e AMRS, 

cartazes (design, impressão) e imagem de evento, story facebook e instagram, comunicado: 

novas datas; Resiliência/ CRAM - imagem de evento e site. 
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Reportagens Vídeográficas: Elaboração do vídeo para a hora do conto do dia 6 de 

fevereiro. Elaboração de um vídeo "Viagens de Baco" para envio e divulgação junto da 

AMPV. Elaboração de um vídeo para o aniversário da Universidade Sénior. Gravação e 

edição da Reunião Pública de Câmara de 20 de janeiro. 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. 

• Gestão Administrativa 

Elaboração de Requisições - Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais - Foram criadas 

11 fichas de forma a elaborar 3 requisições internas, 1 requisição interna ao armazém e 

para funcionamento do gabinete; Foram enviadas para os fornecedores: 1 requisições 

externas e 1 PFO. 

Gestão de Atividades - Ordem Serviço - Circuito Tomadas GCRP; Afetação de horas nas 

fichas dos processos na Gestão de Atividades dos funcionários. Criação das pastas de 

arquivo GCRP referente ao ano 2021. 
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GABINETE SANIDADE PECUÁRIA 
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GABINETE SANIDADE PECUÁRIA 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (PACE) 

» Execução de vistorias técnico-sanitárias, sob coordenação da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, a estabelecimentos de comércio a retalho de carnes e seus 

produtos, sem número de controlo veterinário, designadamente talhos, com o objetivo de 

normalizar procedimentos no controlo oficial deste tipo de estabelecimentos, bem como 

verificar o cumprimento da sua conformidade legal. Os respetivos pareceres técnicos são 

elaborados conjuntamente com a técnica de Saúde Ambiental, em representação do 

Delegado de Saúde Adjunto do ACES do Arco Ribeirinho. 

► Este serviço de momento não está a ser efetuado. 

» Execução de vistorias técnico-sanitárias, sob coordenação da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, a estabelecimentos de comércio a retalho de produtos de 

pesca, sem número de controlo veterinário, designadamente peixarias, com o objetivo de 

normalizar procedimentos no controlo oficial deste tipo de estabelecimentos, bem como 

verificar o cumprimento da sua conformidade legal. Os respetivos pareceres técnicos são 

elaborados conjuntamente com a técnica de Saúde Ambiental, em representação do 

Delegado de Saúde Adjunto do ACES do Arco Ribeirinho. 

► Este serviço de momento não está a ser efetuado. 

2. Intervenções Técnicas 

► Duas apreensões de ameijoas apanhadas em zona interdita: ação conjunta com 

Policia de Segurança Pública do Montijo. 

3. Competências Gerais 

► Na área de intervenção da Segurança Alimentar, são executados serviços de 

apoio/informação ao munícipe, via presencial, telefónica e por correio eletrónico. 
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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 (canídeos e felinos), no que respeita a 

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

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

► Movimento de animais no período de referência: 

2020 

TOTAL DE ENTRADAS = 26 

Entrada de Canídeos = 

Entregas= 

Capturas= 

Nascimentos =0 

TOTAL DE SAÍDAS= 19 

Saída de Canídeos = 16 

Adoções= 

Reclamações = 

Mortes= 

Eutanásias = 

Outros1 = 

2021 

23 

3 

20 

9 

3 

o 

2 

2 

Entrada de Felídeos = 

Entregas= 

Capturas= 

Nascimentos = 

Saída de Felídeos = 

Adoções= 

o 

3 

Reclamações = 

Mortes= 

Eutanásias = 

Outros= 

3 

3 

o 

3 

o 

o 

o 

o 
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TOTAL DE ENTRADAS = 18 

Entrada de Canideos = 

Entregas= 

Capturas= 

Nascimentos =O 

TOTAL DE SAÍDAS= 

Saida de Canideos = 5 

Adoções= 

Reclamações = 

Mortes= 

Eutanásias = 

0utros1 = 

12 

1 

11 

8 

3 

o 
1 

o 
1 

Entrada de Felideos = 

Entregas= 

Capturas= 

Nascimentos =0 

Saida de Felídeos = 

Adoções= 

3 

Reclamações = 

Mortes= 

Eutanásias = 

Outros1 = 

6 

4 

2 

2 

o 
o 
o 
1 

10s animais contabilizados no item "Outros" são animais que desapareceram das 

instalações do CRO Montijo 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: 
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► Publicação na Agenda mensal, na nova rubrica "Hoje Falamos De ... " 

o Novembro 20 - Parâmetros Médios Canídeos 

o Dezembro 20 - Perigos da Comida Natalícia 

4. Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

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

de Canídeos 2020, 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 89 vacinas antirrábicas 

o 38 microchips 

Nota1: o número de vacinas e de microchips não engloba os animais adotados do Canil 
Municipal. 

Nota2: por decisão da Direção Geral de Alimentação e Veterinária os trabalhos de 

execução da Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica foram 

suspensos a partir do dia 31 de dezembro de 2020 até novo despacho para a realização 

da Campanha para 2021. 

5. Intervenções Técnicas 

» 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) Polícia de 
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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 canideos e/ou felideos 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 a PSP do Montijo para recolha de dois cadáveres de equinos 

deixados em terrenos, sem identificação do proprietário. 

- Vistoria conjunta com Fiscalização Municipal para verificar condições de 

alojamento e maneio de um canideo em logradouro. 

- Recolha de duas gaivotas e posterior encaminhamento para o SEPNA da Guarda 

Nacional Republicana. 

» Realização de eutanásias de animais de companhia pertencentes a munícipes residentes 

no município do Montijo. 

► 7 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 

clinico. 
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► Recolha de 12 cadáveres. 

» Sequestro de animais de companhia devido a mordedura a pessoas e/ou a outros animais. 

► Nada a salientar no âmbito deste item 

6. Competências Gerais 

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

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

A salientar a intervenção na cedência de 25 canideos de um titular para a Associação 

O Cantinho da Milu. 

7. Informações Adicionais 

► Referencia a 4 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 o Regulamento de Saúde e Bem-estar Animal do 

Município do Montijo. 

► Obtenção do N. º de Aprovação do Canil Municipal, passando a ter a designação de 

Centro de Recolha Oficial do Município do Montijo com o registo PT 3 013 CGM. 

► Visita ao CRO Montijo de alunos da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, no 

âmbito de trabalho curricular desenvolvido na área do bem-estar animal. 

► Reunião com Sr. Presidente Nuno Canta para debater aspetos referentes ao serviço 

do Gabinete de Sanidade Pecuária: 

o Recursos humanos 
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o Recursos físicos 

o Problemática dos equinos 

o Licenciamento do Canil Municipal 

o Programa CED 

o Projeto de esterilização de animais 

o Problemática de alojamento de animais do Canil Municipal: Projeto de 

Requalificação do Canil 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de 1 de novembro a 31 de janeiro 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. 

Realização das Candidaturas ao Fundo Florestal Permanente - Gabinetes Técnicos Florestais 

2020 

A técnica realizou as candidaturas ao Fundo Florestal Permanente para os Gabinetes 

Técnico Florestais dos Município de Alcochete e Montijo. 

Acompanhamento dos trabalhos de atualização do PIMDFCI de Montijo de Alcochete 

A técnica acompanhou e coordenou os trabalhos de atualização e revisão do PIMDFCI 

realizada pela empresa semprevirens. 

Reuniões 

A técnica no mês de novembro a janeiro 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 27 de novembro a técnica do GTF, participou na reunião da CIMDF (Comissão 

Municipal de Defesa da floresta), Apresentação e votação do projeto de regulamento do 

Fogo, balanço do período Critico do ano de 2020. 
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A técnica no mês de novembro a dezembro esteve presente em reuniões no Município 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; 

No dia 27 de janeiro 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. 

Apoio ao Munícipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á defesa da floresta 

Apoio aos Munícipes das freguesias do município 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 - 274 

Alcochete - 72 

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 combustível 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 
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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 DFCI 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Na Secretaria do DPTU, deu entrada em Novembro e Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021 

os seguintes processos: 

Novembro de 2020 

Processos Tipo A - 12 processos 

Processos Tipo B - 8 processos 

Processos Tipo 1 - 4 processos 

Foram emitidas 9 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 11 Licenças de Construção 

Dezembro de 2020: 

Processos Tipo A - 13 processos 

Processos Tipo B - 13 processos 

Processos Tipo 1 - 3 processos 

Foram emitidas 4 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 13 Licenças de Construção 

Janeiro de 2021: 

Processos Tipo A - 6 processos 

Processos Tipo 1 - 4 processos 

Foram emitidas 5 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 4 Licenças de Construção 

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

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

Processos tipo "I" - loteamento urbano/alteração ao alvará de 
loteamento 
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Propostas submetidas pela DPTU em: 

novembro de 2020: 

PROPOSTA N.º 1006/2020- CERTIDAO N.º 635/20 - Certidão de compropriedade; 

dezembro de 2020: 

PROPOSTA N.º 1055/2020 - CERTIDAO N.º 395/20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N. º 1057 /2020- CERTIDAO N. º 397 /20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N. º 1054/2020- CERTIDAO N. º 394/20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N. º 1056/2020- CERTIDAO N. º 396/20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N. º 1058/2020- CERTIDAO N. º 502/20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N.º 1043/2020- CERTIDAO N.º 617/20 - Certidão de compropriedade; 

Janeiro de 2021 

PROPOSTA N.º 1065/21- CERTIDAO N.º 753/20 - Certidão de compropriedade; 

PROPOSTA N. º 1064/2020- Constituição de fundo de maneio para O ano de 2021. 

73 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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 

1 nf ormações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Pedidos de estorno de cabimento 

Processo F-36/2020 - Espaço de resíduos e tardoz dos Trilhos da Ciência 

Processo F-59/2020 - Pavimentos e ciclovia nos jardins anexos ao estabelecimento 

prisional 

Processo F-62/2020 - Remodelação da Iluminação Pública na Qta do Saldanha 

Processo F-67 /2020 - Requalificação do espaço exterior da EB1 na Atalaia 

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

Processo F-83/2020 - Reconstrução de Muro e Corte de Árvores - Cemitério de S. Sebastião 

Processo F-84/2020 - Reparação de Infiltrações no Laboratório Centro de Aprendizagem 

Processo F-87 /2020 - Espaço de jogos e recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Anulação e substituição de cabimento 

Processo F-9112020 - Reparações Diversas em I.S. Nos Pavilhões Municipais n. º 1 e n. º 2 

Convite por e-mail 
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Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /Z0Z0 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Abertura das Propostas 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Pedido de Informação de Compromisso 

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

Processo F-53/2020 - Substituição de Cobertura no Refeitório da Escola E.8.1 Caneira 

Processo F-59/2020 - Pavimentos e ciclovia nos jardins anexos ao Estabelecimento 

Prisional 

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

Térreo do Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

Processo F-68/2020 - Recuperação de Vãos e Paredes Exteriores no Edifício da Quinta do 

Pátio de Água 

Processo F-72/2020 - 1.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-77 /Z0Z0 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Públicos 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 
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Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Processo F-82/2020 - Substituição da Vedação no Polidesportivo do Alto das Vinhas 

Grandes 

Processo F-91 /2020 - Reparações Diversas em 1.5. Nos Pavilhões Municipais n. º 1 e n. 0 2 

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

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

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

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

Térreo do Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

Processo F-68/2020- Recuperação de Vãos e Paredes Exteriores no Edifício da Quinta do 

Pátio de Água 

Processo F-72/2020 - I.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-77 /2020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Processo F-82/2020 - Substituição da Vedação no Polidesportivo do Alto das Vinhas 

Grandes 

Processo F-91 /2020 - Reparações Diversas em 1.5. nos Pavilhões Municipais n. º 1 e n. º 2 
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Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

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

Processo F-72/2020 - I.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-77 /2020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Divulgação dos Documentos de habilitação 

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

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-7712020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Aprovação da Minuta do Contrato 

Processo F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de 

estacionamento na Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

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

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

Processo F-72/2020 - 1.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-77 /2020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Processo F-82/2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 
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Comunicação do contrato na plataforma Basegov e Auto de Consignação 

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

Processo F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

Processo F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de 

estacionamento na Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

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

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

Processo F-72/2020 - I.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-7712020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Envio do Auto de Consignação 

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

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

Ciência 

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

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

Processo F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

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

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

Aérea 

Processo F-44/2020 - Remodelação de pavimentos e execução de parque de 

estacionamento na Av. ª Salgueiro Maia - Montijo 

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

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

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

Térreo do Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

Processo F-68/2020 -Recuperação de Vãos e Paredes Exteriores no Edifício da Quinta do 

Pátio de Água 

Processo F-69/2020 - Vedações na EB Pedro Varela 

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

Processo F-72/2020 - I.P. do Arruamento Envolvente ao Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Processo F-73/2020 - Iluminação Publico - Troço entre a Antiga Estação da CP e o E. 

Leclerc 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-77 /2020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Processo F-78/2020 - Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-81 /2020 - Reparações de Calçadas na freguesia de Canha e Praceta Cidade de 

Braga 

Processo F-82/2020 - Substituição da Vedação no Polidesportivo do Alto das Vinhas 

Grandes 

Processo F-89/2020 - Pavimentações Diversas em diversos Arruamentos em Pegões 
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Processo F-91 /2020 -Reparações Diversas em 1.5. nos Pavilhões Municipais n.º 1 e n.º 2 

Comunicação prévia de abertura de estaleiro 

Processo F-34/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

Processo F-74/2020 - Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

Processo F-77 /2020 - Trabalhos Diversos em Edifícios Municipais e Espaços Público 

Auto de Suspensão 

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

Auto recomeço 

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

Auto de Receção Provisória 

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

Processo F-01 /2020 - Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos do 

Concelho/2020 

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

Voluntários de Montijo e a Rotunda do lzidoro 

Processo F-13/2020 -Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Processo F16/2020 - Remodelação e Reforço da Iluminação Exterior do Tribunal do 

Montijo e Envolvente 

Processo F-25/2020 - Substituição de Condutas de Rega em Diversos Espaços do Concelho 
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Processo F-41 /2020 -Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olfmpico e Rotunda da Força 

Aérea 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

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

Processo F-01 /2020 - Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos do 

Concelho/ 2020 

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

Voluntários de Montijo e a Rotunda do lzidoro 

Processo F-13/2020 -Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

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

Montijo e Envolvente 

Processo F-25/2020 - Substituição de Condutas de Rega em Diversos Espaços do Concelho 

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

Liberação Parcial da Caução 

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

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

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

Montijo 

Auto de receção definitiva 

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

Processo F-10/2014 - Substituição de Cobertura na Escola Básica Ary dos Santos 
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Processo F-13/2014 - Reparação da Vedação do Polidesportivo do Parque Urbano das 

Piscinas Municipais 

Cancelamento de garantia bancária 

Processo F-09/2020 -Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. Dos Bombeiros 
Voluntários de Montijo e a Rotunda do lzidoro 

Substituição de retenção por garantia 

Processo F-08/2020 - Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do 
Centro de Saúde do Afonsoeiro 

Reforço - Garantia Bancária 

Processo F-68/2020 -Recuperação de Vãos e Paredes Exteriores no Edificio da Quinta do 
Pátio de Água 

Editais - Alteração de Trânsito 

N. º 123/2020 - Remodelação de coletor unitário na Travessa da Estação 

N. º 138/2020 - Montagem, assistência/manutenção e desmontagem da Iluminação de 

Natal 

N.º 141/2020 - Remodelação de coletor unitário na Travessa da Estação - 2ª Fase 

N.º 145/2020 - Repavimentação de alguns arruamentos no Bairro da Caneira 

N. º 152/2020 - Repavimentação da Avenida Pedro Nunes no Afonsoeiro 

N. º 0112021- Remodelação da rede de água em Pegões Velhos 

N. º 07 /2021 - Repavimentação na Avenida Corregedor Rodrigo Dias e na Rua José 

Joaquim Marques 

N. º 17 /2021 - Reabilitação da Rua Miguel pais - prolongamento do Passeio do Cais 
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N. º 120/2020 - Horário de funcionamento de Cemitério Municipal devido ao Covid 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N. º 55/2020 

Processo N.º 56/2020 

Processo N. º 57 /2020 

Processo N. º 58/2020 

Processo N.º 59/2020 

Processo N. º 60/2020 

Processo N. º 61 /2020 

Processo N.º 62/2020 

Processo N. º 63/2020 

Processo N. º 64/2020 

Processo N.º 65/2020 

Ofícios aos proprietários 

Processo N. º 55/2020 

Processo N. º 56/2020 

Processo N. º 57 /2020 

Processo N.º 58/2020 

Processo N.º 59/2020 
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Hasta pública para alienação de 37 viaturas para abate removidas da via pública ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Remoção de Veiculos Abandonados. 

Ofício à Valorcar 

Ofício à firma adjudicatária 

Ofício às firmas preteridas 

Informação Parque Auto 

1 nformação DAO 

Oficio para Entidades Polícias 

Comando Distrital da GNR de Setúbal 

Comando Distrital da PSP de Setúbal 

Inspetor da Policia Judiciária do Departamento de Investigação Criminal 

RELA TÓRIO - SECTORES 

Fornecimento de chapas sandwich para a EB Ary dos Santos 

Reparação de aqueduto em Pegões 

Substituição de bateria de parquímetro 

Reparação de fechadura de vitrine do mercado municipal 

Fornecimento de 5 placas identificadoras para a nova ciclovia 

Reparação de parcómetros 

Montagem de bomba submersível na Sala do Futuro no Centro Cívico do Esteval 
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Reparação do elevador do Edifício dos Serviços Técnicos 

Fornecimento de tubos galvanizados e chapas galvanizadas para exposição 

Fornecimento e plantação de material vegetal no município de Montijo 

Substituição do botão de alarme no elevador do Edifício dos Serviços Técnicos 

Limpeza e aspiração da caixa de retenção existente na zona de lavagem dos carros do lixo 

do Parque Auto 

Calibração de equipamentos dos Aferidores 

Substituição de lâmpadas no elevador da EB da Caneira 

Montagem de vedação para terreno camarário na Rua Custódio Pinto - Montijo 

Aquisição de 23 toneladas de massas betuminosas a frio 

Aquisição de vestuário para os técnicos da D0SUA 

Recuperador de óleo das guias do elevador do Centro Social do Esteval 

Aquisição de fechadura elétrica para o portão da EB Ary dos Santos 

Desentupimento de esgotos na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 

Reparação de equipamentos mecânicos sopradores, motosserras e roçadoras para o ano 

2021 

Fornecimento de pilaretes, colocação e regularização de calçada 

Aquisição de 22 pilaretes para colocação na Travessa Sacadura Cabral 

Limpeza da caixa de drenagem pluvial do campo do Parque Urbano das Piscinas 

Limpeza de caixas e coletores do Campo de Futebol do Afonsoeiro 

Fornecimento de pilaretes, colocação e regularização de calçada na Praça Henrique Lopes 

de Mendonça 

Reparação de equipamentos mecânicos sopradores, motosserras e roçadoras para o ano 

2021 
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Reparação de máquinas e tratores corta relva 

Aquisição de vestuário para os técnicos da D0SUA 

Remodelação da instalação elétrica e de rede informática na Fiscalização Municipal 

SECTOR DE CEMITÉRIOS 

Trabalhos no interior do cemitério, limpeza de instalações, varreduras. 
Capinagem e aplicação de herbicida, arranjo dos canteiros, regas e trabalhos 
habituais dentro do cemitério. 

1 de novembro a 30 de novembro de 2020 

S. Sebastião 

lnumações - 22 

Exumações - 3 

Capelas - 21 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 8 

Exumações -4 

Capelas -8 

1 de dezembro a 31 de dezembro de 2020 

S. Sebastião 

lnumações - 21 

Exumações - O 

Capelas - 20 
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Pinhal Fidalgo 

lnumações - 4 

Exumações - 1 

Capelas - 6 
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1 de janeiro a 31 de janeiro de 2021 

S. Sebastião 

lnumações - 33 

Exumações - 4 

Capelas - 23 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 14 

Exumações - O 

Capelas - 3 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CASA DO AMBIENTE 

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

Marcelino - GCRP; 

Preparação de Campanha com EB D Pedro Varela no âmbito das eco-escolas, sobre 

Residuos, 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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Apoio de projeto de sensibilização ambiental de alunas da ESP JS - orientação para inicio 

de laboração de Projeto Elaboração de divulgações de sensibilização ambiental a publicar 

no site oficial sobre Ambiente e Natal (não foram divulgadas por decisão do GCRP). 

