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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. 0 2, do artigo 25. º, da 

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

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

entre 1 de fevereiro a 31 de março de 2021. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Paços do Concelho, 20 de abril de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

;/4 
Nuno Ribeiro Canta 
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Esta parte do relatório, previsto na alinea c) do n. º 2 do artigo 25. º do anexo I da Lei n. º 

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

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

presente relatório (fevereiro a março 2021 ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

em curso uma pandemia do novo coronavirus. 

Enquadramento Legal e Medidas Municipais 

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

março e 2 de maio, transitando-se para a Situação de Calamidade, a partir do dia 3 de 

maio, com aplicação de uma Estratégia de Desconfinamento. 

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

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

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

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

tipo de estabelecimento. 

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

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

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

crescimento acelerado da pandemia e salvar vidas. 

No âmbito do Estado de emergência decretado a 28 de janeiro 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 
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todos os estabelecimentos de ensino (até ao dia 5 de fevereiro de 2021 ), a limitação às 

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

controlo de pessoas nas fronteiras terrestres. 

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

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

atividades educativas e letivas em regime presencial nos estabelecimentos de ensino 

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

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

enriquecimento curricular ou a possibilidade de reinicio da atividade dos estabelecimentos 

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

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

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

outros. 

O Governo estabeleceu um Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios 

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

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

ocorre entre 15 de março e 3 de maio. 

Determina-se que o calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode 

ser alterado atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle 

da pandemia e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do 

Serviço Nacional de Saúde. 

11 de fevereiro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 63-A/2021 - Autorização da renovação do 

estado de emergência 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. º 11-A/2021 -_Renova a declaração do estado 

de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 
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DECRETO N. 0 3-E/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 30/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República. 

25 de fevereiro 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. 0 69-A/2021 - Autorização da renovação do 

estado de emergência. 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 21-A/2021 - Renova a declaração do estado 

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

26 de fevereiro 

DECRETO N.º 3-F/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 40/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República. 

11 de março 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. 0 77-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 

49/2021- Autorização da renovação do estado de emergência. 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. º 25-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 

49/2021- Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública. 

13 de março 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 19/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 50-

A/2021- Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença C0VID-19. 

DECRETO N. 0 4/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 50-A/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República O presente decreto foi alterado 

pelo Decreto n.º 5/2021, de 28 de março. 
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N. º 9-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 58/2021-

Retifica o Decreto n. º 4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República, publicado do Diário da República, 1. ª série, n. º 50-A, de 13 de março de 2021. 

25 de março 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. º 90-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 

59/2021- Autorização da renovação do estado de emergência 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. 0 31-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

59/2021- Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública 

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

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

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

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

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

vulneráveis e na criação de mecanismos de apoio e estimulo 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 fevereiro e março de 2021, a ação municipal nas mais diversas áreas tem sido a 

seguinte: 
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Ação Social\\ Apoio às Instituições Sociais 

- Reunião de câmara de 17 de fevereiro- Atribuição de apoio em espécie à Santa Casa 

da Misericórdia do Montijo, de uma arca congeladora de 1400litros, de 2 portas, no valor 

de 2951,88€. 

- Reunião de câmara de 17 de fevereiro- Atribuição de apoio em espécie de 

Equipamentos de Proteção Individual às IPSS, com valências de Estabelecimentos 

Residenciais para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia ou Centro de 

Convívio, de 8850 máscaras FP2, 2900 fatos de proteção integrais, 3450 máscaras 

cirúrgicas, 43100 luvas, 7950 batas, 7600 toucas, 8100 aventais, 6600 cobre sapatos e 11000 

mangas. 

- Reunião de câmara de 17 de março- Atribuição de apoio financeiro no valor de 5.000€ 

ao Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal. 

Saúde / Proteção Civil 

- Reunião de câmara de 3 de fevereiro- Atribuição de apoio financeiro no valor de 7.619 

euros aos Bombeiros Voluntários de Canha para aquisição de 60 cacifos duplos. 

- Reunião de câmara de 17 de março- Atribuição de apoio financeiro no valor de 8.097 

euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo para suportar 

encargos com as diárias fornecidas aos bombeiros voluntários que asseguraram os turnos 

de funcionamento do corpo de bombeiros, desde o dia 16 de janeiro e até 1 de março de 

2021. 

- Reunião de câmara de 17 de março- Atribuição de apoio financeiro no valor de 7.619 

euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha para Aquisição de 

ambulância de socorro. 

- Reunião de câmara de 17 de março- Celebração de Adenda ao Protocolo que vigora 

entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha, com 

a Criação de Piquete de Prevenção permanente. 
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- Reunião de câmara de 17 de março- Atribuição de apoio em espécie com fornecimento 

de Equipamentos de Proteção Individual à Corporação dos Bombeiros do Montijo e à 

Corporação dos Bombeiros de Canha. 

Economia 

- Reunião de câmara de 17 de fevereiro- Apoio aos comerciantes titulares do direito de 

ocupação das lojas que se encontram encerradas no Mercado Municipal, e do Minimercado 

da Caneira, através da isenção de três meses de taxas municipais de ocupação. 

Serviços Públicos Essenciais (Água) 

Reunião de câmara de 3 de fevereiro - Medidas de estímulo económico ao comércio local 

e medidas de apoio social. A Câmara Municipal do Montijo aprovou possibilidade de 

suspensão do contrato do fornecimento de água para o comércio local, a redução em 50 

por cento na fatura da água das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e 

ainda a suspensão de interrupção de serviços, para consumidores devedores, mediante 

acordo de pagamento. 

Educação 

- Divulgação de iniciativas: 

• 11 de fevereiro - "Estamos On" - a câmara em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas e as entidades responsáveis pela sua dinamização, disponibiliza um canal no 

Youtube: "ESTAMOSON Atividades de Enriquecimento Curricular", onde são 

apresentados vídeos exemplificativos com propostas de atividades que desafiam os 

alunos e as suas familias a realizarem, em casa, atividades de enriquecimento do 

currículo 

• 1 de março- "Estudo em Casa" - iniciativa digital da câmara em parceria com a 

Banda Democrática 2 de Janeiro que proporciona Atividades de Enriquecimento 

através de conteúdos produzidos diretamente pelos professores das AEC's ou das 

suas sugestões de vídeos educativos. 
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• Aniversário da Academia Sénior da Atalaia e Alto-Estanqueiro. 

• 14 de fevereiro- Vídeo comemorativo do Dia dos Afetos. 

• 16 de fevereiro- Vídeo do desfile de Carnaval 2020 

• 19 de fevereiro- Visita Virtual à exposição Enerelis, de Patrícia Costa, no Museu 

Municipal Casa Mora. 

• 20 de fevereiro- Visita Virtual à exposição de Valetim Quaresma, na Galeria 

Municipal. 

• Comemorações do Dia Internacional das Mulheres. 

• "À Descoberta do Património do Concelho"- 1. ª, 2. ª, 3. ª e 4. ª ronda. 

• 21 de março- Publicação online do livro "7 Professores 7 Poetas"- Dia Mundial da 

Poesia. 

• 21 de março- Comemoração online- Dia Mundial da Árvore e das Florestas. 

• 27 de março- Mensagem- Dia Mundial do Teatro. 

• 28 de março- Divulgação de vídeo sobre a Cidade do Montijo no Dia Nacional dos 

Centros Históricos. 

• Continuidade de iniciativas online como Hora do Conto. 
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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: 

12 fevereiro 

19 fevereiro 

25 fevereiro 

18 março 

25 março 

26 março 

27 março 

Inauguração Centro de Vacinação Covid-19, no Pavilhão Municipal do 
Esteval; 

Reunião com a AML sobre o plano de Vacinação Covid-19, por 
videoconferência; 

Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, por 
videoconferência; 

Reunião do Conselho da Mobilidade Metropolitana, por 
videoconferência; 

Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, por 
videoconferência; 

Comemoração do Dia da Árvore - Plantação de Sobreiros no Vale 
Salgueiro; 

Visita ao Centro Vacinação Covid-19, vacinação dos docentes do 
concelho. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Fevereiro 

4 fevereiro 

1 O fevereiro 

12 fevereiro 

18 fevereiro 

25 fevereiro 

Março 

03 março 

12 março 

17 março 

18 março 

Aquisição de serviços de apoio jurídico em processos de execução fiscal; 

Centro Escolar do Afonsoeiro - ampliação e adaptação da atual Escola 

Básica do Afonsoeiro; 

Aquisição de serviços de resposta a incidentes de segurança informática; 

Aquisição de serviços de impressão do Montijo Hoje para 2021; 

Aquisição de serviços de esterilizações e assistência clinica para animais 

de companhia; 

Aquisição de fardamento e calçado; 

Aquisição de serviço para Patrocínio Judiciário no âmbito do processo 

crime que corre termos sob o n.º 1364/18.5T9MTJ; 

Aquisição de serviços de consultoria jurídica para a área do urbanismo; 

Fornecimento de leite escolar nos estabelecimentos de educação pré

escolar e do 1. º Ciclo do ensino básico do concelho; 

Aquisição do serviço para elaboração do projeto de execução da 

ampliação e reabilitação da Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da 

Silva; 

Fornecimento de materiais de rega para o Setor de Jardins. 

Prestação de serviços em regime de avença - consultadoria na área da 

contratação pública; 

Prestação de serviços para elaboração da Carta Municipal de Habitação; 

Aquisição de serviços de publicidade anual - Montijo On City 2021; 

Fornecimento de material de limpeza e higiene 2021; 

Fornecimento de equipamentos agrícolas; 

Aquisição de serviços de uma auditor externo para a certificação legal 

das contas e parecer sobre as mesmas; 

Fornecimento de alimento composto para animais de companhia; 

14 



25 março 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Manutenção do software ESRI. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Fevereiro 

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 Munidpio, 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 plantas dos limites administrativos dos bairros da UF do Montijo e 

Afonsoeiro em formato esri-shapefile (.shp) e google earth (.kml) como solicitado pela 

DOSUAQV para projeto de candidatura de Bio resíduos; 

Fornecimento de Plantas de Localização dos Estabelecimentos de Ensino, por freguesia, no 

concelho do Montijo a pedido de discente, em formato pdf; 

Envio de planta base exemplificativa em formato PDF para projeto a desenvolver pela 

DDSPS com pontos de interesse da área da cidade do Montijo; 

Envio de tabela das áreas (m2) de instalações desportivas e da Universidade Sénior, em 

colaboração e validada pelo Desporto e a DDSPS para efeitos do Projeto de Regulamento 

de Taxas e Tarifas no concelho do Montijo - 1 ª. Versão; 

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 

1/10000; formatos CAD e SIG) e consequentes projetos derivados; (Nuno Torrete no âmbito 

do PDM); 

Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos, E-39/20 e E-68/20, A-70/20, A-

117 /20, E-1/21, E-20/20 e A-113/20, como solicitado pela DPTU; 

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

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 
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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"; 

Validação de informação de tabelas e de dados, e correspondente georreferenciação de 

RSUS (Resíduos Sólidos Urbanos) do Território Este em formato kml e shapefile a pedido da 

DOSUAQV; 

Fornecimento de 2 plantas da EB1 e do JI de Pegões Velhos a pedido da DAO/UMTSl

lnformática; 

Realização de planta da cidade, com pontos de interesse, conforme solicitação da DDSPS, 

para integrar o Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo 

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 
• 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 
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• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 
orgânicas que solicitaram este apoio foram a Gabinete de apoio á vereação, DCBJD, 
DA0 os tipos de informação a recuperar foram Pastas, ficheiros e emails. 