Projeto PeddyApp - Projeto em parceria com a 5. Energia; 

Análise e divulgação junto das ecoescolas do Projeto "O mar começa aqui" da ABAE 

Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Janeiro #1 Super-Heróis de Máscara 

Agenda de Eventos Fevereiro #2 Um copo de água, por favor 

Revisão e complemento da ficha de avaliação Nacional da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 
- edição 2020. 

Avaliação, revisão e reunião de Orçamentos levantados para ações da Casa do Ambiente 
(2021 ). 

Inscrição e divulgação junto das ecoescolas do Projeto "O mar começa aqui" da ABAE 

Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Fevereiro #2 Dicas para poupar água (versão final publicada) 

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. 

Elaboração de conteúdos em análise a integrar no Plano - Medidas e ações e caracterização 

territorial. 

Realização da Reuniões com o GT por videoconferência. 
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Campanha Cidade Limpa - preparação de Campanha em parceria com a Dra Manuela 

Marcelino - GCRP; 

Preparação de Campanha com EB D Pedro Varela no âmbito das eco-escolas, sobre 

Residuos, 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. 

Apoio de projeto de sensibilização ambiental de alunas da ESPJS - orientação para inicio 

de elaboração de Projeto 

Elaboração de divulgações de sensibilização ambiental a publicar no site oficial sobre 

Ambiente e Natal (não foram divulgadas por decisão do GCRP). 

Projeto PeddyApp - Projeto em parceria com a S. Energia; 

Análise e divulgação junto das ecoescolas do Projeto "O mar começa aqui" da ABAE 

Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Janeiro #1 Super-Heróis de Máscara 

Agenda de Eventos Fevereiro #2 Um copo de água, por favor 

Revisão e complemento da ficha de avaliação Nacional da SEMANA EUROPEIA DA 

MOBILIDADE - edição 2020. 

Avaliação, revisão e reunião de Orçamentos levantados para ações da Casa do Ambiente 

(2021 ). 

Inscrição e divulgação junto das ecoescolas do Projeto "O mar começa aqui" da ABAE 

Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Fevereiro #2 Dicas para poupar água (versão final publicada) 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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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. 

Elaboração de conteúdos em análise a integrar no Plano - Medidas e ações e caracterização 

territorial. 

Realização da Reuniões com o GT por videoconferência. 

GERAL 

Apoio a duas reuniões do D0SUA; 

Apoio ao Posto de Turismo na montagem de um datashow para uma exposição. 

Apoio a diversas ações de testes de covid. 

Questões de municipeNotas.:. 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. 0 11382/2017, 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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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA 
SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 

NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO MONTIJO 

Atendimentos 

Informações/ 105 

Entrega decorações árvore de natal/29 

Entrega de prendas para IPSS/22 

Entrega de bens a famílias carenciadas/21 

Atividades/ Beneficiários 

Apoio Psicológico/54 

Ensaios Grupo Teatro Sem Limites/170 

Contactos com os professores e alunos para participação no espetáculo "Estamos Juntos no 

Natal". 

Elaboração do Boletim Bimestral da Universidade Sénior pelos alunos da disciplina de 

Jornalismo e Gestão de Negócios com o apoio do Professor João Barbosa e administrativo 

da USM. 

Tomada de Posse da Equipa Reitoral na Sala Multiusos da Universidade Sénior. 

Realizados contactos com instituições de solidariedade social para dar a conhecer a 

iniciativa da USM "Arca dos Sonhos" 

Entrega de bens alimentares/brinquedos/roupas, a instituições. 

Apresentação do blog da USM. 

Receção de inscrições e entrega de moldes para a iniciativa do Atelier Solidário (confeção 

de pensos higiénicos reutilizáveis destinados a adolescentes da Guiné Bissau em 

colaboração com o Projeto Adolescer). 
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Divulgação de inquérito sobre perturbações no sono a partir dos 50 anos. 

Contato com os professores da USM no sentido de serem realizadas aulas online em direto 

ou através da gravação de vídeo 

ACADEMIA SÉNIOR DE PEGÕES E CANHA 

Atendimentos 

Matricula/ 1 

lnscrições/2 

Informações/ 154 

Processo Administrativo/8 

Renovação/7 

Visitas ao domidlio/2 

Atividades/ Beneficiários 

Apoio Psicológico/20 

Leituras animadas online/24 

Atelier Solidário/enfeites para a árvore de Natal/17 

Entrega ao domicilio de jornal e lembrança de natal/51 

Linha Proximidade/30 

Leituras ao ouvido/22 

Encontros de leitura online/32 

Atelier solidário/7 

ACADEMIA SÉNIOR DE ATALAIA E ALTO ESTANQUEIRO-JARDIA 
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Inscrições/ 12 
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Inscrições atividades extracurriculares/ 14 

lnformações/694 

Atividades/ Beneficiários 

Sessões de Apoio Psicológico/20 

Leituras ao Ouvido/ 6 

Voluntários à janela/ 18 

Inscrições em atividades/30 

ACADEMIA SÉNIOR DE SARILHOS GRANDES 

Atendimentos 

Informações/ 364 

Processo Administrativo/9 

Visita do Domicilio/ 6 

Atividades/ Beneficiários 

Apoio Psicológico/ 1 O 

3 Sessão online Saúde e Bem-estar "Crenças de Saúde Mental" 

2 Sessões online Nós e Mundo "Conhecer o Montijo" e "O Natal no Mundo" 

2 Tardes de Tertúlia "Simbologia do Natal" 

2 Desafios da semana 

95 



'(t~ Y 
~ 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

GABINETE SÉNIOR E ATELIERS 

Atendimentos 

Informações/ 170 

Atividades/ Beneficiários 

Apoio Psicológico/3 

Leituras ao Ouvido (telefónico)/30 

Contatos de Proximidade (telefónico)/15 

Atelier Solidário (domiciliário)/7 

Aula de atividade física online 

Aula sobre Viagens online 

No âmbito do concurso Literário Sénior, procedeu-se à organização das obras dos autores 

concorrentes e foram enviados ofícios a fim de se dar conhecimento da receção das obras. 

Cantinho da Criatividade e Artes Agulhas elaboração de 8 conjuntos no âmbito da iniciativa 

"Enfeites para a árvore de Natal". 

Contacto telefónico e através dos grupos de f acebook, com os/ as alunos/ as dos Atelier 

Sénior Montijo. 

Pesquisa de iniciativas para o Plano de Atividades 2021. 

A árvore de Natal enfeitada com os trabalhos criados pelas alunas estava disponível na 

DDSPS; os trabalhos individuais assim como a árvore de Natal foram divulgados no facebook 

do Gabinete Sénior; 

Contacto telefónico e através dos grupos de f acebook, com os/ as alunos/ as dos Atelier 

Sénior Montijo a desejar um Feliz Natal; 

LINHA DE APOIO SOCIAL 
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De novembro a dezembro de 2020, 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 701 refeições (pequeno almoço, almoço e ceia) a 13 

beneficiários, entregues diariamente no domicilio pela União Mutualista N. Sra. Da 

Conceição. 

A partir de janeiro, este serviço foi protocolado com a Sta. Casa da Misericórdia do Montijo 

e foram fornecidas 395 refeições (pequeno almoço, almoço e reforço para a ceia) a 15 

beneficiários. 

Ainda durante o mês de janeiro, foram atendidas 19 chamadas, encaminhadas para os 

respetivos gabinetes: 

Manifestação de interesse/2 

Habitação social/8 

Carência económica/ 4 

Emprego/1 

Apoio alimentar/3 

Habitação/ 1 

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL 

Atendimentos 

Carência alimentar/ 132 

Reavaliação de processo/24 

Saúde/12 

Loja social/20 

Direitos sociais/60 
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Ausência de rendimentos/113 

Emergência social/ 17 

Habitação/ 13 

Apoio económico/8 

Problemas jurídicos/ 1 

Encaminhamentos 

Equipa RSl/158 

Instituições da RAA concelhia/99 

Instituições de saúde/37 

Instituições de apoio a idosos/1 

Segurança social/ 41 

0utros/32 

Em acompanhamento com outros serviços/ 36 

KONT'@RTE - E7G 

Envolvidos um total de 112 indivíduos únicos, 59 participantes diretos e 33 participantes 

indiretos, dos quais 1 criança/jovem e 32 familiares num total em 248 sessões, 369 

presenciais e 92 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). 

Atividades/ Beneficiários 

Apoio ao estudo/26 

Espaço psicopedagógico/ 36 

Formação TIC/68 

Escola virtual/47 
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Música/16 
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Kont@rte online/ 49 

Radio movimento/11 

Espaço psicossocial/ 140 

Oficina de expressões/ 48 

Programa de férias/6 

Elaboração da candidatura do Projeto KONT@RTE.E8G, à 8. ª geração do Programa 

Escolhas. Submetida no dia 29 de janeiro de 2021. 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO 

De março a dezembro de 2020 foram feitos 514 atendimentos telefónicos estando a 

prevalência relacionada com pessoas idosas que se sentem muito isoladas, familias com 

dificuldades em lidar com os filhos nesta situação de Pandemia, vitimas de violência 

doméstica, encaminhamentos para apoios alimentar e financeiros e consumo de drogas 

(álcool e THC). 

Em janeiro, realizaram-se 200 atendimentos telefónicos, agrupados nos seguintes motivos: 

vitimas de violência-70; apoio psicológico-97; apoio a toxicodependentes-15; 

lnstitucionais-18. 

O Grupo de Apoio a Vitimas de Violência, mantém contactos semanais. 

ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES 

Atendimentos/Beneficiários 

Violência Doméstica/5 

Atividades 
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Reunião online, com Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) - dia 3 de 

novembro, sobre proposta de Plano de Ação para 2021. 

Reunião preparatória da campanha "Violência doméstica não tem desculpa" no 

âmbito do Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com 

o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP-CMM) - dia 16 de novembro, 

via plataforma Teams. 

Lançamento da campanha digital "Violência doméstica não tem desculpa" no âmbito 

do Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres - dia 22 de 

novembro e que decorreu até ao dia 25 de novembro, nas redes sociais do município. 

Reunião da Rede de Apoio às Mulheres em Situação de Violência (RAMSV) - dia 24 de 

novembro, via plataforma Teams - com a presença de 22 representantes das 

entidades parceiras. 

Ação de Formação "As correntes teóricas da Socialização de Género - Conceitos 

associados" para a Equipa para a Igualdade na Vida Local - dia 11 de dezembro, via 

plataforma Teams. 

Deliberação aprovada por unanimidade, da Adesão do Município do Montijo ao 

Protocolo entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade de Género "Municípios Solidários com as Vítimas de 

Violência Doméstica" - Reunião de Câmara de 20 de janeiro. 

Participação de uma técnica na reunião de Apresentação do Processo de 

Certificação Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica (RNAVVD) -

dia 14 de janeiro, 15h00-17h30, via plataforma Zoom. 

Participação de uma técnica, em representação da Estrutura de Atendimento 

Espaço Informação Mulheres, na entrevista com o IGOT - Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, entidade promotora que se encontra a desenvolver a 

Plataforma de Gestão da Rede Nacional de Apoio a Vitimas de Violência Doméstica 

- 28 de janeiro às 11 h00-13h00, via plataforma Zoom. 

Elaboração do Plano de Atividades para 2021, do Espaço Informação Mulheres/Plano 

de Ação Local para a Igualdade Género, Cidadania e Não-discriminação (PALPIC). 
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Promoção/ divulgação interna na autarquia, da campanha do Dia Internacional para 

a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro), com o envio do 

folheto da campanha, anexo ao recibo de vencimento. 

Aprovação da candidatura do Plano de Ação Local para a Igualdade Género, 

Cidadania e Não-discriminação (PALPIC), no âmbito do POISE, Porlisboa2020, e 

inicio dos trabalhos para a implementação do projeto. 

CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES - CLAII 

Atendimentos 

Beneficiários/ 178 

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.; Nacionalidade. 

Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Nepal, Roménia, 

Paquistão Guiné-Bissau, Bulgária, Croácia, Espanha. 

Atividades 

Diligências efetuadas junto das entidades que integram a Plataforma de 

Acompanhamento do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes, com 

vista à execução de medidas a incluir no Plano de Ação de 2021. 

Ação de Formação de Reciclagem "Lei de Estrangeiros e Lei da Nacionalidade" - via 

Google Meet, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, com a participação de uma técnica. 

Reunião com entidade parceira com responsabilidade nas áreas de intervenção 

Mercado de trabalho e Empreendedorismo e Educação e Lingua, no âmbito da fase 

de implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 

Montijo - dia 27 de novembro, na Quinta do Saldanha. 
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Ação de Formação "Educação Intercultural nas Escolas" dinamizada pelo Alto 

Comissariado para as Migrações (ACM) - no âmbito da Medida 1 O do li Plano Municipal 

para a Integração de Migrantes (2020-2022) - Formação em educação intercultural, 

dirigida ao pessoal docente e auxiliar dos agrupamentos do concelho e dos jardins

de-infância ou ATL da rede pública - dia 26 de novembro, via plataforma Teams, 

com 12 participantes. 

Reunião com a Responsável do Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração 

de Migrantes (GAPLIM) no âmbito da fase de implementação do PMIM - Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes - dia 10 de dezembro, via Google Meet. 

Reunião com a gestora do projeto, Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração (FAMI), no âmbito da fase de implementação do PMIM -

Plano Municipal para a Integração de Migrantes - dia 17 de dezembro, via Google 

Meet. 

Reunião grupo de trabalho "Migrantes - Canha e Pegões" - dia 11 de janeiro, na Sala 

da Assembleia Municipal. 

Reunião dirigida pelo Senhor Vereador José Manuel Santos, na qual estiveram 

presentes os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Pegões e Canha; 

elementos da Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo, da Divisão da 

Administração Organizacional e da Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção 

da Saúde, (através do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes) - (Execução 

da Medida 20 do PMIM - Criação de uma equipa interinstitucional para identificação 

de condições indignas de habitação entre a população NPT) 

Reunião entre diversas entidades, sobre a questão da comunidade 

migrante/trabalhadora agricola nas freguesias de Pegões e Canha - dia 14 de 

janeiro, na Junta de Freguesia de Pegões. 

Reunião dirigida pelo Senhor Vereador José Manuel Santos, na qual estiveram 

presentes os senhores Presidentes de Junta de Freguesia de Pegões e de Canha; 

elementos da Divisão da Administração Organizacional e da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde, (através do Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes); representantes do SEF - Serviço de Estrangeiros e 
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Fronteiras (Delegação Regional de Setúbal), da Unidade Local do Barreiro da ACT -

Autoridade para as Condições de Trabalho, da Autoridade Tributária (DF Setúbal), 

do Posto da GNR de Canha, do Destacamento da GNR de Palmela e da Segurança 

Social (Centro Distrital de Setúbal). (Execução da Medida 20 do PMIM (Criação de 

uma equipa interinstitucional para identificação de condições indignas de habitação 

entre a população NPT) 

Elaboração do Plano de Ação para 2021, do CLAIM - Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes / PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 

Montijo. 

Participação de um técnico na Ação de Formação "Reciclagem a Lei de Estrangeiros 

e Lei da Nacionalidade" dinamizada pelo Gabinete de Apoio Jurídico dos CNAIM 

Lisboa, Norte e Algarve e pelo Gabinete de Apoio Jurídico do CNAIM Lisboa (ACM, 

1. P.) - via Google Meet nos dias 20 1 21 1 22 de janeiro 

Realização da Ação de Formação "Associativismo Imigrante" com a colaboração do 

Núcleo de Apoio às Associações e do curso de PFOL - Português para Falantes de 

Outras Línguas do Escola Poeta Joaquim Serra, no âmbito da execução da medida 

15 - Formação em interculturalidade dirigida a atores sociais, incluindo dirigentes 

associativos - ACM, 1. P. - dia 26 de janeiro, entre as 19h e as 21 h, via plataforma 

Teams. - 12 participantes. 

REDE SOCIAL MONTIJO SAUDÁVEL 

Atividades 

Elaboração do Relatório de Atividades de 2020 

Elaboração do Plano de Atividades para 2021 

Reunião do Núcleo Executivo do CLASS - dia 19 de janeiro, 10h30-12h30 - via 

plataforma T eams 

Reunião do Plenário do CLASS - dia 28 de janeiro, 14h30-17h30 - via plataforma 

Teams. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

NOVEMBRO 2020 

Entradas 

6 Assistentes Operacionais (DOSUA/Higiene Urbana) - Recrutamento 

Saídas 

1 Assistente Operacional (Cemitério Municipal/DOSUA) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (Higiene Urbana/DOSUA) - Aposentação 

1 Encarregado Operacional (Obras Municipais/DOSUA) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (Jardins/DOSUA) - Óbito 

1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Mobilidade entre Órgãos 

DEZEMBRO 2020 

Entradas 

1 Técnico Superior (DGFP) - Recrutamento 

1 Técnico Superior (DAO) - Recrutamento 

Saídas 

1 Técnico Superior (Gab. Comunicação) - Mobilidade entre Órgãos 

1 Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - Mobilidade entre Órgãos 

1 Assistente Operacional (União De Juntas Atalaia E Alto Estanqueiro) -Óbito 

JANEIRO 2021 

Entradas 

1 Técnico Superior (DAO) - Recrutamento 

1 Técnico Superior (DDSPS) - Regresso de licença sem remuneração 

1 Técnico Superior (DDSPS) - Consolidação da mobilidade entre Órgãos 

2 Assistentes Operacionais (pessoal não docente) - Recrutamento 

Saídas 

1 Assistente Operacional (Serviços Gerais/DAO) - Licença sem remuneração 
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CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

NOVEMBRO 2020 

Entradas 

2 Assistentes Técnicos (DPTU) - Recrutamento 

2 Assistentes Operacionais (Carpintaria/DOSUA) - Recrutamento 

Saídas 

2 Assistentes Operacionais (pessoal não docente) -Divisão de Educação - Denúncia de 

contrato por iniciativa do trabalhador 

DEZEMBRO 2020 

Entradas 

1 Assistente Operacional (Pessoal Não Docente) - Recrutamento 

Saídas - O 

JANEIRO 2021 

Entradas - O 

Saídas 

2 Assistentes Operacionais (pessoal não docente) - Denúncia de contrato por iniciativa do 
trabalhador 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO INCERTO 

NOVEMBRO 2020 
Entradas - O 
Saídas 
1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Aposentação 

DEZEMBRO 2020 
Entradas - O 
Saídas - O 
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1 Técnico Superior (Divisão de Educação) - Denúncia de contrato por iniciativa do 
trabalhador 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOVEMBRO 2020 

Entradas - O 

Saídas - O 

DEZEMBRO 2020 

Entradas - O 

Saídas - 2 Prestadores de serviços (DGFP e DPTU) 

JANEIRO 2021 

Entradas- 1 Prestador de serviço (DDSPS) 

Saídas - 1 Prestador de serviço (DDSPS) 

CONTRA TOS EMPREGO-I NSERÇÃO 

NOVEMBRO 2020 

Entradas - O 

Saídas - 2 

Candidaturas apresentadas - O 

DEZEMBRO 2020 

Entradas - O 

Saídas - 7 

Candidaturas apresentadas - O 
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Entradas - 6 

Saídas - 1 
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Candidaturas apresentadas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 

NOVEMBRO 2020 
Entradas - O 
Saídas - O 

Candidaturas - 1 

DEZEMBRO 2020 

Entradas - 7 

Saídas - O 

Candidaturas - O 

JANEIRO 2021 

Entradas - 1 

Saídas - 1 

Candidaturas - O 
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DIVISÃO CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Novembro 2020 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

111\1 
Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 
........ NOVEMBRO 2020 

"' Dia Hora Categoria ~ rdo Receita o 
;.,i 7 16H30 O Lu ar de todas as Historias ::::, 
11,1 

~ 
28 

11H00 

16H30 

Teatro CMM 
Nicolau e os Patagões - Artelier? 

e. 
~ 

TOTAL 

Dia Hora Cate orla Acordo Nome Partld antes 
UI 11 15 15HOO Reunião CMM Reunião de Câmara 

"' . 19 la .,, 
09h00- Protocolo de .. Ili 

Companhia Mascarenhas-Martins .. .,, 20 Ensaios 6 
~ ·- 13h00 Colaboração o~ 23 :i 25 15H00 Reunião CMM Reunião de Câmara 20 

TOTAL 41 

TOTAL Eventos+ Atividades 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Face à situação pandémica em que nos encontramos, é urgente controlar a propagação 

do novo coronavfrus 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 vírus, sem colocar em causa os serviços essenciais. 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 
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equipamentos culturais. Assim sendo, durante o mês de Novembro houve uma aposta 

na programação online, no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora: 

Nome da atividade Data Informação Visualizações 

Terça-feira 899 visualizações 

A Cultura entra em sua casa 
Visita guiada à exposição Galo de Barcelos 

17 de - a recriação de um símbolo (até ao dia 15 de 

Novembro Dezembro) 

Quinta-feira 582 visualizações 

Atelier infantil 19 de O Meu Galo de Barcelos (até ao dia 15 de 

Novembro Dezembro) 

1481 

visualizações 
TOTAL 

(até ao dia 15 de 

Dezembro) 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 27 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Dias da semana: 8 

Fins de semana: 19 

Individuais: 11 

Grupos: 16 

Descrição dos Grupos: 
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Foi realizada uma visita guiada no dia 15 de novembro, a um grupo de 16 pessoas no 

âmbito do projeto " "Nos Trilhos dos Moinhos" da Câmara Municipal do Seixal 

contextualizando a história do Museu Agrícola da Atalaia no exterior do edifício. Entrando 

depois no edifício do Museu dois visitantes de cada vez. 