Projetos: 

Outros: 

A decorrer: 

• Reunião de trabalho com a empresa Evonic, no âmbito de um possível 
contrato de prestação de serviços á UMTSI 

• Apoio técnico nas reuniões de sessão de camara por videoconferência 

• Apoio técnico nas reuniões de sessão da assembleia municipal por 
videoconferência 

• Participação nas reuniões de preparação do novo procedimento de 
comunicações fixas e móveis e internet para 2022-2025 

• Apoio na instalação de equipamentos informáticos, criação de uma rede com 
acesso wireless\ cabo com acesso á internet, no Centro de Vacinação contra 
o Covid-19, no pavilhão municipal nº2 

• Apoio aos utilizadores no acesso através de VPN ao teletrabalho, quer na 
atribuição de permissões, quer na utilização das ferramentas associadas ao 
teletrabalho 

• Reunião de trabalho para início do projeto "Aquisição de serviços de resposta 
a Incidentes de segurança informática" 

• Continuação do projeto de Backups de 3° nível para a SPD 

• Atualização de nova versão do software da NAS EMC 

• 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-Fl4EU 

• 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 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon, software autocad , software Adobe 
(reative Cloud, Capas e malas de transporte de tablets (IECISA) 
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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: 

• Realização de plantas da área Sarilhos Grandes / Lançada, conforme solicitação da 

UMADHUEV, para apoio ao processo de monda química; 

• Fornecimento de Carta de Parque de Trotinetes (em formato papel e formato digita 

l - PDF) como solicitado pelo Gabinete de Apoio do Senhor Vereador José Manuel 

Santos; 

• Fornecimento de informação digital (Shapefile e Kmz - Google Earth) de 

georreferenciação de Terrenos com Faixas de Gestão de Combustível como 

requerido pela DA0/Fiscalização Municipal para envio às entidades competentes; 

• Atualização e fornecimento de cartas de RSUS - Recolha Indiferenciada do Território 

Oeste e Este, para envio à ERSAR, como solicitado pela D0SUAQV; 

• Fornecimento de tabelas alfanuméricas em Excel, de envio de dados e ficheiro em 

formato digital (formato Shapefile), para o Plano de Emergência da Proteção Civil 

Municipal do Montijo, como solicitado pelo serviço da Proteção Civil Municipal do 

Montijo. 

• Novo pedido de informação do SMPC do Montijo em formato digital (Shapefile) da 

carta REN para o PMEPC 

• Fornecimento de informação digital (em formato Shapefile e Kmz (Google Earth)) 

de alguns eixos de via e de alguns limites de bairros com habitação social como 

solicitado pela DDSPS para envio à AML 

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

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

• Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Policia; 

• Fornecimento de plantas dos limites administrativos dos bairros da UF do Montijo e 

Afonsoeiro em formato Esri -Shapefile (.shp) e Google Earth - formato kmz, como 

solicitado pela D0SUAQV para projeto de candidatura de Bio resíduos; 

• Manuten 
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• ção 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; 

• Elaboração de Carta de Ordenamento para os processos, E-80/20, E-84/20 e E-59/20 

como solicitado pela DPTU; 

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

freguesias do concelho do Montijo; 

• Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

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

Projeto "Obras Particulares"; 

• Fornecimento de Cartografia a pedido de discente do ISCTE - Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo; 

• 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"; 

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

• Manutenção e continuação do Projeto "Atividades Económicas" no concelho do 

Montijo 

• Reajustes de Planta da Cidade com pontos de interesse, conforme solicitação da 

DDSPS, para integrar o Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo; 

• Fornecimento de Planta Cadastral da rede de águas e da rede de gás da área do 

Páteo de Água / Junta de Freguesia do Montijo, como solicitado pela 

DA0/lnformática para localização de vala de rede de dados; 

• Apoio ao Posto de Turismo, na correção de informação geográfica "Guia dos 

Restaurantes", constante do portal do Município 

• Apoio aos colegas da UMTSI, na gestão de um conflito de abertura de ficheiros em 

formato . kmz 

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

Resolucão de Tickets: 
• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 
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• Resolução de problemas com envio/receção de e-mail 
• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 

• Resolução de problemas com acesso a recursos 

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 
• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

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

Resolução de Problemas: 
• Atualização de updates nos servidores 

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

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

Projetos: 
A decorrer: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Agendamento da 1 ª manutenção preventiva de 2021 ao centro de dados da 
camara do montijo 

Apoio informático nas reuniões de sessão de camara, que se realizam por 
videoconferência no salão nobre do edificio dos Paços do Concelho 

Inicio do projeto de upgrade da rede wireless do CTJA, contactos com as 
empresas, visita ao local de instalação dos access point 
Inicio do projeto de resposta a incidentes de segurança contratado á 
empresa Hardsecure 

Renovação trimestral do certificado de segurança utilizado no servidor de 
email e nos sites de internet da Camara do Montijo 

Apoio no projeto de interligação da rede informática a um novo edificio do 
Páteo d' água-Lojas em cabo UTP 

• Envio de email semestral, a alertar todos os utilizadores da necessidade de 
realizarem backups da sua informação, para o servidor 

• Inicio do projeto de interligação da rede informática a um novo edificio, 
Páteo d, água- Lojas 
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• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), Centro de 
Dados de Disaster Recovery (EREDA li), Equipamentos HP do Centro de Dados (HP), 
computadores, monitores e PCs portáteis (INETUM) 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Fevereiro 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização Municipal nos meses de Fevereiro de 2021 foi 
de 29, tendo como origem diversos departamentos internos, membros do executivo 
municipal e entidades externas. 

Gráfico representativo da procedência dos processos, relativos ao mês de Fevereiro 

Sr. Presidente 
2 

Taxas e Licenças 
13 

Municipes 
11 

PSP/GNR 
3 

fig. - 1 (procedência de processos, Fevereiro) 

DOSIJA Preventivas 
o o 
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Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem relativos ao mês de 
Fevereiro 

fig. - 2 (procedência de processos em percentagem, Fevereiro) 

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

■ Sr. Presidente 

■ Taxas e Licenças 

Munícipes 

■ PSP/GNR 

■ SCOEF 

■ DPTU 

■ DOSUA 

■ Preventivas 

No que concerne às áreas de atuação foi possivel quantificar em alguns grupos que 
constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto tornou-se necessário 
considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 
exemplo condições higio-sanitarias e ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública, o que tornaria a sua representação gráfica 
impraticável. 
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Gráficos representativos das diversas áreas dos processos efetuados relativos ao mês de 
Fevereiro 

DIVERSOS 

NOTIFICAÇÕES E EDITAIS 

AUTOS DE NOTICIA 

INFORMAÇÕES INTERNAS 

TERRENOS OU HABITAÇÕES 

OBRAS 

V~CULOSABANDONADOS 

PUB E OEP 

fig. - 3 (áreas de intervenção, Fevereiro) 

13 

Gráfico representativo das diversas áreas de tramitacão dos processos efetuados em 
percentagem relativos ao mês de Fevereiro 

fig. - 4 (áreas de intervenção em percentagem, Fevereiro) 
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Relação de Processos resolvidos e processos pendentes relativos ao mês de Fevereiro. 