Outras atividades 

- Contactos com D0SUA, 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; 

- Incorporação de uma balança, outrora utilizada num talho do Mercado Municipal do 
Montijo, da marca Citizen, doação de Fernanda Vau Almeida; 

- Acompanhamento na conservação e limpeza das peças museológicas por assistente 
operacional recentemente colocada no Museu Agricola da Atalaia; 

(Nota: observa-se uma boa adaptação por parte da trabalhadora Graça Cruz a este 
serviço); 

- Contactos com Alfredo Marques para concretização da doação de peça de moagem 
de cereais; 

- Contactos com a empresa Digisul para a aquisição de aquecedores e aspirador; 

- Restauro de um pulverizador de marca Hipólito. 

- Restauro de uma medida de cereais de 1 O litros; 

- Restauro de uma rasoira de medida de cereais de 1 O litros. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Através da pele" de Tony Cassanelli 

Continuação da supracitada exposição, da autoria do artista plástico Tony Cassanelli, que 

esteve em exibição até ao dia 14 de novembro e cuja inauguração decorreu a 14 de agosto. 

Esta exposição deu-nos a oportunidade de conhecer o trabalho deste autor, tendo sido a 

primeira exposição que aceitou realizar desde que reside no nosso pafs, há cerca de seis 

anos. Formado em escultura pela Academia de Belas Artes de Carrara, trabalha em 
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escultura, desenho, vídeo e pintura, tendo-nos apresentado exemplos desta sua 

versatilidade, com predomínio do desenho, numa série de trabalhos que realizou com 

modelos. 

No dia 09 de novembro, sábado, o autor esteve presente, das 15h às 17h30, para receber 

os visitantes, permitindo uma conversa com o autor, estiveram presentes 11 pessoas. Até 

ao dia 14 de novembro a exposição contou com a presença de 89 pessoas, totalizando 

a exposição, desde o seu inicio até ao seu final, 585 visitantes. 

- "Subconsciente" exposição de Valentim Quaresma 

Continuação dos trabalhos de preparação, produção, montagem e inauguração, no dia 28 

de novembro, da acima referida exposição, que traz de novo, à nossa cidade, o criativo 

trabalho do designer Valentim Quaresma. Este artista, premiado em Itália, que tem 

apresentado o seu trabalho não só em vários países europeus, mas também em Angola, 

Brasil e Senegal, apresenta-nos, nesta exposição, uma série de trabalhos de escultura, 

joalharia contemporânea, moda e figurinação. 

A inauguração, integrada na programação do Natal com Arte, 14 de agosto, inaugurou sem 

público, no dia 28 de novembro, com transmissão do evento em streaming. A Galeria esteve 

aberta até às 19h00 e ainda recebeu nesse dia 52 pessoas e no dia seguinte 54 pessoas, 

totalizando assim 106 visitantes. 

- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, em 

setembro, subiu de 285 para 305, e em novembro subiu para 350, tendo tido assim, 

angariados 45 seguidores. 

Foram colocados, durante este mês, 12 stories e posts no feed de notícias relativos a ambas 

as exposições "Através da pele" de Tony Cassanelli e "Subconsciente" de Valentim 

Quaresma. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira do 

GCRP. 
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Durante o mês de outubro esteve patente a Exposição, Galo de Barcelos - "A Recriação de 

um Símbolo" com um total de 25 visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatistica de Novembro 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Novembro 2020 

• Inscritos 6 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 85 Utilizadores e 21 O 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 (lnfanto/ Juvenil) O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 127 Frequentadores 

• Visitas (lnfanto/ Juvenil) O Visitantes 

• Visitas a Exposições O Visitantes 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração N.º de 
Data Título 

(minutos) Visua(;zações 

07/11/2020 "O Magusto" 5,28 304 

07/11/2020 "Vamos Brincar com castanhas" 6,25 372 

-Número de visualizaçoes em 02/12/2020. 
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Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 
Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto 
Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Pe2ões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 
solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 
munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

Novembro 

Projetos Internacionais 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

20 de Novembro 20201 Webinar Mobility Tools e OLS no âmbito da Mobilidade para 

Formandos e Pessoal do Ensino Profissional. 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização. 

"Discovering new work practices in Europe" 

Irlanda, Corkl4 semanas! 12 formandos (6 de cada uma das áreas de formação): 

• Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel 

• Curso Técnico de Multimédia 
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Erasmus Pro I Espanha, Granada 1 3 meses 16 formandos recém-diplomados da EPM (3 de 

cada uma das áreas de formação) 

• Turismo 

• Restauração (Cozinha/ Pastelaria) 

Divulgação da oferta de estágios profissionais nos meios ao dispor, entre os quais nas redes 

sociais. 

Projetos Municipais 

Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 2020 Live Streaming 

Finalização do período de gravação do CD, no Estúdio Feedback da Academia JDCR, 

entrega do material ao Gabinete da Juventude. Calendarização da data de entrega dos 

CD's à Banda Vencedora. 

Young DJ Contest Live Streaming 20201 7 de Novembro 

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 face às necessidades inerentes à 

dinamização do mesmo. Término do período de divulgação do evento e inscrições, nas 

redes sociais e demais meios ao dispor da autarquia, a 2 de Novembro. 

NO dia 7 de Novembro realizou-se o evento Young Oj Contest, Live Streaming, no das 20h00 

às 22h00, no Feedback Studio, Academia Juvenil Desporto Cultura e Recreio do Montijo, 

cumprindo todas as medidas impostas pelo estado de emergência. 

Após a avaliação e deliberação do nosso Júri, DJ Fusion Boy, DJoana e Fernando Barreto, 

sagrou-se vencedor Gamiix (Tiago Gameiro). O vencedor receberá um cheque brinde da 

FNAC no valor de 300€ e todos os participantes certificados de participação. Agradecemos 

a colaboração e empenho a todos os que contribuíram para a realização deste evento, 

parceiros, júri e concorrentes desejando a todos a continuação. 
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Todas as actuações estão disponíveis para visualização através dos links abaixo: 

20h00 1 DJ Aldeano https:/ /youtu .be/MEdnTFlnQ7c 

20h30I Deejay Diogo Filipe https://youtu.be/ntiRBwiAwtY 

21h301 GAMMIX https: / /youtu. be / UKm5xXd2E7 A 

21h30I FUNKERWELL https:/ /youtu.be/Qs9pZzrrXV0 

Calendarização da entrega do prémio ao vencedor, dia17 de Dezembro. 

IX Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

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. 

Gabinete da Juventude 

O Gabinete da Juventude da Câmara Municipal do Montijo, apoiou o vencedor do concurso 

Young DJ contest, Tiago Rafael Gameiro - GAMIIX, na realização de um episódio do seu 

novo projecto 7ets em7sitios desta vez na Rotunda das Tertúlias no Montijo, que decorreu 

no dia 23 de Novembro. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

REUNIÕES 

02 Novembro I Reunião de trabalho com a AJDCRM com vista à dinamização do Evento Young 

DJ Contest Live Streaming; 
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11 Novembro I Reunião via Zoom Equipa da Igualdade da Câmara Municipal de Montijo; 

13 Novembro I Reunião de apresentação do Gabinete da Juventude, actividades e 

instalações; 

14 Novembro I Reunião Fórum Regional do Movimento Associativo para a preparação do 

Festival da Liberdade 2021 Reunião de trabalho Vereação; 

17 Novembro IWebinar ERASMUS+, Juventude em AcçãolCorpo de Solidariedade Europeu; 

19 Novembro I Reunião de trabalho entre o Gabinete da Juventude e o CLDS; 

20 de Novembro 20201 Webinar Mobility Tools e OLS no âmbito da Mobilidade para 

Formandos e Pessoal do Ensino Profissional; 

24 Novembro I Reunião via web Rede de Apoio às Mulheres em Situação de Violência. 

DURANTE O MÊS NOVEMBRO REALIZOU-SE: 

• Realização e envio do relatório de atividades; 

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; 

• Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

• Actualização de conteúdos, divulgação de actividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afectas ao gabinete; 

• Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 
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Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Decorreram os seguintes serviços necessários de manutenção nas instalações desportivas 
abaixo mencionadas: 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Reparação do piso da nave; 

Campo de Futebol Municipal da Liberdade 

• Foram substituídas 38 cadeiras na bancada; 

• Foram soldadas e fixas 12 cadeiras no banco de suplentes; 

Polidesportivo do Esteva( 

• Foi colocado um par de redes nas balizas; 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 
.' ~ r.~~~i.~:"·;~ 

. :: - - ·11_•~ - .i1_f- " . . ·: . í ' '·" ., . ··- - ;f -·· ' • . .-, ::;:; ,__ -- 1 • ., 
Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 889 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. 0 Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 1166 

Sala Desportiva - Ginásio Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. 0 Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 921 
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No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 

constatamos uma utilização ligeiramente superior no Pavilhão Municipal N. º 2, 

considerando a utilização para os treinos e jogos dos clubes e restantes entidades que 

frequentam a instalação desportiva, bem como a presença dos alunos da Escola Profissional 

de Montijo. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

N.º treinos 

Ginásio Clube de Montijo/Escola 
Profissional de Montijo 

Polidesportivo do Parque Municipal 

Clube / Associação 

Clubes do Concelho/Grupos informais 

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N.º treinos Clube / Associação 

N.0 Atletas 

N.º Atletas 

Considerando não haver os registos efetuados nos Polidesportivos do Parque Municipal 
e do Parque Urbano das Piscinas Municipais, e estar interditado a utilização do 
Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1, não foi registado a utilização das 
instalações desportivas acima mencionados. 
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Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 
instalações desportivas municipais no presente mês 

Mês: novembro Ano: 2020 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 
Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

A.D.I. Juv. Bairro 
Miranda 855 

Ass. Karaté 
Caminho Ancestral 366, 12 

Casa do Benfica de 
Montijo 760 470,52 

Clube de Judo de 
Montijo 61,02 

Cercima 

Clube Atlético de 
Montijo 

Clube Olímpico de 
Montijo 274,4 23,52 

Escola Sec. Jorge 
Peixinho 

Escola Profissional 
de Montijo 1900 

Futebol Clube do 
Areias 

Ginásio Clube de 
Montijo 1330 

Montijo Basket 
Associação 1140 470,52 

AMODIN 35,63 104,56 

C. D. C. R. "Os 
Unidos" 35,63 209, 12 

Valor 

855 

366,12 

1230,52 

61,02 

o 

o 

297,92 

o 

1900 

o 

1330 

1610,52 

140, 19 

244,75 
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Através do quadro acima, constatamos que na utilização dos Pavilhões Desportivos 

Escolares, o Ginásio Clube de Montijo e o Montijo Basket Associação e a Escola 

Profissional de Montijo obtiveram a maior parcela, no que concerne ao apoio logístico 

contabilizado pela cedência das instalações desportivas. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Escola Municipal de Natação 
Introdução 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 27 de novembro de 2020 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 335 utentes, havendo ainda 99 vagas por 

preencher pelos diversos niveis, encontrando-se 60 utentes em Lista de Espera. 

Listagem de inscrições por classe da E.M. N para época 2020/2021 até a data de 25 

de novembro de 2020 

Classes da Escola Municipal de Natação referente as inscrições e renovações até a data de 
25 de novembro de 2020 

Listagem das classes para a época de 2020/2021 

Classe - PF (Pais e Filhos) 

2/3anos PF1 4ª.-16h00 Lara 5 5 o 

3/4anos PF2 4ª.-17h20 Carla 5 5 o 

2/3anos PF3 4ª.-18h40 Pedro 5 5 o 8 

3/4anos PF4 4ª.-20h00 Pedro 5 4 4 

2/3anos PF5 Sáb-11h50 Nuno 5 5 o 9 

3/4anos PF6 4ª . . -17h30 llidia 5 5 o o 

TOTAL 30 29 1 23 

Tabela 1: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível PF no mês de novembro de 2020 
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5/?anos AA1 

5/?anos AA2 

5/?anos AA3 

5/?anos AA4 

5/?anos AA5 

5/?anos AA6 

5/?anos AA7 

5/?anos AA8 
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Classe - AA 

2ª / 6ª-16h00 Lara 5 

2ª/6ª-17h20 Lara 5 

2ª/6ª-18h40 Pedro 5 

2ª/6ª-20h00 Pedro 5 

3ª/5ª-16H40 Lara 5 

3ª-18h00 Joao( AFD) 5 

Sáb.-09h10 Carla 6 

Sáb.-10h30 Carla 5 

TOTAL 41 

3 2 o 
5 o 
5 o 3 

5 o o 
4 1 o 
5 o 1 

6 o o 
5 o 3 

33 3 8 

Tabela li: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nivel AA no mês de novembro DE 2020 

Classe -AA + 

5/?anos AA+2 2ª/6ª-20h00 Pedro 5 o 5 

5/?anos AA+3 3ª/ 5ª-16h40 llidia 5 5 o 

5/?anos AA+4 5ª-17h20 Joao(afd) 5 5 o 

5/?anos AA+5 3ª/5ª-19h20 Pedro 5 5 o 

5/?anos AA+6 Sáb .-09h10 Nuno 7 7 o 

5/7anos AA+7 Sáb.-10h30 Nuno 5 5 o 

TOTAL 32 27 5 

Tabela Ili: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AA+ no mês de novembro de 
2020 

1 

o 
o 

o 
2 

4 

7 
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+15 anos AMA1 

8/11anos AMA2 

12/15anos AMA3 

8/11anos AMA5 

8/11anos AMA6 

+15 anos AMA? 

8/11anos AMAS 

+15anos AMA9 

8/11anos AMA10 

8/11anos AMA 11 
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Classe-AMA 

2ª/6ª-17h20 Pedro 

2ª/6ª-18h40 Lara 

2ª/6ª-20h00 Bruno 

3ª/5ª-18h00 llidia 

4ª.-18h40/Sáb.-11 h50 Carla 

4ª. -20h00/Sáb.-09h1 O Carla/Bruno 

Sáb.-11h50 Carla 

3ª/5ª-16h40 João Neves 

3ª/5ª-18h00 Pedro 

Sáb.-10h30 Pedro 

TOTAL 

5 5 o 

10 9 1 

5 3 2 

10 10 o 
10 11 o 
10 5 5 

10 10 o 

5 4 1 

5 4 1 

5 5 o 

75 66 10 

Tabela IV: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AMA no mês de novembro de 
2020 

Classe -A 

+15anos A1 3ª/5ª-10h30 llídia 4 1 3 

+15anos A2 2" / 6ª-17h20 Pedro 4 1 3 

12/15anos A3 2ª/6ª-20h00 Bruno 4 3 1 

+15anos A4 2ª/6ª-21h20 Bruno 8 3 5 

8/11anos A6 3ª/5ª-1h00 Lara 5 5 o 
8/11anos A7 Sáb.-10h30 Bruno 5 5 o 
+15 anos A8 3ª / 5ª-16h40 João Neves 4 1 3 

12/15anos A9 3ª/5ª-10h30 João Neves 5 4 1 

o 

o 
o 
3 

3 

o 
4 

o 
o 
2 

12 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
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TOTAL 39 23 16 1 

Tabela V: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível A no mês de novembro de 2020 

Classe - B 

+15anos B1 3ª / 5ª- 1 0h30 llídia 4 4 o o 
+15anos B2 2ª/6ª-21 h20 Bruno 4 4 o o 
8/11anos B3 3ª / 5ª- 18h00 Lara 5 4 1 o 
12/15anos B4 3ª/5ª-19h20 Joao(afd) 4 3 1 o 
8/11anos B5 Sábº-11h50 Pedro 5 4 1 o 
+15anos B6 3ª/5ª-21h00 João Neves 5 5 o 2 

27 24 3 2 
TOTAL 

Tabela VI: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível B no mês de novembro de 2020 

Classe - C 

8 7 

+15anos C2 4 3 1 

12/15anos C3 4 4 o 

12/15anos C6 5 4 

12/15anos C7 3ª/5ª 21h20 João Neves 5 8 o 

26 20 9 
TOTAL 

o 
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Tabela VII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nivel C no mês de novembro de 2020 

Classe - Hidromovimento 

+15anos HM1 2ª/4ª/6ª.-07h50 llidia 15 11 4 

+15anos HM2 2ª/4ª/6ª.-09h10 llidia 13 4 9 

+15anos HM3 2ª / 4ª /6ª. -1 0h30 llidia 13 9 4 

+15anos HM9 2ª/4ª-07h50 Ili dia 3 o 3 

+15anos HM10 2ª/4ª.-09h10 llidia 5 3 2 

+15anos HM11 2ª/4ª-10h30 llidia 5 4 

+15anos HM12 2ª/4ª/6ª-17h20 João Neves 9 8 1 

+15anos HM13 2ª/4ª-17h20 João Neves 3 2 1 

66 41 25 
TOTAL 

Tabela VIII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nivel Hidromovimento no mês 
novembro de 2020 

Classe - Hidroginástica 

+15anos HG1 2ª/6ª-13h00 Lara 15 14 1 

+15anos HG2 3ª / 5ª-07h50 Ili dia 20 8 12 

+15anos HG3 3ª / 5ª-08h30 llídia 20 15 5 

+15anos HG4 2ª/6ª.-18h40 João Neves 15 7 8 

+15anos HG5 3ª/5ª-20h00 João Neves 12 12 o 
+15anos HG6 3ª/5ª-20h40 Sónia 12 11 1 

94 67 27 
TOTAL 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
3 

3 

6 
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Tabela IX: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível Hidroginástica no mês outubro 
de 2020 

Desde 1 de Setembro até ao dia 27 de novembro de 2020 

TOTAL dos Totais 

Nota: Estes valores correspondem desde o dia 1 O de Agosto do corrente ano até ao dia 27 
de novembro de 2020.Também é de salientar, que temos por volta de 3/4 utentes 
inscritos em duas turmas, devido ao facto de trabalharem por turnos ou por necessidade 
fisica. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o mês de agosto. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de novembro 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 .. .412. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 2. 
Elaboração e envio de protocolos num total de ... 1. 
Receção de protocolos num total de ... 2. 
Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 8. 
Tiragem de processos das sacolas num total de .. .455. 
Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 
num total de ... 2 (processos) e 1 ex. francesas. 
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Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 160 processos A, 16 
Certidões, 67 processos 1, 53 processos B, 1 processo M, 5 processos E, 2 processos PCM, 
1 processo PA, 1 processo LA e 2 processo RSP. 

G.P. (Ora- Dora Canelas - 1 livro de minutas de atas nº.42/6. 
DAO (Ora Susana Rodrigues) - 1 processo notariado privativo nº .45/96. 
DOSUA - 1 processo F de reabilitação do mercado municipal. 

1.1. Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

209 processos A, 97 processos B, 23 processos 1, 196 certidões, 1 processos PCM, 34 
processos RSP, 1 processos P, 1 processo M, 3 processos LA e 4 processos E. 

HABITAÇÃO - 1 ex. Francesa de certificados energéticos. 