Processos resolvidos: 29 Processos pendentes: O 

Gráfico representativo de processos resolvidos e processos pendentes em percentagem 
relativos ao mês de Fevereiro 

Processos Pendentes 

0% ~ 

fig. - 5 (Resolução de processos, Fevereiro) 

Tempo de resolução dos processos 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do 
mês de Fevereiro do ano de 2021 foi de 7 dias, (cálculo efetuado através do rácio entre 
o somatório dos tempos compreendidos desde a entrada à saída dos processos nesta 
unidade orgânica pelo número de processos resolvidos). 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados O atendimentos presenciais e 2 telefónicos, registam-se inúmeros 
atendimentos com especial incidência nos telefónicos, em que os munícipes recusam 
fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos registos. 
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Presencial 
0% 

fig. - 6 (atendimento ao publico, Fevereiro) 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de Março de 2021 foi de 78, tendo 
como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 
entidades externas. 

Gráfico representativo da procedência dos processos. relativos ao mês de Marco 

Sr. Presidente 

7 DAO 

3 

Munícipes 
43 

Taxas e Licenças 
23 

PSP/GNR SCOEF 
O 1 

DPTU 

o 

fig. - 7 (procedência de processos, Março) 

DOSUA Preventivas 
1 o 
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Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem relativos ao mês de 

~ 

fig. - 8 (procedência de processos em percentagem, Março) 

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

■ Sr. Presidente 

·• DAO 

■ Taxas e Licenças 

Munícipes 

■ PSP/GNR 

■ SCOEF 

■ DPTU 

■ DOSUA 

■ Preventivas 

No que concerne às áreas de atuação foi possível quantificar em alguns grupos que 
constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto tornou-se necessário 
considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 
exemplo condições higio-sanitarias e ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 
ar condicionado e a conspurcação da via pública, o que tornaria a sua representação gráfica 
impraticável. 
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Gráficos representativos das diversas áreas dos processos efetuados relativos ao mês de 
Marco 

DIVERSOS 

NOTIFICAÇÕES E EDITAIS 

AUTOS DE NOTICIA 

INFORMAÇÕES INTERNAS 

TERRENOS OU HABITAÇÕES 

OBRAS 

VEICULOS ABANDONADOS 

PUB E OEP 

22 

26 

fig. - 9 (área de intervenção, Março) 

Gráfico representativo das diversas áreas de tramitacão dos processos efetuados em 
percentagem relativos ao mês de Março 

fig. - 10 (área de intervenção em percentagem, Março) 
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Relação de Processos resolvidos e processos pendentes relativos ao mês de Março. 

Processos resolvidos: 66 Processos pendentes: 12 

Total de processos: 78 

Gráfico representativo de processos resolvidos e processos pendentes em percentagem 
relativos ao mês de Marco 

fig. - 11 (Resolução de processos, Março) 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do 
mês de Março do ano de 2021 foi de 3 dias. (cálculo efetuado através do rácio entre o 
somatório dos tempos compreendidos desde a entrada à saída dos processos nesta 
unidade orgânica pelo número de processos resolvidos). 

Atendimentos ao Publico 

Foram registados 4 atendimentos presenciais e 10 telefónicos, registam-se inúmeros 
atendimentos com especial incidência nos telefónicos. em que os munícipes recusam 
fornecer a sua identificação. não estando contemplados nos registos. 
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fig. - 12 (Atendimento ao Publico, Março) 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

30 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- 01 de fevereiro, pendente nº 514572, situação de risco na ciclovia junto à Rua dos 
Eletrodomésticos, Alto Estanqueiro. O SMPC recolheu dois sinais de trânsito, caídos na 
ciclovia, devido a acidente de viação. O Setor de Serralharia procedeu na reposição dos 
mesmos; 

- 08 de fevereiro, pendente nº 515542, situação de risco na Rua Corregedor Rodrigues Dias 
junto ao nº 71 - A, Montijo. Foi este SMPC informado da situação de um armário de 
distribuição elétrica da EDP, aberto e vandalizado. O SMPC tamponou provisoriamente a 
caixa e sinalizou a mesma. Foi contactado o oficial de ligação da EDP, para efetuar as 
diligências necessárias para repor a segurança no equipamento; 

- 09 de fevereiro, pendente nº 515881, o SMPC verificou existência de um sinal de trânsito 
danificado e com inclinação acentuada para a via, na Avenida dos Bombeiros Voluntários 
do Montijo, junto à rotunda. Situação foi encaminhada para o setor da serralharia, para 
resolução; 

- 17 de fevereiro, pendente nº 517075, o SMPC foi alertado pela G.N.R. do Montijo, para a 
existência de suínos mortos, num terreno na Lançada. Foram chamados o Veterinário 
Municipal e o encarregado da Higiene Urbana, que mobilizaram os meios necessários, para 
a intervenção de recolha dos cadáveres dos animais; 

- 18 de fevereiro, pendente nº 517326, análise e avaliação de risco, de poço sem proteção. 
O mesmo está situado numa propriedade privada, junto ao espaço comercial Alegro 
Montijo. Constatou-se que não tem tamponamento ou vedação que impeça o seu acesso. 
Foi encaminhado superiormente para a Fiscalização Municipal, para as diligências 
necessárias junto dos proprietários, a fim de vedarem/impedirem o acesso ao local, 
eliminando de forma efetiva o risco existente; 

- 24 de fevereiro, pendente nº 518184, relatório de intervenção da Depressão Meteorológica 
Karim - Alerta Amarelo/Laranja. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o concelho do Montijo e o 
pais foram assolados, pela Depressão Karim, que causou chuva intensa e vento forte. Foram 
mobilizados diversos meios da autarquia e meios externos, nomeadamente o SMPC, DOSUA, 
SMAS, Bombeiros de Montijo e de Canha, P.S.P e G.N.R de Montijo; 

- 04 de março, pendente nº 519514, reclamação de munícipe devido a logradouro 
abandonado, na Rua Amadeu Moura Stoffel, junto ao nº 32, Montijo. O mesmo encontra-se 
cheio de ervas e outras espécies infestantes, assim como pragas animais. Foi encaminhado 
superiormente para a Fiscalização Municipal, para identificação e notificação do 
proprietário, para proceder à limpeza necessária; 

- 08 de março, pendente nº 519908, o SMPC foi ativado devido a uma queda de revestimento 
de edifício, na Rua Alexandre Bell, nº 93, Montijo. Foi atingida uma viatura estacionada 
frente ao prédio. O SMPC criou um perímetro de segurança no local e a P.S.P. de Montijo 
foi chamada, para proceder ao relatório de ocorrência. Foi encaminhado superiormente 
para a Fiscalização Urbanística (DPTU), para uma avaliação técnica e notificação dos 
procedimentos necessários ao condomínio do prédio; 
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- 15 de março, pendente nº 520817, situação de risco de abatimento do piso, na Estrada do 
Pau Queimado em frente à empresa "Salexpor". Na avaliação realizada, verificou-se um 
buraco no pavimento num raio circular de 20cm, mas constatou-se que o buraco interior 
tem uma dimensão muito superior. Foi superiormente encaminhado, para os serviços da 
DOSUA, para solucionar o risco existente; 

- 22 de março, pendente nº 522152, o SMPC foi informado pela P.S.P. Montijo, de uma 
situação de risco numa infraestrutura municipal. No complexo do depósito da água no 
Bairro da Caneira, na Rua Ivone Silva, Montijo. Foi constatado que a porta de um quadro 
/ contador elétrico está sem fechadura e no seu interior cabos elétricos de forte potência, 
sem isolamento. Foi superiormente encaminhado, para os serviços dos SMAS; 

- 22 de março, pendente nº 522111, o SMPC recebeu uma reclamação de um munici pe, 
relativamente à sinalização e trânsito na zona onde habita, na Avenida combatentes da 
Grande Guerra, Montijo. Foi superiormente encaminhado, para os serviços da DOSUA, para 
avaliação e informação; 

- Março, continuação das visitas de acompanhamento a estruturas residenciais do concelho, 
pelas equipas multidisciplinares, nomeadamente técnicos do SMPC, Segurança Social, ACES 
Arco Ribeirinho; 

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

- Preparação logistica 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; 

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

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

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

- Envio de legislação sobre a doença COVID 19; 

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

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

- Envio diário de REDIS (Relatório Diário de Situação) e mapa de operacionalidade 
municipal, ao Comando Distrital na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Fevereiro 

O GCRP deu continuidade à atualização de informações para conclusão do Roteiro dos 

Restaurantes do Concelho do Montijo. Apresentou uma proposta para o desenvolvimento 

da Campanha "Vale Mais Comprar Local", que tem corno objetivo apoiar o comércio local 

aquando da reabertura (após confinamento) de portas, apelando à população para comprar 

local, através da implementação de estratégias para dinamização de aquisição de produtos 

em vários ramos de atividade. Esta campanha foi elaborada através da participação no 

planeamento e desenvolvimento de ações, nomeadamente a criação de um filme para a 

campanha, a preparação de sessão fotográfica para os vários meios e o desenvolvimento 

conceptual da campanha. 

Alguns membros do GCRP participaram em ações de formação sobre manuseamento de 

aplicações informáticas internas, DAM - Versão WEB, de forma a adquirir um maior 

conhecimento das práticas tecnológicas subjacentes ao desempenho de tarefas internas 

relacionadas com o serviço. 

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: 

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 3 de fevereiro - Reunião de 

câmara; 17 de fevereiro - 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. 
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Durante o mês de fevereiro os conteúdos enviados foram essencialmente focados na 

informação sobre a C0VID 19, PALPIC, novo Canal Youtube #ESTAM0S0N, construção novo 

Mural de Arte Urbana, entre outros. Foram enviadas: Acontece Montijo / / 04 a 1 O fevereiro; 

Acontece Montijo / / 11 a 17 fevereiro; Acontece Montijo / / 14 a 20 fevereiro; Acontece 

Montijo / / 18 a 24 fevereiro; Acontece Montijo / / 25 a 03 março; Montijo / / Agenda de 

Eventos / / fevereiro 2021; Montijo Hoje / / N. º 38 / / fevereiro 2021. 

• Agenda de Eventos 

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

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

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

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

posterior paginação gráfica. A agenda é normalmente impressa e distribuída à população 

(edição de março apenas em formato digital devido à pandemia Covid-19). É também 

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

lnstagram da Autarquia. 

A Agenda de Eventos de fevereiro deu destaque à Exposição ENERELIS - a criação de um 

mundo novo de Patrícia Costa patente até 24 de abril no Museu Municipal, disponibilizou 

informação sobre os horários de funcionamento dos serviços municipais, apresentou 

informação relevante sobre a C0VID 19, entre outros. Para esta edição, para a rubrica Lojas 

com Estórias realizou-se a entrevista com a proprietária da loja "Maria Petisca", Alexandra 

Faustino. 

• 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 embalamento. No mês em análise, foi realizada entrevista com o "DJ 

GAMIIX", vencedor do Young Dj Contest 2020, por email e posterior tratamento da 

informação e elaboração do texto. 
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• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

Durante o mês de fevereiro, foram efetuados os pedidos de ISBN para os catálogos das 

exposições ENERELIS - a cr;ação de um mundo novo e Eppur s; Muove patentes no Museu 

Municipal e na Galeria Municipal respetivamente. 

Mobiliário Urbano e Outdoors 

MUPIS PARIS - Regras C0VID 19; MURAL 18. 