DPTU - 2 certidões. 

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 160 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. 

DOSUA - 49 processos. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 
diplomas legais. 
Foram preenchidas 6 fichas de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 
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Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da 
CMM. 

Seleção de documentos para eliminar com base nas portarias legais em vigar. 

Acondicionamento e organização de novas caixas para processos Certidões. 

Atualização e uniformização na base de dados de publicidade. 

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 (300 registos) 

Inserção nos enterramentos, incluindo neste nome/filiação/datas/ 

Idades (250 registos) 

Digitalização do livro de atas B/ A/ 1 /Lv 27 (70 páginas digitalizadas) 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro 26 em atas individuais (PDF's) - atas dos 
anos de 1946 a 1946 e 1950 (153 atas) 

Atualização ficheiro Excel (pedidos de documentos 2020) de modo a incluir o novo 
Vereador José M. Santos. 

Conferência de guias de remessa dos processos vindos da DOSUA (49 pastas) 

2. Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente . ..45. 
Número de pedidos mensais ... 19. 

Dezembro 2020 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 
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a nem a-Teatro Joaquim d'Alm eida 

RELA TÓRIO MENSAL 
DEZEMBRO 2020 

eatecorta. Atordo Nmqe 

Musica Protocolo 250 Anos de Beethoven 

P6llllco 
25 

ct'I 6 16h30 Musica CMM Gospel 56 
o 11h00 128 

!z 8 
16h30 

Teatro CMM Conto de Natal 
93 

~ 12 11h00 Musica Acordo Produçllio Musica na Sétima Arte 142 

11h00 

cn 
l! ..., 
~ 

o 

19 
16h30 

Teatro CMM Madapscar 429 

TOTAL 878 

cn Dia ltonl tatepia Acordo Nome iirtldpant 
CD 9 15H00 Reunlllio CMM Reunlilo de ctimara 1-"'tJ 

es 

ca 13 15H00 Reuni lo CMM Assembleia Municipal 30 
"'tJ 
:~ 23 14H00 Reuni lo CMM Reunillio de ctimara 15 

< 
TOTAL o 

TOTAL Eventos+ Atividades 

PROMOÇÃO CULTURAL 

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 passiveis no combate a este virus, sem 

colocar em causa os serviços essenciais. 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. Assim sendo, 

durante o mês de Dezembro houve uma aposta na programação online, no âmbito do 

Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora, relacionada com o Natal com Arte 2020: 
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Nome da atividade Data 

Ofidna criativa 
Sexta-feira 
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Informação 

Oficina "Decorar o Natal", com a construção de 

uma coroa de Natal a partir de materiais (Natal com Arte 
04 de Dezembro provenientes da natureza . 2020) 

TOTAL 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

Visualizações 

394 visualizações 

(até ao dia 05 de 

Janeiro) 

394 visualizações 

As visitas a este equipamento totalizaram 4 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Dias da semana: 4 

Fins de semana: O 

Individuais: 4 

Grupos: O 

Outras atividades 

- Transferência dos objetos e máquinas pertencentes ao espólio das Reservas 

Técnicas do Museu Agrícola para a sala multiusos do Museu; 

- Transporte das estantes e estrados das Reservas para a sala multiusos para 

acondicionamento das peças museológicas; 

- Limpeza das peças antes do seu acondicionamento; 

- Reformulação da Exposição de longa duração do Museu Agricola, intitulada 

"Atividades Agrícolas na Quinta Nova da Atalaia", onde foram colocados outros 

objetos para a enriquecer; 
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- 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; 

- Contactos com a empresa Provari para envio de orçamento para materiais necessários ao 

restauro de objetos museológicos; 

- Contactos com a empresa Digisul para saber se o orçamento se mantém no que diz 

respeito à aquisição de aquecedores e aspirador; 

- Restauro de um fogão a lenha; 

- Manutenção de uma balança decimal e pesos em ferro; 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Subconsciente" exposição de Valentim Quaresma 

Continuação em exibição da acima referida exposição, cuja inauguração decorreu no 

passado dia 28 de novembro. A exposição exibe os trabalhos do designer Valentim 

Quaresma, que contemplam joalharia contemporânea, escultura, moda e figurinação para 

teatro. Este autor, tem exposto não só em vários paises europeus, como também em 

Angola, Brasil e Senegal, destacando aqui a exposição realizada em 2019 no Palácio da 

Ajuda. 

A Galeria Municipal recebeu, durante o mês de dezembro, 621 visitantes, totalizando 

esta exposição, até ao final de dezembro, 727 visitantes. 

- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, em 

novembro, subiu de 305 para 350, e em dezembro subiu para 395, tendo tido assim, 

angariados 45 seguidores. Foram colocados, durante este mês, 11 stories e posts no feed 

de noticias relativos à exposição "Subconsciente" de Valentim Quaresma. 
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Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira do 

GCRP. 

Foi também, no âmbito da programação do Natal com Arte, colocada online uma visita 

guiada, assim como uma oficina criativa, ambos com o autor da exposição, Valentim 

Quaresma . 

. 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 dezembro esteve patente a Exposição dos Presépios com um total de 153 

visitantes. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Dezembro 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Gtraldes da Silva (Central) - Dezembro 2020 

• Inscritos 6 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 93 Utilizadores e 215 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 (lnfanto/ Juvenil) O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 
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• Visitas a Exposições 
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158 Frequentadores 

O Visitantes 

O Visitantes 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração 
Data Título 

(minutos) 

05/12/2020 Teatro de Fantoches - "Já Chegou o Natal" 7,38 

05/12/2020 Atelier Infantil - "Vamos Enfeitar o Natal" 6,22 

-Número de visualizaçoes em 04/01/2021. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluência Consulta Documentos Documentos 
Geral Internet Consultados Emprestados 

Pólo do Alto Estanoueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 

N.º de 

Visualizações 

219 

471 

Leitores 
Inscritos 

Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Pe2ões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 
solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 
munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 
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DEZEMBRO 

Projetos Internacionais 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização. 

Recepção das candidaturas dos formandos ao projecto Internacional "Discovering new work 

practices in Europe" Erasmus Pro I Espanha, Granada 1 3 meses 16 formandos recém

diplomados da EPM em Turismo e Restauração (Cozinha/ Pastelaria). 

Análise e selecção dos candidatos ao estágio para posterior colocação face às contingências 

impostas pela pandemia. 

1 O Dezembro I Boas Práticas Erasmus+ 

Todos os anos as agências Erasmus+ Educação e Formação e Erasmus+ Juventude em Acção, 

que gerem a implementação do Programa Erasmus+ em Portugal, realizam uma sessão de 

entrega de prémios de boas práticas. Projectos Erasmus+ nas áreas da Educação, Formação 

e Juventude são, desta forma, premiados pela sua qualidade, inspirando outras 

organizações e potenciando o impacto do Erasmus+ na vida das organizações e dos jovens 

portugueses e, por essa via, na construção da Europa. 

Este ano a cerimónia assumiu um formato totalmente online, mantendo os objectivos que 

norteiam a sua realização. 

Projetos Municipais 

Young DJ Contest live Streaming 20201 Entrega de Prémios 1 17 Dezembro 2020 

Gamiix (Tiago Gameiro) vencedor do Young DJ Contest live Streaming recebeu o certificado 

de 1. º lugar e um cheque brinde da FNAC, no valor de 300€, pelas mãos do vereador José 
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Manuel Santos, no dia 17 de dezembro, nas instalações do Gabinete da Juventude. 

Young DJ Contest é organizado com o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de 

Montijo e teve lugar dia 7 de novembro nas instalações da Academia Juvenil Desporto 

Cultura e Recreio de Montijo, estúdio Feedback. 

O Concurso de DJ's tem o objectivo de dar a conhecer, divulgar e promover talentos 

emergentes na área da música electrónica. 

IX 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. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

REUNIÕES 

1 O Dezembro I Boas Práticas Erasmus+ 

11 de Dezembro I Acção de sensibilização "A Socialização de Género, Contextos teóricos e 

práticos; 

12 de Dezembro I Reunião do Comité Organizador do Festival da Liberdade 2021; 

17 de Dezembro I Reunião Vereador, Gabinete da Juventude e vencedor do Young DJ 

Contest, Gamiix; 

DURANTE O MÊS DEZEMBRO REALIZOU-SE: 
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OI Realização e envio do relatório de atividades; 

OI Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à COVID- 19; 

OI Finalização do Processo Revisitações Música e Poesia; 

O Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

OI Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Actualização de conteúdos, divulgação de actividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afectas ao gabinete; 

Qi Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Decorreram os seguintes serviços necessários de manutenção nas instalações desportivas 
abaixo mencionadas: 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Criação do posto médico; 

Pavilhão Municipal N. º 2 

• Intervenção e reparação do WC deficientes. 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

· u.· ,· 1: ,.~J: ,"'·'Ir 1 • - 1 / , !11 · •~ ~•i • tt l 11••. 1;u,.•:.; t:,., " i ••• • . , • · 1 ' 1 • · · · - ·· 4 ' ·, -,r,~ H"•-~r ·~i-ri ~r '1'T1t ~ ·.i.~ 11 • , , • - • • • • -- ,_ • , . ..::.,, . -~ - - -~ 
i_ .·- L;t-·:_-' . . . .... c.r;_...J,~ ~ !.·· •~ -: : ... .......... •_r - ..... _- ':, ·- •• ,,;-:-1; ·r ... ~ _,.·' ~ .,! 'T';: ~·~ _..,. .,J,.. ~ - 1 ___.l 1 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 681 
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Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube/ Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 1009 

Sala Desportiva - Ginásio Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/ federada 

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 superior no Pavilhão Municipal N. º 2, considerando a utilização 

para os treinos e jogos dos clubes e restantes entidades que frequentam a instalação 

desportiva. Relativamente ao número de utilizadores nos ginásios do Pavilhão Municipal N. º 

Z, são contabilizados os utilizadores dos ginásios n. º 1 e 2 da referida instalação desportiva. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

Considerando não haver os registos efetuados nos Polidesportivos do Parque Municipal 
e do Parque Urbano das Piscinas Municipais, e estar interditado a utilização do 
Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1, não foi registado a utilização das 
instalações desportivas acima mencionados. 

Receitas provenientes da utilização dos Equipamentos Desportivos 

Pavilhão Desportivo N. º 1 

Pavilhão Desportivo N. º 2 

Polidesportivo do Parque 

Campo Anexo ao Pavilhão Municipal n. º 1 

Apoios logisticos atribuidos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nivel da cedência das 
instalações desportivas municipais no presente mês. 
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Campo 
Clube/Entidade Futebol 

A.D.I. Juv. Bairro 
Miranda 

Ass. Karaté Caminho 
Ancestral 

Casa do Benfica de 
Montijo 

Clube de Judo de 
Montijo 

Cercirna 

Clube Atlético de 
Montijo 

Clube Olímpico de 
Montijo 176,4 

Escola Sec. Jorge 
Peixinho 

Escola Profissional 
de Montijo 

Futebol Clube do 
Areias 

Ginásio Clube de 
Montijo 

Montijo Basket 
Associação 

AMODIN 

C. D. C. R. "Os 
Unidos" 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Mês: Dezembro Ano: 2020 

Ocupação Semanal 

Campo 
Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol 

427,5 

274,59 

427,5 

183,06 

29,4 

807,5 

997,5 

641 ,25 

106,88 

106,88 

Ocupação fim-de-semana 

Pavilhão Polidesp. Ginásio 

104,56 

261 ,4 

261 ,4 

313,68 

418,24 

Através do quadro acima, constatamos que na utilização dos Pavilhões Desportivos 
Escolares, o Ginásio Clube de Montijo e o Montijo Basket Associação e a Escola 
Profissional de Montijo obtiveram a maior parcela, no que concerne ao apoio logístico 
contabilizado pela cedência das instalações desportivas. 

Valor 

532,06 

274,59 

688,9 

183,06 

o 

o 

205,8 

o 

807,5 

o 

997,5 

902,65 

420,56 

525, 12 
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ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 21 de dezembro de 2020 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 324 utentes, havendo ainda 110 vagas por 

preencher pelos diversos niveis, encontrando-se 47 utentes em Lista de Espera. 

Podemos concluir que ao longo dos últimos 4 meses (período desde o inicio da época 

desportiva), conseguimos aumentar ligeiramente os inscritos nas classes de 307 para 

324 e baixar ligeiramente a lista de espera de 113 para 47 utentes que se deve ao 

facto do aumento de inscritos nas classes e de algumas desistências que se verificam 

sempre nos meses de inverno. 

Listagem de inscrições por classe da E.M.N para época 2020/2021 até a data de 21 

de Dezembro de 2020 

A partir das tabelas abaixo representadas podemos visualizar a adesão nas classes 
da Escola Municipal de Natação referente as inscrições e renovações até a data de 21 de 
Dezembro de 2020 

Listagem das classes para a época de 2020/2021 

Classe - PF (Pais e Filhos) 

2/3anos PF1 4ª.-16h00 Lara 5 5 o o 
3/4anos PF2 4ª.-17h20 Carla 6 6 o 2 

2/3anos PF3 4ª.-18h40 Pedro 5 5 o 9 

3/4anos PF4 4ª.-20h00 Pedro 5 4 1 1 

2/3anos PF5 Sáb-11h50 Nuno 6 5 1 9 

3/4anos PF6 4ª .. -17h30 llidia 6 6 o 1 
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TOTAL 30 31 2 

Tabela 1: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível PF no mês de Dezembro de 2020 

Classe - AA 

5/7anos AA1 2ª/6ª-16h00 Lara 5 4 o 

5/7anos AAZ Zª/6ª-17h20 Lara 5 5 o o 
5/7anos AA3 Zª/6ª-18h40 Pedro 5 5 o 1 

5/7anos AA4 2ª / 6ª-20h00 Pedro 5 5 o o 
5/7anos AA6 3ª-18h00 Joao( AFD) 5 5 o 
5/7anos AA7 Sáb.-09h10 Carla 6 6 o o 
5/7anos AA8 Sáb.-10h30 Carla 5 5 1 4 

TOTAL 36 34 2 6 

Tabela li: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AA no mês de Dezembro de 2020 

Classe -AA + 

5/7anos AA+Z 2ª/6ª-ZOh00 Pedro 5 o 5 1 

5l7anos AA+3 3ª/5ª-16h40 llidia 5 5 o o 
5/7anos AA+4 5ª-17h20 Joao(afd) 5 4 o 
5/7anos AA+5 3ª / 5ª-19h20 Pedro 5 5 o o 

5l7anos AA+6 Sáb .-09h10 Nuno 8 8 o 2 

5/7anos AA+7 Sáb.-10h30 Nuno 5 5 o 3 

TOTAL 33 27 6 6 
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Tabela Ili: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AA+ no mês de Dezembro de 
2020 

Classe -AMA 

+15 anos AMA1 2ª /6ª- 17h20 Pedro 5 4 

8/11anos AMA2 2ª/6ª-18h40 Lara 10 10 o 
12/15anos AMA3 2ª/6ª-20h00 Bruno 5 3 2 

8/11anos AMA5 3ª/5ª-18h00 llidia 10 10 o 
8/11anos AMA6 4ª. -18h40/Sáb.-11h50 Carla 10 12 o 
+15 anos AMA? 4ª .-20h00/Sáb. -09h10 Carla/Bruno 10 6 4 

8/11anos AMAS Sáb.-11h50 Carla 10 9 1 

+15anos AMA9 3ª/5ª-16h40 João Neves 5 2 3 

8/11anos AMA10 3ª/5ª-18h00 Pedro 5 4 

8/11anos AMA 11 Sáb.-10h30 Pedro 5 4 

TOTAL 76 64 13 

Tabela IV: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AMA no mês de Dezembro de 
2020 

Classe -A 

+15anos A1 4 3 

+15anos A2 Pedro 4 2 2 

12/15anos A3 Bruno 4 3 

+15anos A4 Bruno 8 2 6 

8/11anos A6 Lara 5 5 o 

o 
o 
o 
o 
3 

o 
3 

o 
o 
o 

6 

o 

o 

o 

o 

o 
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Sáb.-10h30 Bruno 

3ª/5ª-16h40 João Neves 

3ª/5ª-10h30 João Neves 

TOTAL 

5 5 o 
4 1 3 

5 4 1 

39 23 16 

-Tabela V: Escola Municipal de Nataçao - Inscrições Nivel A no mês de Dezembro de 2020 

Classe - B 

+15anos B1 3ª / 5ª-1 0h30 llídia 4 3 1 o 
+15anos B2 2ª/6ª-21 h20 Bruno 4 3 1 o 
8/11anos B3 3ª/5ª-18h00 Lara 5 3 2 o 
12/15anos B4 3ª/5ª-19h20 Joao(afd) 4 3 1 o 
8/11anos B5 Sábº-11h50 Pedro 5 4 1 o 
+15anos B6 3ª /5ª-21 h00 João Neves 5 5 o 2 

27 21 6 2 
TOTAL 

Tabela VI: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível B no mês de Dezembro de 2020 

Classe - e 

+15anos C2 4 3 1 

12/15anos C3 4 4 o 

12/15anos C6 5 4 

12/15anos C7 3ª / 5ª 21 h20 João Neves 8 8 o 

o 
o 
o 

o 
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TOTAL 
29 19 110 1 

Tabela VII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível C no mês de novembro de 2020 

Classe - Hidromovimento 

+15anos HM1 2ª / 4ª / 6ª. -07h50 llídia 15 9 6 

+15anos HM2 2ª/4ª/6ª.-09h10 llídia 13 3 10 

+15anos HM3 2ª/4ª/6ª.-1 0h30 llidia 13 10 3 

+15anos HM9 2ª / 4ª-07h50 llidia 3 o 3 

+15anos HM10 2ª/4ª.-09h10 llídia 5 3 2 

+15anos HM11 2ª/4ª-10h30 llídia 5 3 2 

+15anos HM12 2ª/4ª/6ª-17h20 João Neves 9 8 1 

+15anos HM13 2ª/4ª-17h20 João Neves 3 2 1 

66 38 28 
TOTAL 

Tabela VIII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nivel Hidromovimento no mês 
Dezembro de 2020 

Classe - Hidroginástica 

+15anos HG1 Lara 15 15 o 

+15anos HG2 llidia 20 8 12 

+15anos HG3 llídia 20 15 5 

+15anos HG4 João Neves 15 7 8 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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+15anos HG5 

+15anos HG6 
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3ª/5ª-20h00 João Neves 

3ª/5ª-20h40 Sónia 

TOTAL 

12 

12 

94 

10 2 3 

12 o 1 

67 27 4 

Tabela IX: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível Hidroginástica no mês Dezembro 
de 2020 

TOTAL dos 
Totais 

Desde 1 de Setembro até ao dia 21 de Dezembro de 2020 

430 324 110 47 

Nota: Estes valores correspondem desde o dia 1 O de Agosto do corrente ano até ao dia 21 
de Dezembro de 2020.Também é de salientar, que temos por volta de 3/4 utentes 
inscritos em duas turmas, devido ao facto de trabalharem por turnos ou por necessidade 
fisica. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de dezembro 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 .. .477. 
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Organização e arquivo de protocolos num total de ... 2. 
Elaboração e envio de protocolos num total de ... 1. 
Receção de protocolos num total de ... 2. 
Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 2. 
Tiragem de processos das sacolas num total de ... 131. 
Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 
num total de ... 20 (processos) e 1 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 123 processos A, 11 
Certidões, 15 processos 1, 18 processos B, 2 processos E, 1 processo P, 1 processo LA e 
1 processo RSP. 

DAO - 1 pasta G.J. Dra. Susana Carvalho 2013. 
STL - 1 processo 1 MT J, 1 processo 2MT J e 1 pasta correspondência geral 2017 / 18. 
DOSUA - 1 processo F. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

108 processos A, 70 processos B, 13 processos 1, 45 certidões, 1 processos PCM, 7 
processos RSP e 34 processos E. 

G.P. (Dra. Dora Canelas) - 1 livro de minutas atas nº.42/96. 

DGF - 1 pasta rendas quiosque E. P, ordens de pagamento 2019, 1 ex. francesa de 
encargos CGD e IGFSS e 1 ex. francesa de salários mês 07 de 2018. 

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 68 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 45 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

DGRH - 24 pastas de processos individuais, 14 pastas de psicologia, 7 pastas 
agrupamento de escolas do montijo, 7 pastas de compensação de horas de 
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2015/16/17 /18, 7 pastas processos de concursos a termo certo 2017, 7 pastas de recibos 
de vencimentos, 2 pastas de antiguidades, 1 pasta de segurança social 2009,3 pastas 
de abonos de familia 2008, 2 pastas de IRS 2007 e 2015, 1 pasta de reclamações 1999 a 
2000, 1 pasta quadro pessoal diversos, 1 pasta quadro + projeto alteração, 1 pasta 
quadro restruturação, 1 pasta vencimento/carreiras, 1 pasta IRS-IVA indeminizações, 1 
pasta contratos 2016, 1 pasta estágios (n/realizados 2018), 1 pasta CEI janeiro/junho 
2017, 2 pastas CEI inserção jardins 2017. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 
diplomas legais. 
Foram preenchidas 1 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

Resposta aos pedidos de documentação existente no arquivo dos diversos serviços da 
CMM. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de 
documentos de vários serviços da CMM 

Acondicionamento e organização de novas caixas para processos: 

-certidões 

Seleção de documentos para eliminar com base nas portarias legais em vigar. 

Acondicionamento e organização de novas caixas para processos Certidões. 

Atualização e uniformização na base de dados de publicidade. 

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 (400 registos) 

-Inserção no formulário das atas de talhão/fila/coval relativo a cada ata 

-Execução de tabelas/formulários para inserção de dados sobre jazigos e 
ossários/ cacifos 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro 26 em atas individuais (PDF's) - atas dos 
anos de 1950 a 1951 (50 atas) 

Atualização ficheiro Excel (pedidos de documentos 2021) 

Comparação dos registos de atas em ficheiro com livros e retificação do existente 
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Consulta dos livros de atas de 1978 a 1980 para procura de atas que tenham registos 
de compras de sepulturas, para inserção no ficheiro Access 

Folhas de registos de entrada de processos para o ano 2021 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 36 . 
Número de pedidos mensais ... 19. 

Janeiro 
CULTURA 

V, 

o 
1-z 
LU 

~ 

li) 

Q) 
"'C 
(U 

"'C 
·5 
·-+-' 
<( 
li) 

IU ... 
+-' :::, 
o 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

111\1 

Dia Hora 
9 11h00 

Dia Hora 
4 

10h-18h 
5 

6 15H00 

7 

9 
10h-18h 

11 

12 14h- 22h 

13 

14 10h -18h 

Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 

JANEIRO 2021 

categoria Acordo Nome 

Musica CMM Rui Massena Trio 

TOT 

categoria Acordo Nome 

Resi dêncl a Artística Protocolo 
Residência Artística para o espetáculo "NÓ" 

da Companhia Mascarenhas-Martins 

REUNIÃO CMM REUNIÃO DE CAMARA 

Residência Artística para o espetáculo "NÓ" 
Residência Artística Protocolo 

da Companhia Mascarenhas-Martins 

TOTAL 

TOTAL Eventos + Atividades 

Público Receita 

199 0,00 € 

Participante 

6 

15 

6 

21 

210 
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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 C0VID-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 possíveis no combate a este vírus, sem 

colocar em causa os serviços essenciais. 

Posto isto, a foi decretado o encerramento dos serviços públicos não essenciais, como é o 

caso dos equipamentos culturais. Assim sendo, durante o mês de Janeiro não foram 

realizadas atividades, no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora. 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Outras atividades 

- Continuação e conclusão da transferência dos objetos e máquinas pertencentes ao 
espólio das Reservas Técnicas do Museu Agricola para a sala multiusos do Museu; 

- Continuação da limpeza das peças antes do seu acondicionamento; 

- Conceção das legendas para os objetos colocados (vindos das Reservas Técnicas do 
Museu) na Exposição de longa duração do Museu Agrícola, intitulada "Atividades 
Agrícolas na Quinta Nova da Atalaia"; 

- Rega de plantas pela técnica superior do Museu; pois o sistema de rega gota a gota não 
abrange todas as plantas do Museu e funciona mal; 
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- Contactos com a empresa Provari para envio de orçamento para materiais necessários ao 
restauro de objetos museológicos; 

- Contactos com a empresa Digisul para saber se o orçamento se mantém no que diz 
respeito à aquisição de aquecedores e aspirador; 

- Continuação do restauro de um fogão a lenha; 

- Manutenção de uma charrua; 

- No mês de janeiro não houve visitantes no Museu Agricola. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Subconsciente" exposição de Valentim Quaresma 

Continuação em exibição, de 05 a 09 de janeiro, da suprarreferida exposição, cuja 

inauguração ocorreu a 28 de novembro. A exposição conta com trabalhos do designer 

Valentim Quaresma, que contemplam joalharia contemporânea, escultura, moda e 

figurinação para teatro. Este autor de âmbito internacional, tem apresentado a sua obra 

em diversos paises europeus, tendo sido premiado em Itália, mas também já o apresentou 

em Angola, Brasil e Senegal. De destacar aqui, a exposição realizada em 2019 no Palácio 

da Ajuda e já em 2020, após o inicio da pandemia, no Espaço Exibicionista, em Lisboa. A 

Galeria Municipal recebeu, durante o mês de janeiro, 40 visitantes, totalizando esta 

exposição, até ao dia 09 de janeiro, 767 visitantes, refletindo assim, o interesse que 

despertou. 

- "Eppur si muove" exposição antológica de fotografia de Roberto Santandreu 

Continuação dos trabalhos de preparação, planificação e produção da acima referida 

exposição, que sendo antológica reflete o percurso artístico deste fotógrafo "chileno, que 

viveu duas revoluções e renasceu em Portugal". Roberto Santandreu tem colaborado desde 
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sempre com a Galeria Municipal em exposições coletivas e individuais, onde recebeu uma 

Menção Honrosa na 8ª edição da Bienal de Artes Plásticas da Cidade do Montijo, em 2005. 

A inauguração irá ocorrer assim que a situação pandémica permita a abertura dos nossos 

equipamentos culturais e será transmitida 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 

dezembro, subiu de 350 para 395, e em janeiro subiu para 424, tendo tido assim, 

angariados 29 seguidores. Foram colocados, durante o mês, 13 stories e posts no feed 

de noticias, relativos à exposição "Subconsciente" de Valentim Quaresma. 

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 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Janeiro 2021 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Janeiro 2021 

• Inscritos 2 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 40 Utilizadores e 92 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 (lnfanto/ Juvenil) O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 59 Frequentadores 

• Visitas (lnfanto/ Juvenil) O Visitantes 

• Visitas a Exposições O Visitantes 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração 
Data Título 

N.º de 

(minutos) Visualizações 

02/01/2021 Hora do Conto - "O Rei vai Nu" 8m34s 436 

02/01/2021 Atelier Infantil - "Vamos Fazer uma Coroa" 4m53s 210 

Número de visualizações em 05/02/2021 . 
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Pólos 

Pólo do Alto 

Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 

Pólo de Peeões 

Medi@rte 

Total Polos 
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Pólos da Biblioteca Municipal 

Afluência Consulta Documentos 

Geral Internet Consultados 

Documentos 

Emprestados 

Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Leitores 

Inscritos 

*Polo do Alto Estanque1ro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

JANEIRO 

Projetos Internacionais 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ERASMUS+: 

Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização. 
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Continuado do processo de colocação dos candidatos ao estágio, "Discovering new work 

practices in Europe" Erasmus Pro I Espanha, Granada 1 3 meses 16 formandos recém

diplomados da EPM em Turismo e Restauração (Cozinha/ Pastelaria), em colaboração com 

as entidades de acolhimento, face às contingências impostas pelas pandemia. 

Projetos Municipais 

Festival da Liberdade 2021 

Continuação do trabalho a desenvolver no âmbito do Festival da Liberdade 2021, tendo em 

consideração as contingências impostas pela pandemia e vigentes no estado de 

emergência. 

IX 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. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

FORMAÇÕES 

Participação das Técnicas Superiores do Gabinete nas seguintes formações online: 

Formação Modular Certificada em Administração das Organizações (AFPDM) 

Data 1 27 e 29 de Janeiro, 01, 02, 03 e 08 de Fevereiro 

Horário l 14h00 às 18h00 
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Carga Horária 1 25 horas 
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Conteúdos Programáticos I Alinhamento estratégico das organizações; 

Comunicação organizacional; 

Gestão da mudança; 

Comunicação interpessoal 

Gestão de conflitos. 

Participantes I Representantes das seguintes instituições 

AFPDM; 

Santa Casa da Misericórdia; 

CMM I Gabinete da Juventude 

REUNIÕES 

20 Janeiro I Reunião ERASMUS+, colocação dos candidatos ao estágio, "Discovering new 

work practices in Europe" Erasmus Pro I Espanha, Granada; 

21 de Janeiro I Reunião Plano de Ação para a Igualdade, Género, Cidadania e Não

discriminação da Câmara Municipal de Montijo (PALPIC). 

DURANTE O MÊS JANEIRO REALIZOU-SE: 

Oi Realização e envio do relatório de atividades; 

oi Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à COVID- 19; 

O Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de actividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 
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Qi Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

O Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

Oi Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

Qi Actualização de conteúdos, divulgação de actividades, 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 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Não foram assinaladas intervenções nas instalações desportivas no presente mês. 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

~ 1 ili1,1,1,1,\L}11], !L1. 1I t i. ' 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 469 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/ federada 272 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube/ Associação Vertente N.º Atletas 
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Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 

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 superior no Pavilhão Municipal N. º 1, com a realização de 

treinos dos clubes e a presença dos alunos da Escola Profissional de Montijo. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

Poffdesportlvo Anexo ao Pavllhlo Municipal N.• 1 

N. 0 treinos Clube / Associação N. º Atletas 

Ginásio Clube de Montijo/Escola - -Profissional de Montijo 

Polidesportivo do Parque Municipal 

N. º treinos Clube / Associação N. º Atletas 

- Clubes do Concelho/Grupos informais -

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N. º treinos Clube / Associação N. º Atletas 

- - -

Considerando não haver os registos efetuados nos Polidesportivos do Parque Municipal 

e do Parque Urbano das Piscinas Municipais, e estar interditado a utilização do 

Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1, não foi registado a utilização das 

instalações desportivas acima mencionados. 

Receitas provenientes da utilização dos Equipamentos Desportivos 

Equipamento Desporttvo Receita (valor em €) 

Pavilhão Desportivo N. º 1 -

Pavilhão Desportivo N. 0 2 -
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Campo Anexo ao Pavilhão Municipal n. º 1 

Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nível da cedência das 

instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: Janeiro Ano: 2021 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 
Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

A.D.I. Juv. Bairro 
Miranda 409,5 130,7 

Ass. Karaté Caminho 
Ancestral 183,06 

Casa do Benfica de 
Montijo 273 313,68 

Clube de Judo de 
Montijo 122,04 

Cercima 

Clube Atlético de 
Montijo 

Clube Olimpico de 
Montijo 274,4 35,28 

Escola Sec. Jorge 
Peixinho 

Escola Profissional de 
Montijo 955,5 

Futebol Clube do 
Areias 

Ginásio Clube de 
Montijo 659,75 

Montijo Basket 
Associação 407,5 156,84 

Valor 

540,2 

183,06 

586,68 

122,04 

o 

o 

309,68 

o 

955,5 

o 

659,75 

564,34 
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AMODIN 68,25 130,7 

C. D. C. R. "Os 
Unidos" 68,25 

Através do quadro acima, constatamos que na utilização dos Pavilhões Desportivos 

Escolares, o Ginásio Clube de Montijo e a Escola Profissional de Montijo obtiveram a 

maior parcela, no que concerne ao apoio logístico contabilizado pela cedência das 

instalações desportivas. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 21 de janeiro de 2021 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 314 utentes, havendo ainda 123 vagas por 

preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 39 utentes em Lista de Espera. 

É de salientar que as aulas da Escola Municipal de Natação ficaram suspensas a partir do 

dia 15 de janeiro de 2021 , data em que o pais entrou no novo estado de emergência até 

nova indicação. 

Listagem de inscrições por classe da E.M.N para época 2020/2021 até a data de 25 de 

Janeiro de 2021 

A partir das tabelas abaixo representadas podemos visualizar a adesão nas classes da 

Escola Municipal de Natação referente as inscrições e renovações até a data de 25 de 

Janeiro de 2021 

159 

198, 95 

68,25 



2/3anos PF1 

3/4anos PF2 

2/3anos PF3 

3/4anos PF4 

2/3anos PFS 

3/4anos PF6 
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Listagem das classes para a época de 2020/2021 

Classe - PF (Pais e Filhos) 

4ª.·16h00 Lara 5 5 

4ª.-17h20 llidia 6 6 

4ª.·18h40 Pedro 5 5 

4ª.·20h00 Pedro 5 5 

Sáb-11h50 Nuno 6 5 

4ª .. -17h30 llidia 6 6 

TOTAL 33 31 

o 

o o 

o 9 

o o 

4 

2 15 

Tabela 1: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível PF no mês de Janeiro de 2021 

Classe - M 

5/7anos M1 2ª/6ª·16h00 Lara 5 5 o o 
5/7anos M2 2ª/6ª-17h20 Lara 5 5 o o 

5/7anos M3 2ª/6ª-18h40 Pedro 5 5 o 
5/7anos M4 2ª/6ª·20h00 Pedro 5 5 o o 
5/7anos M6 3ª-18h00 Joao( AFD) 5 5 o 1 

5/7anos M7 Sáb.-09h10 Carla 8 6 2 o 
5/?anos M8 Sáb.-10h30 Carla 5 4 1 4 

TOTAL 36 35 3 6 

Tabela li: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível AA no mês de Janeiro de 2021 

160 



5/7anos AA+2 

5/7anos AA+3 

5/7anos AA+4 

5/7anos AA+5 

5/7anos AA+6 

5/7anos AA+7 
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Classe -AA + 

2ª/6ª-20h00 Pedro 5 

3ª / 5ª-16h40 llidia 5 

5ª-17h20 Joao(afd) 5 

3ª/5ª-19h20 Pedro 5 

Sáb .-09h10 Nuno 8 

Sáb.-10h30 Nuno 5 

TOTAL 33 

o 5 o 
5 o o 
5 o o 
5 o o 
7 o 2 

5 o 3 

27 5 5 

Tabela Ili: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nivel AA+ no mês de janeiro de 2021 

Classe-AMA 

+15 anos AMA1 2ª/6ª-17h20 Pedro 5 4 1 

8/11anos AMA2 Zª/6ª-18h40 Lara 10 8 2 

12/15anos AMA3 2ª/6ª-20h00 Bruno 5 3 2 

8/11anos AMA5 3ª/5ª-18h00 llidia 10 10 o 
8/11anos AMA6 4ª.-18h40/Sáb.-11h50 Carla 10 11 o 
+15 anos AMA? 4ª.-20h00/Sáb.-09h1 O Carla/Bruno 10 6 4 

8/11anos AMA8 Sáb.-11 h50 Carla 10 9 

+15anos AMA9 3ª/5ª-16h40 João Neves 5 z 3 

8/11anos AMA10 3ª/5ª-18h00 Pedro 5 4 1 

8/11anos AMA 11 Sáb.-10h30 Pedro 5 4 1 

TOTAL 76 61 15 

Tabela IV: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nfvel AMA no mês de janeiro de 2021 

o 
2 

1 

o 
o 
o 
3 

o 
o 

o 
6 

161 



+15anos A1 

+15anos A2 

12/15anos A3 

+15anos A4 

8/11anos A6 

8/11anos A? 

+15 anos AB 

12/15anos A9 
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Classe - A 

r/5ª-10h30 Ili dia 

2ª/6ª-17h20 Pedro 

2ª/6ª-20h00 Bruno 

2ª/6ª-21h20 Bruno 

3ª/5ª-1h00 Lara 

Sáb.-10h30 Bruno 

3ª/5ª-16h40 João Neves 

3ª/5ª-10h30 João Neves 

TOTAL 

4 1 3 

4 2 2 

4 3 1 

8 2 6 

5 5 o 

5 5 o 
4 1 3 

5 4 

39 23 16 

Tabela V: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível A no mês de janeiro de 2021 

Classe - B 

+15anos B1 3ª / 5ª-1 0h30 llidia 4 3 1 

+15anos B2 2ª/6ª-21h20 Bruno 4 3 1 

8/11anos B3 3ª/5ª-18h00 Lara 5 1 4 

12/15anos B4 3ª/5ª-19h20 Joao(afd) 4 3 1 

8/11anos B5 Sábº-11h50 Pedro 5 3 2 

+15anos B6 3ª/5ª-21h00 João Neves 5 4 o 

27 17 10 
TOTAL 

Tabela VI: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível B no mês de Janeiro de 2021 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
2 

2 
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Classe - C 

2ª/6ª-21h20 Bruno 

3ª/5ª-19h20 Joao(afd) 

3ª/5ª-20h40 João Neves 

3ª/5ª 21 h20 João Neves 

TOTAL 

8 o 8 

4 3 

4 4 o 

5 3 2 

8 8 o 

29 18 11 

Tabela VII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nfvel C no mês de janeiro de 2021 

Classe - Hidromovimento 

+15anos HM1 2ª / 4ª /6ª. -07h50 llídia 15 9 6 

+15anos HM2 2ª/4ª/6ª.-09h10 llídia 13 5 8 

+15anos HM3 2ª/4ª/6ª.-10h30 llídia 13 10 3 

+15anos HM9 2ª/4ª-07h50 llídia 3 o 3 

+15anos HM10 2ª/4ª.-09h10 llídia 5 2 3 

+15anos HM11 2ª/4ª-10h30 llídia 5 4 1 

+15anos HM12 2ª/4ª/6ª-17h20 João Neves 9 7 2 

+15anos HM13 2ª/4ª-17h20 João Neves 3 2 1 

66 39 27 
TOTAL 

Tabela VIII: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nfvel Hidromovimento no mês 
janeiro de 2021 

o 

o 

o 

o 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
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+15anos HG1 

+15anos HG2 

+15anos HG3 

+15anos HG4 

+15anos HG5 

+15anos HG6 
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Classe - Hidroginástica 

2ª/6ª-13h00 Lara 15 

3ª / 5ª-07h50 llídia 20 

3ª / 5ª-08h30 llídia 20 

2ª /6ª. -18h40 João Neves 15 

3ª/5ª-20h00 João Neves 12 

3ª/5ª-20h40 Sónia 12 

97 
TOTAL 

14 o 
8 12 o 
14 6 o 

7 8 o 
11 4 2 

9 3 2 

63 34 4 

Tabela IX: Escola Municipal de Natação - Inscrições Nível Hidroginást ica no mês janei ro 
de 2021 

data de 21 de Janeiro de 2021 

TOTAL dos Totais 

Nota: Estes valores correspondem desde o dia 1 O de Agosto do corrente ano até ao dia 25 

de Janeiro de 2021.Também é de salientar, que temos por volta de 3/4 utentes inscritos 

em duas turmas, devido ao facto de trabalharem por turnos ou por necessidade física. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de janeiro de 2021 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas diferentes 

fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas. 

Arquivo Intermédio. 

Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesa num total de 636. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de .. .4. 

Elaboração e envio de protocolos num total de ... 

Receção de protocolos num total de .. .4. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 2. 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 156. 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 60 (processos) e 1 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 117 processos A, 8 Certidões, 

7 processos 1, 15 processos B, 4 processos E e 3 processos PCM. 

SMAS - 1 processo de redes prediais. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

172 processos A, 21 processos B, 15 processos 1, 18 certidões, 31 processos PCM, 3 

processos RSP, 1 processo P, 1 processo LA e 2 processos E. 

SL T - 1 pasta correspondência geral 

DOSUA - 8 pastas de processo F 
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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 79 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 45 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, corno por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 3 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de 

documentos de vários serviços da CMM. 

Seleção de documentos para eliminar com base nas portarias legais em vigar. 

Atualização e uniformização na base de dados de publicidade. 

Procura na base de processos individuais para inserção de documentos vindos do DGRH 

nos processos. 

-Inserção de processos individuais na base Access (25) 

Execução de rótulos para caixas de processos individuais. 

Formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das Sisas, Atas, Processos 

de Coval, Escrituras, Alvarás e Enterramentos, inserção dos seguintes registos: 

166 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

-Inserção na base de atas (550 registos) 

-Inserção na base de jazigos (98 registos) 

Consulta dos livros de atas para procura de registos de compras de jazigos. 