MUPIS GT e OUTDOORS - Durante este mês manteve-se a campanha do Comércio Local 

2020 nos Mupis Gt e 0utdoors: O mesmo Sabor toda a Segurança I Escolha os Restaurantes 

Locais. 

• Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1464 seguidores para 1561.Foram 

colocadas 33 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 546 para 552 seguidores. Têm sido 
divulgadas medidas do confinamento, para o efeito foram colocados 3 posts e stories 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 382 seguidores para 443. Foram 
colocados 1 O stories e posts sobre a exposição Subconsciente de Valentim Quaresma e as 
serigrafias de Marcelino Vespeira. 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 342 para 352 seguidores foram 
colocadas. Não foram colocados posts. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

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

142 novos fãs e 147 novos seguidores. Foram publicados 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 
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promovidas e publicadas no Youtube da CMM durante o mês em análise. Criação de eventos 

e partilha de noticias relevantes elaboradas no site da autarquia. 

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

no post: A Câmara Municipal do Montijo procedeu à abertura do Centro de Vacinação contra 

a Covid-19 (13%). 

Estatística de "Storys": 8 storys (algumas com várias imagens cada) com destaques sobre: 

Hora do Conto Online, Agenda de Eventos, medidas de apoio municipais - Covid-19 e 

divulgação do serviço Informação Jurídica Gratuita. A Story mais visualizada foi sobre o 

serviço de Informação Jurídica Gratuita com 221 acessos individuais. 

Facebook do CT JA 

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

diversas, agendamento da página, comunicação. 

Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 9090 (+4) seguidores 9393 (+2). 

Publicações: O; Ligações externas (partilha): O; Eventos publicados: O; destacou-se o 

espetáculo: O. Atualização do horário de atendimento ao público. 

• 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 fevereiro, foram atualizados os seguintes dados: Entidade - Turismo - Restauração e 

Similares - Inserido 1 restaurante através do Facebook; Entidade - Fornecedores -

comunicação/Gráficas - Inserido 1 fornecedor; Entidade - Câmaras Municipais - Outras 

Câmaras - Inseridas 57 Câmaras; Entidade - Subscritores - Inseridos 9 subscritores. 

Inseridas 59 novas Entidades nos seguintes campos: Entidade Nome, Telefone, Fax, 

Endereço, Código Postal, Localidade, www (pesquisa no Google). Inseridos 84 Contactos 

nos seguintes campos: Primeiro nome, Último nome, E-mail, Cargo, Telefone, Telemóvel, 

Morada, Código Postal, Localidade. 
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Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Agenda da reunião de câmara de 5 e 19 de fevereiro. 1 Editais: 9 a 

25 1 Covid-19: Foi feita uma atualização da área, no âmbito da renovação do estado de 

emergência até 01 de março. Noticias - Aprovadas medidas de apoio ao comércio local, 

IPSS e famílias; Câmara apoia Bombeiros Voluntários de Canha em 7 mil euros; Câmara 

Municipal do Montijo reforça investimentos em 9.8 milhões de euros; Dia Internacional 

contra a Mutilação Genital Feminina (MGF) - 6 de fevereiro; Exposição ENERELIS de Patrícia 

Costa; Estado de Emergência renovado até 16 de março; Unidade Móvel de Rastreio do 

Cancro da Mama; Autarquia atribui Equipamentos de Protecção Individual às IPSS; Montijo 

renova PALPIC; Câmara apoia Santa Casa da Misericórdia do Montijo; Câmara garante 

acesso a medicamentos; Nota de Esclarecimento Público; Censos 2021 - candidaturas até 

21 de fevereiro; Regime Transitório de Simplificação de Procedimentos Administrativos; 

Novas Recomendações da OMS; Webinar «Planear o município para as pessoas»; Estudo 

sobre as consequências da Pandemia Covid-19 nos cuidadores informais/ familiares / não 

remunerados por toda a Europa; Conselho Metropolitano de Lisboa reúne - se a 25 de 

fevereiro; Tamara Alves dá vida a Mural de Arte Urbana no Montijo; Montijo Hoje - fevereiro 

2021. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; DE- Divulgação de Medidas Educativas; 

Proteção Civil- Atualização de noticias; divulgação candidatura ao Fundo Florestal 

Permanente - Defesa da Floresta Contra incêndios; SMAS- Atualização formulário de 

Suspensão-Ativação do Contrato de Fornecimento de Água. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

Conselho Metropolitano de Lisboa- Reunião a 25 de fevereiro; Mural 18- Tamara Alves dá 

vida a Mural de Arte Urbana no Montijo. 
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Foram realizadas e enviadas 11 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

apoios (2); Cultura (2); Ação Social (3); Outros (4). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 3 e 17 de fevereiro 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 de jornalistas com interesse em participar nas reuniões de câmara por 

videoconferência. 

Apoio aos jornalistas que acompanharam as reuniões. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Solicitação de tabelas de valores e formatos publicitários nos canais televisivos 

generalistas: TVI; SIC; RTP 

Comunicação Interna 

Na área das Reuniões de Câmara: Deliberações das reuniões de câmara de 3 e 17 de janeiro 

(num total de 14 documentos). Noticias: Câmara Municipal do Montijo reforça 

investimentos; Dia Internacional contra a Mutilação Genital Feminina; Exposição ENERELIS 

de Patrícia Costa; Estado de Emergência renovado até 16 de março; Câmara garante acesso 

a medicamentos; Tamara Alves dá vida a Mural de Arte Urbana no Montijo. 

• Atelier de Design 

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

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

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

oficial CMM, Facebook e lnstagram, Jornal Montijo Hoje, conceção e composição em 
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plataforma ISSUU, Youtube. Concebe graficamente materiais para impressão de cartazes, 

flyers, mupis, outdoors e roll up. 