Comparação dos registos de atas em ficheiro com livros e retificação do existente. 

Consulta dos livros de atas de 1981 a 1990 para procura de atas que tenham registos 

de compras de sepulturas, para inserção no ficheiro Access. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 54. 

Número de pedidos mensais ... 23. 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Novembro 2020 
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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 1 O .1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de novembro, foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das duas Atividades candidatadas que ainda não foram concluídas. 

Assim, no âmbito da Atividade 1: Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', procedeu-se à tramitação do 

procedimento de ajuste direto n. 0 115/2020, relativo à aquisição de mobiliário para o 

Espaço Trilhos da Ciência e para a biblioteca escolar adjacente (abertura e análise da 

proposta da empresa Steelcase, adjudicação e assinatura de contrato). 

Procedeu-se ainda à abertura e tramitação do procedimento de consulta prévia 

n. º122/2020, relativo à aquisição de equipamentos informáticos para o Espaço Trilhos da 

Ciência (abertura e análise da única proposta recebida - da empresa BigSpot, Lda.). 

No âmbito da atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento 

(EMM) foi adquirido material didático e de desgaste à empresa WESCO. 

Os/as técnicos/as da Divisão de Educação afetos a este espaço (bem como ao LAM e aos 

'Trilhos da Ciência') realizaram uma reunião com a empresa GIVE U DESIGN ART LDA, a 

qual será responsável pela dinamização de uma ação de capacitação/workshop para 

docentes do concelho que pretendam conhecer e reforçar conhecimentos no âmbito da 

metodologia Maker. A reunião teve como objetivo a definição e o alinhamento dos 

workshops a realizar no próximo mês de dezembro. 

Os/ as mesmos técnicos/ as encetaram uma estreita colaboração com o Agrupamento de 

Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro para o desenvolvimento de projetos para o 3. º ciclo 

do ensino básico com recurso ao EMM (envolvendo duas turmas de 7º ano, uma turma de 8° 

ano e uma turma de 9° ano). Atendendo à situação de pandemia e às condições climáticas 

que não permitem a realização de atividades nas imediações exteriores do EMM, as sessões 
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desenvolver-se-ão nas instalações da biblioteca escolar e/ou nas respetivas salas de aulas 

das turmas envolvidas, com deslocação para estes espaços dos recursos do EMM, todas as 

3ª e 5ª feiras do ano letivo. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de novembro indica que foram entregues 394 

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 novembro, 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 21 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, 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. 

Leite Escolar 

No mês de novembro, a Divisão de Educação solicitou a abertura de um procedimento de 

consulta prévia para aquisição de leite escolar para fornecimento aos alunos que 

frequentam a educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino básico, no ano de 2021, tendo 

procedido à prévia elaboração do respetivo caderno de encargos. O preço base do 

procedimento é 35.654,74€ + IVA. 

Refeitórios Escolares 

Considerando que a execução do contrato decorrente do procedimento n. 0 65-2020, relativo 

à aquisição do serviço de fornecimento de matérias primas alimentares e não alimentares 

e prestação de serviços relacionados com o fornecimento de refeições escolares no 
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concelho de Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro n. º001 /CP /2017 - Lote 4, celebrado pela 

AML, ainda não começou a produzir efeitos, por não ter sido ainda recebido o visto do 

Tribunal de Contas, e que o contrato celebrado com a empresa Gertal - Companhia Geral 

de Restaurantes e Alimentação S.A., na sequência de um procedimento de ajuste direto, 

para viabilizar o início do fornecimento de refeições desde o dia 1 de setembro, cessa no 

dia 30 de novembro, neste mês, foi tramitado um novo procedimento de ajuste direto (AD 

n. º 125/2020) para celebração de contrato com o mesmo objeto, entre 1 e 31 de dezembro. 

Em sequência, o serviço foi adjudicado à empresa Gertal - Companhia Geral de 

Restaurantes e Alimentação, S.A. 

No mês de novembro, foram servidos os seguintes números de refeições: 12.142 almoços e 

3.853 merendas a crianças da educação pré-escolar, 33.892 almoços e 11.107 merendas a 

alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 2.802 almoços a alunos dos 2° e 3º ciclos do ensino 

básico e 668 almoços a alunos do ensino secundário. 

No mês de novembro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de outubro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa GERTAL -

Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA está obrigada e participar à mesma 

as não conformidades ou oportunidades de melhoria detetadas. 

No mês de novembro, a nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação 

realizaram 11 visitas de inspeção a diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da 

Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, 

higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de 

produção. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da ficha de sinalização de 

alergias e/ou intolerâncias alimentares ou da ficha de sinalização de vegetarianos, a 

nutricionista da autarquia elaborou diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas encarregados/ as 

de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais específicas. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 
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O programa 'Cidadania é o meu Superpoder' insere-se no Projeto CRIA - Centro de Recursos 

para a Infância e Adolescência e foi objeto de uma candidatura ao P0RL 2020, no âmbito 

dos Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, para o ano letivo 2019/2020. 

Teve início em outubro de 2019 e consiste num programa de apoio às escolas no 

desenvolvimento e implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

no 1 º ciclo do ensino básico. 

Ao longo do ano letivo 2019/2020, o Programa "Cidadania é o meu Superpoder" teve como 

desafio preparar os/ as alunos/ as para serem cidadãos democráticos, participativos e 

humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido da promoção 

da tolerância e da não discriminação, preconizando um exercício da Cidadania ao longo da 

vida. O referido Programa foi dinamizado, em estreita colaboração, pelos técnicos da 

Divisão de Educação e pelos docentes das turmas selecionadas pelas Direções dos 

agrupamentos de escolas, apostou numa metodologia experiencial e incidiu nos seguintes 

domínios temáticos: 'Direitos Humanos', 'Interculturalidade' e 'Instituições e Participação 

Democrática. 

O domínio dos Direitos Humanos contemplou sessões vivenciais concretas e participativas 

que propiciaram a reflexão e a aplicação dos mesmos, tendo sido construida, por cada 

turma, uma mascote que acompanhou os/as alunos/as na descoberta da Cidadania. 

Contemplou ainda um espaço de reflexão artística e de expressão plástica, com o artista e 

educador social Ricardo Guerreiro Campos, e um espaço de consciencialização e reflexão 

sobre direitos e cidadania na área social, em parceria com a Associação Médicos do Mundo. 

O domínio da Interculturalidade teve inicio com uma viagem por diferentes continentes, 

através de uma saída ao exterior, de todas as turmas envolvidas no Programa, à Fundação 

Calouste Gulbenkian. Esta saída ao exterior integrou uma visita orientada, por todas as 

turmas envolvidas, a uma de duas exposições, em função do ano de escolaridade de cada 

uma: "Entre lugares, entre culturas: uma visita" e "Entre lugares, entre culturas: um 

debate". As restantes sessões deste domínio desenvolveram a riqueza intercultural e a 

pertinência da temática junto dos/as alunas/as, incluíram uma saida, por todas as turmas 

envolvidas, ao Bairro da Mouraria, em Lisboa, e contaram com a colaboração e dinamização 

de sessões por parte de alguns encarregados de educação oriundos de outros países. 
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O domínio das Instituições e Participação Democrática visava que os/as alunos/as 

refletissem sobre o Processo Democrático através da obra "A Eleição dos Bichos" 

(Rodrigues, A. et. al, 2019) e que conhecessem diferentes Instituições Democráticas 

através de visitas experienciais ao LAM, à Câmara Municipal do Montijo ou à Assembleia da 

República. A pandemia pela covid 19 e a suspensão das atividades letivas presenciais 

determinou a impossibilidade de continuidade da implementação deste domínio nos moldes 

inicialmente previstos e determinou a (re)definição de estratégias para viabilizar a 

continuidade da implementação do Programa à distância. 

No ano 2019/2020, participaram no Programa cerca de 300 alunos/as do 1° ciclo, 

distribuídos/ as por 18 turmas de nove escolas do 1. º ciclo do Concelho de Montijo: cinco 

turmas do AE de Montijo, uma do AE Poeta Joaquim Serra e três AE de Pegões, Canha e 

Santo Isidro. Estiveram envolvidos 18 docentes titulares das turmas abrangidas e os três 

coordenadores da Estratégia de Educação para a Cidadania (EEC) dos AE do Concelho. 

Atendendo aos resultados obtidos e à satisfação gerada na comunidade educativa com o 

Programa "Cidadania é o meu Superpoder" no ano letivo transato, o mesmo terá 

continuidade no ano letivo 2020/2021 (apesar da candidatura ao P0RL 2020 ter terminado 

em agosto de 2020), em 16 turmas do 1. º ciclo do ensino básico dos três AE do Montijo. 

No presente ano letivo, em articulação com as escolas envolvidas, a Divisão de Educação 

pretende mobilizar os/as alunos/as para a reflexão sobre os espaços em que vivem, sobre 

a sua experiência urbana (contemporânea) e a sua relação com a cidadania. Como poderão 

os espaços partilhados serem locais privilegiados de transformação e de relação entre as 

pessoas? Como poderão os mesmos potenciar o respeito pelos outros e integrar a 

diversidade e promover a interculturalidade? Como poderão os espaços ser planeados para 

serem sustentáveis? 

Partindo novamente da metodologia vivencial e experiencial, as turmas envolvidas serão 

assim desafiadas a desenvolver a consciência do 'Direito à Cidade'. Com um olhar critico, 

poderão refletir ativamente sobre a cidade que gostariam de ter e pensar o espaço público 

como um lugar privilegiado de relações, de encontros e de partilha. Serão incentivadas a 

agir criativamente nas decisões sobre o que as rodeia e a transformar e construir uma 

Cidade Educadora, incorporando dimensões sociais e humanas de uma cidadania ativa. 
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ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 

De acordo com o previsto no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo "Cidade de 

Montijo", procedeu-se à aceitação de candidaturas às bolsas até ao dia 15 de novembro. A 

partir desta data, foi iniciada a fase de análise de candidaturas. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

Apesar das restrições impostas pela pandemia covid-19 às deslocações de alunos para 

espaços exteriores às escolas, no mês de novembro, mais propriamente no dia 25, uma 

turma do 4° ano de escolaridade da EB Liberdade deslocou-se ao LAM, acompanhada do 

respetivo docente, para gravação de um vídeo destinado a assinalar o dia Internacional 

para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Este vídeo encontra-se publicado no 

canal de Youtube 'Laboratório de Aprendizagem em casa'. 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS 

O Município de Montijo integra a Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) e, 

consequentemente, a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras (RTCE). 

O conceito e conteúdo de Cidade Educadora surgiu em Barcelona, em 30 de novembro de 

1990, quando 70 municípios do mundo o assumiram, assinando a Carta das Cidades 

Educadoras (em anexo) e partindo do pressuposto de que todas as cidades dispõem de 

inúmeras possibilidades educadoras e podem oferecer importantes elementos para uma 

formação integral dos seus habitantes. 

Atualmente, mais de 511 cidades de 34 países de todos os continentes fazem parte da AICE. 

Por seu lado, a RTCE acolhe 84 Municípios do continente e regiões autónomas aderentes à 

AICE que subscreveram a referida Carta, defendendo e assumindo nas suas práticas os 

Princípios desta Declaração. 

A AICE acordou fixar o dia 30 de novembro como Dia Internacional da Cidade Educadora 

para criar consciência, à escala mundial, da importância da educação como motor de 

mudança e para dar visibilidade ao compromisso dos governos locais com a educação e ao 

trabalho dos agentes educativos ao nível da educação formal e não formal. 
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Como membro integrante da RTCE, o Município de Montijo associou-se à celebração da 5ª 

edição do Dia Internacional da Cidade Educadora, a qual decorreu sob o lema "(Cidades 

Educadoras) 30 anos a transformar cidades e pessoas, para um mundo melhor", uma vez 

que, em 2020, se celebra o 30º Aniversário da Proclamação da Carta das Cidades 

Educadoras, o roteiro das cidades que compõem a Associação Internacional de Cidades 

Educadoras (AICE). 

Coincidindo com este aniversário, e com o objetivo de manter a sua validade face às 

incessantes mudanças que o nosso mundo experimenta, a AICE levou a cabo um processo 

participativo de atualização da Carta, a qual continuará a marcar o horizonte comum 

estabelecido em 1990 e a manter intactos os seus valores originais, mas incorporando 

questões relevantes à luz dos novos desafios e oportunidades que já estão presentes no 

século XXI. 

Assim, para assinalar a data, a Câmara Municipal distribuiu a Carta das Cidades Educadoras 

atualizada, em formato digital e/ou em papel (edição e bolso) a todas as entidades que 

intervêm na área da educação no município de Montijo. 

A AICE fez também um balanço das aprendizagens destas três décadas e, com as 

contribuições dos municípios associados, desenvolveu o que poderá ser o legado que o 

trabalho como Cidade Educadora deixou nas cidades. Este legado foi resumido em 30 

aprendizagens, acompanhadas por 30 ilustrações e 30 videos que, ao longo do mês de 

novembro, a Câmara Municipal foi dando a conhecer, no site da autarquia e no lnstagram. 

Apesar das comemorações da 5ª edição do Dia Internacional terem sido condicionadas pelo 

período muito critico de pandemia, a data foi assinalada pela maioria das escolas, através 

da realização de atividades com os alunos nos próprios estabelecimentos de ensino, e por 

várias entidades com intervenção em matéria da educação. 

A Câmara Municipal assinalou as comemorações com a entrada em funcionamento do 

Espaço Maker em Movimento (EMM) no dia 2 de dezembro, em dois locais: Praça da 

República, durante a manhã, e EB Pegões, Canha e Santo Isidro, durante a tarde (esta 

atividades será descrita com mais detalhe no relatório de dezembro). Assinalou ainda a 

efeméride através da oferta de brindes, nomeadamente uma caixa com 12 lápis de cor, na 

qual foi impressa uma das 30 aprendizagens das Cidades Educadoras ("A cidade educadora 
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é um laboratório vivo de aprendizagens"), para as crianças que frequentam a educação 

pré-escolar e o 1 º ciclo do ensino básico, e um bloco de notas adesivas, no qual foi também 

impressa uma das 30 aprendizagens das Cidades Educadoras ("Na cidade educadora, a 

educação transforma as pessoas para transformar o mundo") para os alunos dos 2° e 3° 

ciclos do ensino básico do ensino secundário e para os docentes de todos os níveis de ensino. 

Dezembro 2020 

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 no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de dezembro foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das duas Atividades candidatadas que ainda não foram concluídas. 

Assim, no âmbito da Atividade 1: Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', a empresa Steelcase procedeu 

à entrega do mobiliário para o Espaço Trilhos da Ciência e para a biblioteca escolar 

adjacente, na sequência do procedimento de ajuste direto n. º115/2020. O valor total de 

aquisição do mobiliário foi 17.332, 23€, IVA incluído. 

Também no mês de dezembro, a empresa BigSpot, Lda. procedeu à entrega dos 

equipamentos informáticos para o Espaço Trilhos da Ciência, na sequência do procedimento 

de consulta prévia n. º122/2020. O valor total de aquisição dos equipamentos foi 

45.427,28€, IVA incluído. 

No âmbito da atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento 

(EMM), o EMM entrou em funcionamento no dia 2 de dezembro, em data coincidente com 

as comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras. Durante a manhã daquele 

dia, na Praça da República, procedeu-se a uma mostra de algumas das atividades que 

podem ser desenvolvidas neste espaço por turmas de alunos do ensino básico e secundário 

e respetivos docentes. Esta mostra contou com a presença de uma turma da EB Liberdade 

e do respetivo docente. No periodo da tarde, a mesma iniciativa foi dinamizada para uma 
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turma de 8° ano da EB de Pegões, Canha e Santo Isidro (com as devidas adaptações das 

atividades desenvolvidas à faixa etária e ao nível de escolaridade dos alunos). 

Com este novo espaço, instalado numa viatura municipal adaptada, nasce um novo 

paradigma educacional para o Montijo, em que os alunos são desafiados a organizarem-se 

para desenvolver atividades em grupo, de forma autónoma, com o intuito de criar uma 

solução ou um objeto. Com base numa filosofia pedagógica construtivista, através do 

recurso ao método tinkering, os alunos irão realizar atividades exploratórias e contactar 

com conceitos ligados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em 

inglês) e terão à sua disposição um conjunto de equipamentos, materiais e ferramentas 

para desenvolverem os seus próprios projetos (explorar circuitos elétricos, construir peças 

de roupa com componentes eletrónicos, imprimir objetos com impressoras 3D, fabricar 

pequenos gadgets, ... ). 

Neste novo espaço municipal, os alunos experimentarão, explorarão e testarão novas ideias 

e o erro fará parte do processo, não sendo o produto final condicionado a algo correto ou 

uma solução em especial. Ao invés disso, o que se espera são diferentes resultados ou 

soluções. Realizando atividades práticas onde se exploram os elementos mais envolventes 

e motivadores dos processos de aprendizagem, mobilizar-se-ão conhecimentos, promover

se-á uma aprendizagem ativa e favorecer-se-á o desenvolvimento de competências 

essenciais à vida profissional e pessoal dos jovens. 

O EMM está disponível para se deslocar às escolas para ser utilizado pelos docentes dos 

estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário, mediante marcação prévia, para 

desenvolvimento de projetos pelos respetivos alunos, preferencialmente numa perspetiva 

de transversalidade do currículo. 

Os docentes e os alunos terão o apoio de técnicos da Divisão de Educação para o 

desenvolvimento dos seus projetos no EMM. 

Nos dias 17, 18 e 21 de dezembro, a Câmara Municipal promoveu a dinamização, pela 

empresa GIVE U DESIGN ART LDA, de workshops de capacitação para a implementação da 

metodologia Maker, via plataforma zoom, para docentes do concelho que pretendem 

conhecer e reforçar conhecimentos nesta área. A ação contou com a participação de 13 

docentes dos ensinos básico e secundário do concelho e de seis técnicos superiores da 

Divisão de Educação com responsabilidade de intervenção no EMM. 
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No mês de dezembro, foi dada continuidade ao trabalho de colaboração da Divisão de 

Educação com o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, ao nível do 

desenvolvimento de projetos para o 3.º ciclo do ensino básico no EMM (2 turmas de 7º ano, 

uma turma de 8º ano e 1 turma de 9º ano). Atendendo à situação de pandemia e às 

condições climáticas que não permitem a realização de atividades nas imediações 

exteriores do EMM, as sessões desenvolveram-se nas instalações da biblioteca escolar e/ou 

nas respetivas salas de aulas das turmas envolvidas, com deslocação para estes espaços dos 

recursos do EMM, todas as 3ª e 5ª feiras do ano letivo. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de dezembro indica que foram entregues 390 

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 1º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de dezembro, 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 16 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 2 foram 

atendimentos presenciais e 14 via chamada telefónica e/ou vídeo. 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociof amiliar dos alunos referenciados. 

Leite Escolar 

No mês de dezembro, foi aberto o procedimento de consulta prévia nº 133/2020, referente 

à aquisição de leite escolar para fornecimento aos alunos que frequentam a educação pré

escolar e do 1º ciclo do ensino básico no ano de 2021. 
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No mesmo mês, foram enviados convites às empresas, recebidas e analisadas as propostas 

e elaborados os relatórios preliminar e final. O procedimento culminou com a decisão de 

não adjudicação devido ao facto de todas as propostas terem ultrapassado o preço base 

estipulado no caderno de encargos. 

Refeitórios Escolares 

No mês de dezembro, a Câmara Municipal recebeu o visto do Tribunal de Contas referente 

ao procedimento n. º65-2020, relativo à 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 de Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro 

n. º001 /CP /2017 - Lote 4, celebrado pela AML, pelo que a execução do contrato decorrente 

deste, celebrado entre a Autarquia e a empresa ICA - Indústria e Comércio Alimentar SA, 

começará a produzir efeitos no dia 1 de janeiro de 2021 . 

O contrato celebrado entra a Câmara Municipal e a empresa Gertal - Companhia Geral de 

Restaurantes e Alimentação, S.A., com o mesmo objeto, na sequência do procedimento de 

ajuste direto n.º 125/2020, cessou em 31 de dezembro de 2020, conforme previsto. 

No mês de dezembro, foram servidos os seguintes números de refeições: 7.103 almoços e 

2.357 merendas a crianças da educação pré-escolar, 17.923 almoços e 6.178 merendas a 

alunos do 1° ciclo do ensino básico, 2.802 almoços a alunos dos 2º e 3° ciclos do ensino 

básico e 289 almoços a alunos do ensino secundário. 

Durante a interrupção letiva do natal, foram ainda servidos 430 almoços e 120 merendas a 

alunos do 1° ciclo participantes em atividades de apoio à familia promovidas pelas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

No mesmo mês, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de novembro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa GERTAL -

Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA está obrigada e participar à mesma 

as não conformidades ou oportunidades de melhoria detetadas. 

No mês de novembro, a nutricionista e a engenheira alimentar da Divisão de Educação 

realizaram 11 visitas de inspeção a diversos refeitórios que se encontram sob a gestão da 

Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de qualidade, 
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higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de 

produção. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da ficha de sinalização de 

alergias e/ou intolerâncias alimentares ou da ficha de sinalização de vegetarianos, a 

nutricionista da autarquia elaborou diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/algumas encarregados de 

educação de alunos com necessidades nutricionais específicas. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de dezembro, as técnicas da Divisão de Educação afetas à implementação do 

programa 'Cidadania é o meu Superpoder' (detalhadamente descrito no relatório do mês 

de novembro) procederam, em articulação com os docentes das turmas envolvidas no 

mesmo no ano letivo 2020/2021, à planificação e preparação das sessões a realizar com os 

alunos. 

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 mês de dezembro, procedeu-se à análise das candidaturas às bolsas de estudo. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

Apesar das restrições impostas pela pandemia covid-19 às deslocações de alunos para 

espaços exteriores às escolas, no mês de dezembro, mais propriamente no dia 11, um 

docente da EB Liberdade deslocou-se ao LAM, com a respetiva a turma, para efeitos de 

dinamização de uma aula. 

Janeiro 2021 

CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 
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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 no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de janeiro foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das duas Atividades candidatadas que ainda não foram concluidas. 

Assim, no âmbito da Atividade 1: Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', a Divisão de Educação solicitou 

orçamento à empresa lmpersol para aquisição do fornecimento e colocação de peliculas 

anti-intrusão nas janelas do edificio onde o referido espaço e a biblioteca escolar adjacente 

funcionarão. 

Aguarda-se agora a conclusão da obra de adaptação do referido edifício para proceder à 

colocação e instalação do mobiliário, dos equipamentos informáticos e dos materiais 

didáticos já adquiridos. 

No âmbito da atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento 

(EMM)', a empresa Novabit procedeu à entrega de uma flightcase para transporte do painel 

interativo do EMM, no valor de 2.595,00 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 

No mês de janeiro, foi dada continuidade ao trabalho de colaboração da Divisão de 

Educação com o Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, ao nivel do 

desenvolvimento de projetos para o 3. º ciclo do ensino básico no EMM (2 turmas de 7º ano, 

uma turma de 8° ano e 1 turma de 9° ano). Atendendo à situação de pandemia e às 

condições climáticas que não permitem a realização de atividades nas imediações 

exteriores do EMM, as sessões desenvolveram-se nas instalações da biblioteca escolar e/ou 

nas respetivas salas de aulas das turmas envolvidas, com deslocação para estes espaços dos 

recursos do EMM, às 3ª e 5ª feiras. Este trabalho foi interrompido no dia 22 de janeiro 

devido à suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino 

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

e dos ensinos básico e secundário, decretada pelo Decreto-lei n. º3-C/2021, de 22 de 

janeiro. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 
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O balancete do movimento relativo ao mês de janeiro indica que foram entregues 392 

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 janeiro, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de alunos, 

com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e ao envio das 

mesmas para os agrupamentos de escolas. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 34 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 2 foram 

atendimentos presenciais e 32 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. 

Realizou ainda uma reunião com docentes da ES Poeta Joaquim Serra, a pedido dos 

mesmos, tendo em conta que estes têm vindo a verificar um aumento do número de 

familias de alunos em situação de vulnerabilidade social como consequência da pandemia 

pela covid19. A reunião visou assim uma recolha preliminar de informação e a prestação 

de esclarecimento sobre os critérios (e a forma) de referenciação de casos para intervenção 

pelo serviço social e sobre as modalidades possíveis desta intervenção. 

Leite Escolar 

Tendo em conta que o procedimento de consulta prévia para aquisição de leite escolar, 

para fornecimento aos alunos que frequentam a educação pré-escolar e do 1 º ciclo do 

ensino básico no ano de 2021, anteriormente aberto, culminou com a decisão de não 

adjudicação devido ao facto de todas as propostas terem ultrapassado o preço base, no 

mês de janeiro, a Divisão de Educação solicitou a abertura de um novo procedimento de 

consulta prévia para o mesmo efeito, tendo procedido à prévia reformulação do caderno 

de encargos. O preço base do novo procedimento é 37.010, 16€ +IVA.O procedimento (CP 

n. º6/2021) foi aberto no dia 27 de janeiro, tendo sido enviados convites a empresas. 

Refeitórios Escolares 
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No mês de janeiro, foram servidos os seguintes números de refeições: 7.239 almoços e 

2. 928 merendas a crianças da educação pré-escolar, 21. 655 almoços e 8. 119 merendas a 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, 3.553 almoços a alunos dos 2° e 3º ciclos do ensino 

básico e 409 almoços a alunos do ensino secundário. Os referidos números incluem as 

refeições que foram servidas após a suspensão das atividades educativas e letivas a partir 

do dia 22 de janeiro, decretada pelo Decreto-lei n. º3-C/2021, de 22 de janeiro, devido à 

situação de contágio da covid-19, nos refeitórios das escolas de acolhimento definidas pelos 

agrupamentos de escolas (EB Liberdade, EB Areias e EB Pegões, Canha e Santo Isidro) e 

ainda nos refeitórios do JI Pegões Velhos, da EB Rosa dos Ventos e da ES Jorge Peixinho. As 

refeições servidas a partir do dia 22 de janeiro destinaram-se a alunos carenciados dos 

escalões A e B, a filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores cuja mobilização 

para o serviço ou prontidão obsta a que prestem assistência aos mesmos e a alunos que 

beneficiam de apoios terapêuticos prestados presencialmente nas escolas, nomeadamente 

nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem. 

No mês de janeiro, procedeu-se ainda à análise dos registos diários do serviço de 

alimentação prestado nos refeitórios escolares do concelho durante o mês de dezembro, 

com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa 

GERTAL - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA está obrigada e participar à 

mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria detetadas. 

Procedeu-se ainda à análise e tratamento dos resultados das análises microbiológicas 

completas (à amostra da refeição confecionada, às mãos de todos os manipuladores e às 

superfícies dos equipamentos/materiais) efetuadas nos refeitórios sob gestão da Câmara 

Municipal, no primeiro período do ano letivo 2020/2021. O tratamento destes resultados 

enquadra-se no âmbito da verificação periódica dos requisitos definidos no Sistema de 

Gestão de Segurança Alimentar (SGSA) da Câmara Municipal. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da ficha de sinalização de 

alergias e/ou intolerâncias alimentares ou da ficha de sinalização de vegetarianos, a 

nutricionista da autarquia elaborou diversos planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/algumas encarregados/as 

de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais especificas. 
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Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de janeiro, as técnicas da Divisão de Educação afetas à implementação do programa 

'Cidadania é o meu Superpoder' (detalhadamente descrito no relatório do mês de 

novembro), em articulação com os docentes das turmas envolvidas no mesmo no ano letivo 

2020/2021, procederam à planificação e preparação das sessões a realizar com os alunos. 

A implementação destas sessões ficará suspensa até à reabertura das escolas de 1 º ciclo. 

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 mês de janeiro, foi concluída a análise de candidaturas e foram afixadas as 

listas provisórias seriadas, por ordem crescente de capitação, dos candidatos a bolseiros, 

por nível de ensino, para efeitos de audiência dos interessados. As referidas listas foram 

ainda remetidas a todos os candidatos, por oficio. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

Durante o mês de janeiro, os técnicos afetos ao lAM e a nutricionista da Divisão de 

Educação Viegas planificaram e prepararam a execução de um vídeo sobre o valor 

nutricional do leite e dos produtos lácteos, para divulgação no canal do youtube 

'Laboratório de Aprendizagem em Casa'. 

Este vídeo constituirá uma das Medidas Educativas de Acompanhamento promovidas pela 

Câmara Municipal no âmbito do Programa Regime Escolar do IFAP, ao qual a Autarquia se 

candidatou no ano letivo 2020/21, para beneficiar de apoio financeiro à distribuição do 

leite escolar. O vídeo terá por objetivo promover o consumo de produtos lácteos pelas 

crianças da educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino básico e promover hábitos 

alimentares saudáveis e a educação relativamente a questões conexas, como as cadeias 

alimentares locais, a agricultura biológica, a produção sustentável ou o combate ao 

desperdício de alimentos. 

A equipa de técnicos afetos ao lAM e ao EMM reuniram ainda, no mês de janeiro, com 

alguns docentes que manifestaram interesse em conhecer os objetivos e as potencialidades 
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daqueles espaços municipais, quer para efeitos do ensino à distância, quer para realização 

de aulas presenciais. 

Em resposta ao pedido de um docente do 1 º ciclo, aquela equipa de técnicos reuniu com o 

mesmo, para alinhamento e planificação de um curso de iniciação às TIC para alunos do 4° 

ano de escolaridade. A turma deste docente será a turma piloto em que este curso será 

ministrado e o mesmo passará a fazer parte da oferta regular do LAM. 
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Anexos 

Gabinete Jurídico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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1 
Objeto Parte Actlva 

Execução entrega de coisa certa -
CMM 

Despejo 

Reclamação de créditos no 

Processo de insolvência da Montiterras 

Montiterras 

Embargos de terceiro - PE Fiscal 

87/2009 Predial Mélia, Construções Rustilook li 

Lda. 

Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques 

Embargos de Terceiro CMM 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro 

Privatização Amarsul (Tarifas 
Amarsul 

Resíduos Sólidos Urbanos) 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita 

Responsabilidade Civil - buraco na 

via pública 
Liberty Seguros, S.A. 

Impugnação de liquidação de Taxa Maria Teresa S. Barata e 

(Reg. Cemitérios) Maria Manuela Hubay Cebrian 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARJ\ MUNICIPAL 

Processos Judldals pendentes 

Parte Passiva Tribunal Número de Processo Estado 

Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 
Juízo de Execução de Almada - Proc. Aguarda reagendamento de 

J1 1652/10.9TBMTJ entrega imóvel 

Aguarda sentença verificação e 
CMM Juízo de Comércio Lisboa - J2 Proc. 1166/11.0TYLSB 

graduação créditos 

Requerimento interposição de 

CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 213/11.0BEALM recurso da sentença 
' eml2/10/2020 

CMM 
TAF Sintra - 2ª UO (origem 

Proc. 785/13.4BEALM 
Parece do MP em 13/09/2016 -

Almada) Aguarda sentença 

Parvalorem (ex-BPN), 
Juízo de Execução de Almada -

Proc. 
Suspenso por força da declaração 

Montiterras, Emídio Catum, 9126/15.ST8ALM (ex 

Carlos Costa 
Juiz 2 (ex 3Q Juízo do Montijo) 

1796/10.7) 
de insolvência da Montiterras 

CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 504/16.3BEALM Contestação em 28/10/2020 

ERSAR e Municípios Barreiro, 

Moita, Seixal, Montijo e outros 
TAF Braga - 1ª UO Proc. 523/16.0BEBRG 

Aguarda marcação de audiência i-

municípios como contra- de julgamento 

interessados 

CMM 
Juim de Com,ccio do Barreiro - Pco,. Em cucso peciodo cessão j 

J4 2955/16.4T8BRR rendimento disponível 

Resposta da A. à contestação em 

CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 464/17.3BEALM 01/07/ 2020- aguarda despacho ~ 

saneador '\ 

CMM 
1 d a O 118 7

BEALM Réplica em 24/01/2019 - aguarda ~ 
TAF A ma a - 1- UO Pro,. 4 7 . d h d l espac o sanea or 



Requerimento indicação 
Horário em Jornada Contínua -

Ana Sofia Vicente Rodrigues CMM TAF Almada - l! UO Proc. 538/18.3BEALM testemunhas em 08/01/2019 -
deferimento tácito 

Aguarda marcação audiência 

Responsabilidade Cívil - acidente de 
TAF Almada -1! UO Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/11/2019 -
Eliana Maria Cajigas Silva CMM 

aguarda despacho saneador viação 
Crédito reconhecido em 

Juízo de Comércio do Barreiro - Proc. 03/12/2019 - Despacho 
Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM 

Jl 2587 /19.5T8BRR exoneração passivo restante em 

13/01/2020 

Acção administrativa - impugnação 
TAF Almada - l! UO 

Proc. 923/19.3BEALM Réplica em 13/08/2020 - aguarda 
Teima Patrícia Maricato Santos CMM 

A despacho saneador despacho desocupação 

Sentença de reconhecimento do 
Massa Insolvente, Ana Sofia Juízo de Comércio do Barreiro - Proc. crédito em 11/05/2020 - Em 

Acção verificação ulterior créditos CMM 
Quaresma Ferreira e outros Jl 1982/19.4T8BRR-B curso período cessão rendimento 

disponível 

Contestação em 10/08/2020 / 
Contecioso pré-contratual e Pinto Miranda, Engenharia e 

CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 1158/20.8BELSB Sentença indeferimento medidas 
incidente medidas provisórias Construção, Lda. 

provisórias em 18/11/2020 

Oposição à Execução Fiscal 
Projecto 3 - Publicidade e 

CMM TAF Almada - 2! UO Proc. 212/20.0BEALM Aguarda sentença 
Marketing, Lda. 

Sentença indeferimento medidas 
Contecioso pré-contratual e Eurest Portugal, Sociedade 

CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 480/20.0BEALM provisórias em 23/12/2020 / 
incidente medidas provisórias Europeia de Restaurantes, Lda. 

Alegações l! instância em curso 

Impugnação de Declaração de 
Agência Portuguesa do Ambiente, 

Impacte Ambiental (projecto Sociedade Portuguesa para o 
I.P. (Réu); Município Montijo e TAC Lisboa - 4ª UO Proc. 970/20.2BELSB Contestação em 02/11/2020 

Aeroporto Montijo e Estudo das Aves 
Outros (Contra-Interessados) 

acessibilidades) 
Sentença incompetência material 

Acção declarativa de condenação Rui Manuel Nunes Monteiro 
CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 564/20.2BEALM e remessa para TAC Lisboa em 

relativa à execução de contrato Unipessoal Lda. 
03/02/2020 

Acção administrativa impugnação 
acto - concurso técnico superior Cláudia Daniel Magalhães Rocha CMM TAF Almada -1! UO Proc. 484/20.0BEALM Contestação em 14/01/2020 

animação sociocultural 
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11.'l!,·5 11."!9,; 

l6.a9,51 Ii.51!,H 
UH,\" 11.éi9,19 r.m,•: 

431,99 131,99 
m,19 l!l,11 

ir,~ 11; ,1: ... . .. , 
~),t1t 2?3,35 
)~.~~ :l, ll 

1!,!I Bl,!ü 
iw Bl,!O 

1.100,lO 315.!ll,21 311.lll,!l 
1.100,lO 365.!ll,21 311 .011,11 

302.116,85 312.Ul,15 

;01,1!6,15 l'. .. !6,ii 
m.tH,iS :ül .. !6,1: 
;/1,1!6,{5 ;Lfü,i: 
:02.1!6,15 :OLH,i: 

O.til, ~; :i.l/5,l! 
10. ü!,!1 !!l.IB,11 

l0 .!61,:1; 10.Hl, !u 
!l.:!,11: 11.lii,w 

1.100,10 B. ' íl ,J! irnl,"i 
l.laü,!D fU!,l! brnl,"! 
1.100,l! f.3, ·H,~~ 1rni,-i 
1.100, lü 6317~,3~ 6U[l,·! 
!.Jyij,!/ :U:1,l! ;·. ~3! 1 !~ 

lUi! ,S1 l!:l,!í 

!L'.i:,!~ 1.m.m,·: Ull.!J0,9-0 

Eun; 

;:~~ te~. ~!~~; 
Co::prnmism Obriq3çà2s 
atrmit,r porpag,r im. Ant. Fer. [m 

il!Jc(5)/ 1121°(" 1
/ 

!íl 0 i!Hi (1Q)c(5)·1!1 i2]:;lüü J2l :1lúü 

15.fü,B ;_u,:4 l.51 
!2.1'1,50 ;, ~; 
il.!91, .: :·t,:3 Ui Lll 

i51.m,r 61.:r.J,!I l.ül 

b. ~5 
m.lll,li '. ~j,:11, -~j ).i) rJ.í5 
ll.211,Ja 2.13 
ll.lH,Jl i.ll 
9.;Jl,J I] 
9.5Jl,J I] 

9.íll, li 
~.s1~, sa í.n 
i.fü,33 .li 

i!Õ,iJ l.t: 

1.-0 
1.-0 

1.l58.ll4,16 51.518,25 0.03 9.JG 
1.l5Ull,11 51.518,25 Ul 9.3G 

911.311,61 1.518,25 !O.li 

91,.JOl, tl lSB,í\ i!.]l 
9lí.:Ol, c! ISB,15 1.U! 
~J,.:01, E! !Sf,í\ :O. J! 
11:.:0l, E: l.5"8,25 .til 

H:,b· 
m.Ol5,ü" UI 
82.9-03,B" 12. :; 

líl.l!!,30 ·.!\ 
l,.Jrn,1\ IYl,l\ !.Lc 

SH.133,10 50 .iCl,)l :.!l í.:i 
SH.133,10 \ü ,fü1N Ul 6.5j 

5!1.1:3,10 su:v~,)1 u: b.:.3 
rn.1JJ,10 \1 ,/e,J,/l u.!'. 6.53 
:~U\!,ll i·, 

. • L~ i:; 
l!o.9:3,11 li.[C,01 !.H 

1'.Hi\ '.,:E 1r.oas, ·; 0.5: 1 ·· 



]li 

D5 

üJiJl 

j;•)iüiill 
i:)/jj)jjj 

fü\irE/NCIAi C,E!fü 
i:,:JWfü E Qrm,-ivê!W\l:S l!.J 

Pi,Llc\.' 
?R!VAl.\i 

Outras despelas conentes 
J!1itl.: DEiitS;_, ::;_;!li!:: 
Jfüi:.l.: 
IIIFJ,J:, l B.L\: 
ii!PJ,r:: E E-De ,A;J, PEl, !.]fü;m 

r.m DE ;wl; D: li:!ID]Ji 
Ei!IIUI;JEi CE IIIFJilJ, lü ''1.l.i 

Cln\D:i 
J:•lm l'llfü 
Eüi/!11 ;1rnm;ii, 
üi•J11:12 m 
ütíliô)!! 
úi1)í1J:Q5 

O" 

rn 
ú"O!Ol 
ú"Ol02 
ü"Ol/213 
mil 
ú"QJO!Gl 
ü"n.líl)Q2 

nlü:G5 
ú"Olff 

3[iV!Çti El:lcB!t5 
DO!R.15 

Ll:spmd,capit,1 
àquiiição de bens de capital 

.t.QGI5IÇ1.0 Dí BW5 DE CAP!i.:1 
Im5TrnEN!03 

rm.Em 
HABil!Ç(15 

RepmçãoeBmfüiaçà,J 
rnifÍCI(,S 

IN511JJ.íÓi3 DE m7!í0i 
fü!IJJ.ÇÓES D:m•Rl!Vli E Rv:~111?..S 
ESC·lLJl 
lUIR(,5 

ú"Ol!I CON5!RC1;ÕE: Dli'ERS/l 
rnom VIWJ!Ci, füu;.!!rn!Oi E J1í}l 

rnorn: 
rnom 
ú"O!D!D~ 
ü'OlDHO 

mim 

(OIIPLfliEN!?.~ 
f.l.iÇUE! E mmNi 
Initllaçé,ide;i:crt:õõi,mm:;;;! 
:ir.,li,açi, etdniit, 
Infrmtrutum pm fütril:uiçà,J dê 

mrii2 efütric, 
Wll!Éffü 

f,)!Of l!!.IEWl uE ll1]:mfü 
mim lt\mm OE !P.~ISfORTE/iECGLP.l, OE 

ú'Ol!f.02 
rim; 