Designadamente em Fevereiro: GCRP - compos1çao 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 março 2021. Nesta edição da 

agenda também: Edição de páginas para o site da rubrica "Lojas com Estórias". Composição 

gráfica com formato digital para Facebook sobre nota de esclarecimento Público Sobre 

Processos Urbanísticos; Criação de banner para site sobre Garantia ao Acesso ao 

Medicamento; Elaboração de Capa "Relatório de Atividades"; Newsletter's Acontece 

(semanal); Banner para Facebook e lnstagram sobre Dia Internacional Mutilação Genital 

Feminina. Criação da imagem para a Hora do Conto e imagens de divulgação para as redes 

sociais Facebook e lnstagram; Aniversário Academia Sénior Atalaia Alto 

Estanqueiro/Jardia: criação da imagem de capa para o vídeo comemorativo; Exposição 

Valentim Quaresma - Criação da imagem para a divulgação da Visita Virtual da exposição: 

Banner para o site da AMRS, Imagem de Capa para o Vídeo e Destaque de Facebook. Imagens 

das peças para o lnstagram. Desafio À Descoberta do Património: criação da linha gráfica 

da iniciativa e da imagem para as rondas de perguntas. Imagem de divulgação para o site, 

Imagem para o evento no Facebook e Normas de Participação. Desenvolvimento dos 

materiais para a 1. ª Ronda a publicar no dia 3 de março: Cabeçalho para o formulário, 

Formulário no Google Forms, Capa para o vídeo, Imagens de divulgação para as redes sociais 

Facebook e lnstagram. Agenda de Eventos de Março 2021: Agenda para publicar online, 

Modelo de Envio pelo WebCRM, Imagens de divulgação da agenda no lnstagram, Rubrica 

"Lojas com estórias" para o site. Juntos Somos Mais Fortes - Banner (diversos) para o 

Diário do Distrito; Imagens diversas para redes sociais; Horários e contactos Biblioteca, 

Galeria e Posto de Turismo. Plano Plurianual de Investimentos 202112022 - Paginação, 

slides e PDF para site e redes sociais. Vitimas de violência doméstica (Covid-19) -Anúncio 

(1 /4 página). Linha de Apoio Social (Covid-19) Anúncio (1 /4 página); Placa de obra FEDER 

/ Reabilitação Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista - Design + arte final / formato A 1. 

Placa de obra FEDER/ Reabilitação da Rua Miguel Pais - Design+ arte final/ formato A1. 

2 Banner 1400x550px. Regime transitório/procedimento administrativo + familias 

(cuidadores informais). Atividades de enriquecimento curricular - Imagem 1400x550px + 

Banner para Youtube + imagem de destaque para redes sociais. Desenvolvimento de 
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catálogo e painéis para a exposição Eppur Si Muove da Galeria Municipal; Redimensão de 

imagens das Serigrafias Marcelino Vespeira para o lnstagram Galeria Municipal. 

Tratamento de diversas fotos para lnstagram. 

• Atelier Audiovisual 

Reportagens Videográficas: Edição do video Subconsciente Visita Virtual; Edição do video 

para o dia 14 fevereiro "Montijo cidade de afetos"; Edição do video paro as redes socias 

"carnaval 2020"; Edição de 2 gravações das Sessões da Câmara Municipal Montijo; 

Reportagem e edição da exposição "Exposição Enerelis"; Edição das duas Sessões de 

Câmara; Organização do canal youtube. 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 

Gabinete Comunicação e Relações Públicas: Menu Gestão de Atividades/ Obras 
Municipais 

► Criadas 5 fichas em 4 processos 
► 13 requisições internas 
► 1 requisição interna ao armazém 
► 5 requisições externas 
► 4 PFO 

Gabinete Comunicação 

► Criadas 3 fichas em 1 processo 
► 2 requisições internas 
► 1 requisição armazém 
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O GCRP providenciou a organização das comemorações do 47. 0 aniversário do 25 DE 

ABRIL. A sessão solene será online e contará com as intervenções do Presidente da Câmara 

Municipal do Montijo, da Presidente da Assembleia Municipal e dos partidos políticos com 

assento na Assembleia Municipal. A sessão será transmitida, no dia 25 de Abril, na 

plataforma Facebook do município. 

No âmbito das suas funções, o GCRP providenciou o agendamento das gravações das 

intervenções políticas, tendo contactado por email e telefonicamente os responsáveis das 

concelhias dos partidos políticos do Montijo, a fim de articular datas e os horários das 

gravações. Todas as gravações foram agendadas para o Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Foram providenciados cravos vermelhos para o dia das gravações, para a decoração das 

varandas dos Paços do Concelho e da Galeria Municipal, balcão do CT JA e bouquet para o 

Vitorino. 

Relativamente à edição para 2021 da Festa da Flor foram iniciados os procedimentos. 

Reunimos com o Eng.º Rui Algarvio, Vice-Presidente da APPPFN, e com a Senhora Vereadora 

Sara Ferreira para comunicar a nossa intenção de realizar a Festa da Flor e estabelecer a 

habitual parceria para a concretização deste evento; Reunimos via Zomm com a Senhora 

Vereadora Sara Ferreira, a Diretora do Alegro e a responsável pelas ações de Marketing do 

Alegro para estabelecer datas e definir o modelo de Festa da Flor, tendo em conta as 

restrições devido ao atual estado da situação pandémica; Definimos nesta primeira fase 

que iriamas decorar a praça da república à semelhança do que foi feito em 2019; 

Desenvolvemos os procedimentos adequados junto dos serviços do D0SUA para garantir a 

utilização dos materiais nos mesmos moldes; Solicitámos orçamentos para a decoração 

floral e enviamos à APPPFN as quantidades de Flores necessárias para a decoração; Existiu 

ainda uma enorme vontade de se fazer um Mercado de Flores no Jardim Municipal Casa 

Mora, no último fim de semana de maio, tendo-se desenvolvido os procedimentos para 

garantir a sua realização. Reunimos no Jardim Casa Mora com a empresa de Stands e 

avaliamos a aérea de modo a garantir o espaçamento entre stands com segurança. 

Preparámos as Normas de Participação para o Mercado de Flores e Acessórios de Decoração 

Floral; apresentámos uma proposta para realizar Mercados de Verão aos fins de semana no 

Jardim Municipal Casa Mora durante o mês de junho, que inclui desde artesanato, produtos 
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regionais, antiguidades, mercado de turismo, entres outros a definir. Ficou definido que o 

espaço comporta 12 stands de 2mx2m. 