R!i!OU!S 
rnma CE !~',füOR!E/0Ll!Pf: 
EjlJ!f,!!:NiO DE INFG~l\!!(l 

rnoi fü7rlfü INFD~~TICO 
f0](1J :QUIP/JEN!O ll'.l!NE!~lmo 
rmi EQm;lrnro E.i,,1ci: 
Q",Jii01i[ E/1JIP/J!:Ni0 OE R[Cú!r.\ DE ;mo10s 
ú"Jlrn/2 E/011/llEN!O iliICO 
ú"Olli fü;JllmO: E UlfüÍ!fü 
fílll: Ifü:!IIIENID: IfüFJOifü 

[V!f.C: !fü:!IIIE\fü 
!W{/.C f!N.lfü!Pl 

l\\!ERfü Ol íP.'.l'E!'úllE 
lt\jUU:l.m E [(Ulfijmu 

f:N5 01 OO!l!NIO íílBLICO 

J~:!::;Jlil;.\J :~ ~:m:1J,~ÃJ :~~.1JL~j;L ~.l, ~::~:~A 
:t~;~-3. '.~USI~~t~L 0~ '.~)~TiJ~ 

i :l,: l 
.-1rr:i_Z 

f!!:1 ~~ ~Jt:ÇC,:: C:c:cs / C;r~niil!.:3:3 ~ri!.:;3:5 1---- ~-- ~--- Cc:or;.rni~3:3 ~!Orlj~ç~:! ,__ ___ --, 
pr:r;:; •:~Higi:Js ~e::::tiM: :;ri,J,jc: ::ride, i:r:l ~ ; ,:r.~F;r p:r ~;J:r ~=r~. 1:t. F~r. C0rr 

m.m,M 

~~~- ·~~,}: 
1n.:!~r1:: 
:s:.:;,:, CJ 
})~.:,~~. :; 

~~ .!'.}/11} 

i!:JJ,JI 
:J:l,),J 

lu,úQQ 1"l 
11),lQ,J,!( 
:Ut/,O,J 

í,.%!12l ;,5r.1H11i 
22.809,23 6.619.!ll,15 
22.rn~,23 LtH.n2,~J 
i2.f0!,2l 5.f:.6"5, ií 

lúQ.êê/10u 

~.l001üu 

!i.!Cl,!u 
Lill2,S1J 1.'H,:l!,ll 
u12,:o rn.m,i: 

U:,r 3.EO.:l!,i. 
1.:11,r r:. fü,i l 

í,J,H2 1tt 
íQ.H2 1!i 

E2: .!~!, la 
1.:·:.m,11 

í: .uQO, ~ 
:L:·1,íl 

:0,/[1,11 
:-:.ti:,[1iJ 

i:.t::,Gi 

12.úQl),!j,] 
i~ ;~,1 1i 
-•••• I • 

~1.ê~~,~ 
r.!11:,oi 
!:UMj 
·u,:,o 
"L:ê)/J 

:u.:11, :1 
Ji).(;J,H 

!~L·tfi,~ 
G' .iil/ 
il.:!'11? 

~~:.fb,21J 

ill :l' 

1!1.661 ,00 
!!Ui-,l! 

E!.Zli,2) 
1~1.nj,n 
l:3.[!j,23 

~.í~~,! 
íB.m,~, 

Ll:9,m,-
3.562,321,86 
].5t1.3il,! i 
2.W.!!;;l: 

!.iil,i)1) 

11.!:i;i: 
91.!-:i,i: 

1.2~1ér.:: 
Ul21:f 

~n~r,3·J 
iQó.ff,"1 

U 1f,!: 
1:Ji:,l! 

1.m,12 

rnu11,·f 
l~-~, C~f, o: 
2;.~r,·: 

•:Uó',-l 

11.m,06 
H.rn~,o~ 
!Ui]!,i): 
::.JE,!i 

·:11,!í 
IU'.:,Dt 
29.116,59 
21.!H,\! 
11.rn;,21 
tü~~,O~ 

:.Jl!, ~~ 
!.~.z . ~❖ 

:.:t:,~
.. ~ü,r 

:.H11!! 
:,lií1D( 

·: ,:q ~k 
.. . J ... , • • 

::.:\i,:! 
UJ/j 

lil 

! .2~0, ~-
l.250,91 
1.l5iJ,f 
~.tl,f 

l.?:Z,11 
1.m,:e 

l.~r,-~ 
í.01',"J 

8.681,21 
ur,a 
l.:l',il 

"' , .. , 
.. ',{~. !~ 
:ur,il 
ll.959,li 
13. ~:?, ~~ 

E.\:\,:1 
11.:%,:\ 
1,:\J,JU 

111':ti/ il2J,·:; 
:1: ,:;1,1·· :11,(J!-,:I lliJ!, ,:J-111 iJ::l/1) '1!il01: 

1.m,21 
1 ::·11 .... , .. 
i:r,~1 

m.fü,!I 
;:,0,i'J,:il 

it. 1);;:; lc 
~-, .. ,_, ~1 

li-o':l 1ll 
iDj~~,H 
!r.~~~,H 

l.:l:,21 12.iil,:l 

~j: r "é 
·:11,i1 
'u;ri 
11.210,JS 
l",í!u,:: 
1 ;:,i,, 
.,,L .. U1, 

IJ 21:~ 

1.fü,jij 

1~1, ·i 
151,-l 

uc:,·: 
;,!]!;,; 

1: \10:· •. , ... ,.i 

l!.::l,,; 
~.:l:.1 :ifr 

rni,r 
2~. t~1,~1 

l.!53.00:, ': 
J.533.115,21 
3j]~.1~,; 
HlUí:,'.! 

!Ui61:\ 

n.ói6,3\ 
Llíl.614,16 

l.i:,.Hl,:: 

iil.!::,!~ 
tl~.,::1,1! 

;,·-,1 r ... 1,t::._, , 

!.•H 1lí 

lU",H 
HF,H 

lUl,'0 

1·0,,:i,I! 
lH-.G~\5? 

~~[ e~~ ~1 ... · ... ,, -

35 .416 ,85 

}~.L~,:~ 
;~.n:,.:l 
i:,l!;,;j 

11.?Jt, ij 
11.936,21 
11.ll!,tl 
!L?i.,t! 
!.rnil,:l 

i.m,IJ 
'. .l.n,ll 

l.:í:,:l 
1.323,31 

1.11 



Cl~ssif ic~~~o De;i,mp-:r 
plJl! le 
perícdos 

l110ricavr1ininE,;iní,1ici Deü;n3;j~ anteriom 
(i) 

nm BEN5DEP.l!JmQNIOHIS!ÓRICO, 
lRIÍilICO E CUIWF.lL 

Dl Tnuferil!ciu e 111bsídios de capital 
011 lrusferêl!cias de capital 
0111 .!raínistrações Públicas 
O'lli l.i!:Jinistr;çfo êentnl - Estadc 

Pntuguê, 
D1lli 1.rllinistnçi,· êentnl - Ouim 

,ntidide; 
D1lll le;umpiidil 
01lll Mitlniltn;ié Reqbnil 
D% .\di:inístnçiol,:il 

üJ mN5FERÊNCL\3DEC!rllll 
àJOí M!HNISmÇ.i!l LG,.\L 
ülOJOl :JNTIIIENIE 
DJO!Q!Oí JllN!.\i DE m;m:.m 

0112 Entidadis do Setor nli L11mtivo 
Oi !~IN5FERÊNCI.\5DECIJ!!!L 
080" INS!l!OIÇÕES5EllflNSLU\111/0S 
080"01 INSTiiOIÇGES Slli rm LDC~\TIVOS-

D11J Famílias 
rn Outras 
011 Subsídios de capital 
08 Outru despew de capital 
OI Dupua cai ati'IOS fínanceiroa 

09 !i!IV~ FIN.lllí:EI~S 
ú901 OEPÓ51!0S, CERTIFICI.OOS OE c+:Pé,mo E 

POOP.~~ 
omoi 50CIEDI.DE5 rIN1'1CEIRI~ - 11/JCOS E 

OUl~\5 INSIIIOIÇÕES FIN.\llí:EIRI.S 
010 Dupua cai pauilG! fínanceiroa 

lO PA.551\'foS FIN!Jlí:EIRGS 
1006 WPR!SlllmS.\lltOIOELONGJm.zos 
10060] 50CIEDI.DES F!N.!,IICEIR!HAll::0S E 

vOW.E IRST!iOIÇGEi FIN.lftCEI~l 

Tct.J : íVl:,rn 

lill:Nsmç.\,J DE mciç_;J ,,;ç.ms!.\L uA Dti!:3.1 
~~t\R.\ Hmcm1 OE MJS!IJ) 

OOta;tes Citirn / C:!fmi,;;; oori·J,;·i1> 
rnrigidas d1mtivos 

!11 ()1 :11 !51 

m.i\11 4:,; ú'~ -~ , .. ,,o,. 

ll.lll,18 B.!14,11 51.11!,ll 
13.114,18 63.911,18 51.168,IJ 
5.000,00 

i.JJJ,,JQ 
:.JüO,Ov 
:.à/0,0il 
:.ü~a,oa 
:.JOO,Ov 

6! .n,11 il.91!,l! 1',H8,B 
ii,9"!,B D.91!,18 1'.m,o 
6!.9"!,l! D.911,H 11.m,o 
68.n,11 il.911,18 11.m,n 

5.010,00 
5.000, 01 
5.uOO,O,J 

5.000,00 

818.811,20 ill.322,ll 
m.111,20 Hl.311,"J 
i1U91,2Q !U.J12,"] 
m.e,1,20 !13.líl,"j 

i9.:i0.0181,l lU:1.1€:,:1 2.:2l.2H,,( 

Euros 

Desp:sJs pigas líquidJs je repo3i,;jes ,rau E:-::c. Orçim,ntal 
Ccipr,i,i;m Obrig,çl,s 

r~rb1~s P,rkdo Total a tnnsitar parp;qir Pm. Ant. fer.Cm 
a~t:rior~s mrme !111°!1)/ []21,i")/ 

(&) Cl i/) 0 !11+(:: !~)~(~)-!51 l1 0i 0 iSl· li\ i2J ;l/! :ll:!101 

~:,:,.~f'l, ?J 

51.468,13 51.461,13 6.505,15 11.61 
51.1!8,IJ 51.168,IJ U!S,15 lUI 

s·.l68,ü l".H!,!J U05, 1S 83.32 
s·.m,E s·.m,o U05,'S iJ.31 
s·.rn,o s·.m,o U05,'S B.J2 
s·.m,n 5-.H~,O uos,1s il.31 

ill.322,13 
Bll.311, 11 
iB.l21, 1l 
8B.i21, 1l 

IIU:1,11 l.Sll.Hi,-, l.11UP5,i! íl. 9"!.113/t 191.G,Bi O.!, l.!t• 





~:c~füs f·Jr 
Pmü~:5 CDmd: 

iwn:i !eÜq!lÇÍO rnrigid;; f:rio,ks 
:mrEm 

:,11 m 

11.'!ill wrmte ll.'S!.100,11 121,151,12 
li lwta fit!l IU~.281,ll 
m ll!listosciir,t,s !U!C.1!1,Jl 

!1 ri~mis rnrns 1rnc,rn,11 
rn1 )'.l! l05 1UJ:.1H,)1 
ili1!1 l!i/:-st;HonidpliJ01,illi1,1s Ui1.--í,l1 
mm l!pfSlJ!lnic1i1,iml:çi, IJtW1, l! 
mm !~;;t,i !lnnicip:.l ~!or1 cS 1.111.fü,l! 

TnnsiÜ.ij:sJ!lmmd:;:13 
nmi 1,rrm m.m,H 
/),)1!" rmim, . .mmli l.F,JI 
m1rn [Jltrih'.ri;hllt:.roui;J 1.lll,ll 
imrn l!p;tJffolidptlfi Si;i 1.m,:i 
m1;1 ~Jtt:i W,M 

m !1pastoi rndir:tJJ 
12 Cil1t!WÍ9ÍllparalistS!d! 

~ mil e PJbwtSl de s11i1, 

ll tuu,liltueàlllfClliü 2.ólS.lll,Jl 312.IJO,IS 
li !ill~, IIOm; E Olll!.lS P!l\Lrn!~ 1.!11.UV m.m.~ 
,im !,U}..i 1.111.iti,1! 1!!.m,;1 
mm lllli ESi!C!FlC)~ O!.l !~)](~l!S Uil.%1,1! m.m,:i 

1.Xl!S 
l@J!l Hma~isef,ir;i 11]jj,]\ 1.Jl!,!l 
11mm wteamtoelt-ri.1 l.lll.Hl,"! HU!i,ll 
11mm it11a•;bd! fü Fihliu U'.ll),·1 'i.m,!I 
immi li'll/l!S l.111,!! 
11111]!! Outm lll.!íl,r l!l)i 
Hll1J!•ijl I.Zl d1 lff-OSÍto dJ ficoa té;oka d1 111,1! 

i;tita~o 
illl1l!!!1 Tlll p1ll !li,;fu ~J mtífüado de ;J,l! 

lf'jist, 
cm1J!•!l !ll.1 f.l: mi~ !E RESÍIIOC) • m lü!.m,!! 
H111l!!!! roiLICID!OE H.m,rn 
lfü1l!!ii C,l'li'fülll111líiilrn UIM! 
/jllí]tlijt mI!Íll(S Ull,fú 
mlm!c! ivms m:·1,11 ·tff,U 
llllíi!!C!ül fl!(U!111JCiíll1JfflG 1:fí,15 ll,Ji 
,l(llíi!!!!il ;t~fü lií.,!11,:! ·u!l,Ji 
IM M!l!)~í(ll!H,fill!LIDlm: l!tfü,11 E.Hl,i! 
Hlí!l Jumde'!m ~1. 5Jí, 55 J5.f!l,l! 
l!ií!1 Jnm(!Jiemtorks li:iJ,"! 
m1•! Hdtll er11:.lididisllimm 1Uli,l1 tm,ijü 

li Padmlo!il!~ 200,00 
1)~ rLND!m,'1(5 !E PRvPRIWl!E 111,11 
~~~1 mvi·5«IEH5f!NIIEIR!l !IM! 
lílí!l iims e Mm lnstfüi1l,s HMI 

fin,miras 
~~~~ Pllticipi~esno! lomid, m,10 

,dainistra1ées púhfü.i 
J~m~ ~tm 111,ú! 

RI lrwf11mcias e l'Jhsídios C01111t11 12.llOl0,2! !IJ7,2l 
ill !nnsfmias conmt11 12.llUll,21 il.'.J1,2l 
1111 lllinistn~ Pimlial 12.lll.íl!,26 U.l!t,lO 
E;lll !dlini:tr,çi, [e6trél · 1mG! li.Cil.!lí,:! 

PcrlljUf5 
li !R)];f!IÍJiC!ii,O~llll!!l lUil.111,:1 
,m: ioormm.(11 coom 11.!H.lií,il 

lota!: l!. 'l!.fü,-1 lll.lil,(I 

R~~rit~5 li•~ld:\é:i 
lirril,l;, ~ul:d:J 

ili ! ~) 

2,;J2,Ul,1J 11.121,1! 
,r.s12,n 
f.i\1,fl 
11·.1c1,il 
1i·.íc1,f) 
!l.iil, Jl 
liU ',fi 
m.fü,·J 

nJ;,J~ 

111.lll,11 l,!!í,7! 
JIO .Jll,jl l.li6,·· 
llU11,ii l.fü,·· 
llU(!,li ~J~;, ·· 

ll.íli,16 115,"i 
11!.111,!í ~,!l 
1!.íi!,% l.lil,11 

r.~~i,,n 1.]1(,!l 

f° ,!Cj,/j 1.:1!,tJ 

!" .!!í,,!i l.]11,f; 
Ul!,;t 
·.m,~5 

~!!,1i1 

m,H 

lll.lll,li 111 ,18 

!ll.ll2,li 1~111 
!ll.ll2,ll 
m.Ití,H 

m.m,11 
m.m,H 

Uf.tJI,1· ~.fü,H 

~~1~m\!,) G~ H~:~~;~.J J~~~mmL ~! ~[trn 
:.11.m :fü11crm o! :crnn 

JdJlm,R,stituiµ,s 
~~~üta 

cm:1u Mib; fu;; 

tr.t;; 
:,1 ili 

2.IIJ.8!2,11 11.012,·l ll.il22,'l 
Ui.Sll,ll 11.112,ll 11.192,ll 
ff.ín,11 11.lil,il 11,Bl,ll 
ff.)'),i] 11.1'1,Jl ll.Hl,ll 
ff.111,il l!J1,ll 11.1!1,Jl 
!J.jij),'-1 l.n,H í.H,Jl 

lll.1[, 11 
fü,!16,1; Ull,!l Ull,!l 

íl,ili,H 

211.1!5,62 2.12!,18 2.íl!,18 
m.111,11 1.lli,E! 1:1!,!! 
íl!.%],(' 1.m,u 1:1!,!i 
m.!!],G! 1.m,u 1:1!,li 

·. 111,rn 
an;,u 

1.!11,]( 1,111,ll Ul!,ll 

11.lll,li l'l,ll n,11 

11.ll],j\ 1:,1: r:,lí 

ll.lJ;,J! l'll r:,11 
1.fJl,fí 
·.m,11 
[!1,11 
111,n 

l!l.ll2,l! 
!!l.112,li 
!ll.ll2,l! 
i!i.m,11 

m.m,1' 
m.!!1,lí 

!lf.l!i,11 1J. t1J,!l n.m, •i 

1:c:it;iCotEé:Jlíquirl;; ~m -1~ ~::•:i!~~J ~[~w.~t.:.l 1 

R:i,it, (Jr 
~:rfoics 1eriodJ lotil cotrarco àoa~ im:oos 1!!r: 

,nt:rims mrm~ d,periodJ ant,rims cm,nt1 
ili :,cl ilul• iil· ill 1111 111)• 1,i[l(!):l!u !ii!•iil/ill1l!1! 

;o.1'1,10 2.lll.Qll,!I 2.11Ull,18 I.Oll.lil,21 rn UI 
í81.100,l2 !ii.110,ll 1.11 
rn.m,11 m.l!ij, J1 UI 
lil.m,J1 l!i.luú,l1 Ul 
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CALBNDÁRIO Di DÍVIDA.1 POi Nl.!OWA ·SIIAL 

CÃt!lliA H'JNlCIPAL OE l«JN!lJO P.IG!Nh: 1 

Stock inicial do período Stock fina 
Coir.pror.issos Paqii11entos 
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Pagar <= 110 <= 240 <=JiO P.\ Pagar <= 110 <•llO .= )i.,J Pk 
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!10ill01 !1010]01 -Eri::it.p! com saúde 97.00ó,44 1i.006,H 
!))Oi:11~1 C.QI0:,1-m.1 e outr•s das Adll. Públicas 94 . '00,QO 9.2!4,84 
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lilfil.E'iili CEOlóll!êiOI-ContrmLçae:s para a !tlllrll\•; , 101.%2,45 101.R62,45 

social-CGh 
010)050202 CE01Dl050101-Contcibuições para a segurança 99.m,11 99.~68,2@ 

social-Seg, Social-Regi., geral 
úl 1191-1.-pi.!lçl; de !ens e Smiços correntes 14.024, 72 14.02l,·1 )]1,330,34 JJi.3JO,J4 3,541.119, 40 105.605, 51 

~l 13 .Uó,T 431,99 
Qi cil◄ 1.100, 40 1.100, 40 50.000,00 50.000,00 655J9~,8~ 64.864,;9 

Ol cr! crn4.05 1.518,15 1.5"!,25 1.l21.02ó,'6 ~02.lh,8~ 

Oi i:Eilt ·Otrhi3- despesas correntes )5.416,85 35.Uó,iS 194.tt;,oo tff',21 

º' CE1'· !..r,1u~~ de een, e ,miços de 12.809,13 21.809,1] 11.916,24 11.!Jó,2◄ ! . 5ó2. lll, 66 1".210,)5 

:-,;;iW 
t,G CE08 Q!.9i4,18 5",468,4) 

10 Bl!.3.ll, ,~ 

1 OI A L G E il. L 105.80,60 205.90,60 594.m,e; 594.438,87 2U99.J6J,34 l. 72i.B05,99 