Reunimos no jardim Municipal Casa Mora com a empresa Eurodome, responsável pela 

montagem das velas tensionadas e solicitámos um orçamento para colocação das velas de 

modo a criar uma zona de sombreamento e simultaneamente criar uma decoração atrativa 

no espaço; apresentámos uma proposta para decoração do corredor central da Rua 

Almirante Cândido dos Reis à semelhança do que temos vindo a fazer. Este ano a empresa 

Alma Trupe apresentou um orçamento para colocação de fitas coloridas esvoaçantes. 

Pretende-se dar continuidade ao Montijo Lugar de Encontros: Reunimos com a Sandra 

Coelho para avaliar a programação já existente do Mural 18; avaliámos as datas possíveis 

para apresentar uma programação diversificada para o jardim Municipal Casa Mora e 

apresentámos uma calendarização com datas. 

Dando continuidade à preparação da Campanha Municipal Vale Mais Comprar Local, 

desenvolvemos os seguintes documentos e procedimentos: Conceção da dinâmica e 

funcionamento do Programa Vale Mais Comprar Local; Elaboração de proposta para Normas 

de Funcionamento; Elaboração do Requerimento de Reembolso; Proposta de definição dos 

CAE's elegíveis; Reunimos com o Senhor Presidente, a Senhora Vereadora Sara Ferreira e a 

Chefe de Gabinete do Presidente para avaliar o documento final que iria ser proposto em 

reunião de Câmara do dia 31 de março; 

Para a implementação deste Programa municipal, o GCRP providenciou a preparação uma 

campanha de comunicação que inclui um filme promocional e todos os meios de exterior. 

Para o filme: Preparámos todo o guião; estabelecemos contactos com os lojistas onde 

seriam recolhidas as imagens; selecionámos a música; selecionámos os intervenientes no 

filme; preparámos uma sessão fotográfica em vários locais estratégicos da cidade; 

acompanhamos a edição do filme com a empresa responsável e foi elaborado o 

Requerimento de Adesão ao Programa. 

O GCRP ultimou as informações para conclusão do Roteiro dos Restaurantes do concelho 

do Montijo e procedeu à revisão do conteúdo integral para paginação e composição gráfica. 

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

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

em conta as diversas áreas e atribuições, este gabinete realizou: 
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• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 3 de março - Reunião de 

câmara; 17 de março - Reunião de câmara; 27 de março- Visita ao Centro de Vacinação; 31 

de março- 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 fevereiro os conteúdos enviados foram essencialmente focados na 

informação sobre a COVID 19, PALPIC, novo Canal Youtube #ESTAMOSON, construção novo 

Mural de Arte Urbana, entre outros. Foram enviadas: Acontece Montijo / / 04 a 1 O março; 

Acontece Montijo / / 11 a 17 março; Acontece Montijo / / 18 a 24 março; Acontece Montijo 

li 25 a 31 março; Montijo li Agenda de Eventos li março 2021; Montijo li Agenda de 

Eventos li abril 2021. 

• Agenda de Eventos 

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

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

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

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

posterior paginação gráfica. A agenda é normalmente impressa e distribuída à população 

(edição de março apenas em formato digital devido à pandemia Covid-19). É também 

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

lnstagram da Autarquia. 

A Agenda de Eventos de Março foi divulgada apenas em formato digital e deu destaque às 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher, disponibilizou informação sobre o rastreio 

de Cancro da Mama, apresentou conteúdos para promoção da prática desportiva regular, 
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deu a conhecer o alojamento local Cesarini, assinalou as comemorações do Dia Mundial da 

Árvore e do Dia Mundial do Teatro, para os mais novos, promoveu as atividades de 

enriquecimento curricular divulgando os respetivos canais do youtube, disponibilizou 

informação sobre um serviço municipal, o Espaço Informação a Mulheres, e através da 

rubrica Lojas com Estórias deu a conhecer a loja Maria Petisca, localizada no centro da 

cidade. Esta publicação com periodicidade mensal, visa essencialmente divulgar a 

atividade municipal em várias áreas, tais como: cultura, ambiente, turismo, entre outras. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de março: 

Produção de textos, realização de entrevistas e reportagens, nomeadamente a realização 

de entrevista com Catarina Potra, jogadora de futebol feminino do Sporting Clube de 

Portugal e da seleção nacional. Procedimentos Administrativos para impressão, distribuição 

e embalamento. 

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

MOBILIÁRIO URBANO E OUTDOORS 

MUPIS PARIS - mantiveram-se as campanhas Regras C0VID 19 e MURAL 18 

MUPIS GT E OUTDOORS - manteve-se a campanha Comércio Local 2020 

O mesmo Sabor toda a Segurança I Escolha os Restaurantes Locais 

IMPRESSÃO I MA TE RIAIS DIVERSOS 

Assegurar o processo de gestão de impressão dos trabalhos, desde a orçamentação, 

controlo e envio da arte final ao fornecedor, assim como, articular com o fornecedor a 

entrega/ montagem dos trabalhos e o cumprimento dos prazos. Exposição Enerelis -

Catálogo 300ex. 1 Exposição Eppur Si Muove - Catálogo 350ex., Painel Biografia do Artista, 

Painel O Estaleiro, Painel de Apresentação, Faixa. 

Consulta Prévia nº. 22/2021 - Aquisição de serviços para impressão de trabalhos 

gráficos 

. Elaboração de documento com as especificações técnicas dos trabalhos e respetivas 

quantidades 
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. Abertura procedimento: Informação, especificações técnicas dos trabalhos, prazo e 

critérios de adjudicação, composição do júri, declaração de inexistência de conflito de 

interesses - Anexo XIII ao CCP, fundamentação do preço base nos termos do nº. 1 do 

artigo 73º da L0E 2021 

. Peças do procedimento e propostas das empresas para análise e posterior adjudicação 

. Preparação da lista de empresas concorrentes e respetivas propostas 

. Elaboração de Relatório Preliminar 

. Elaboração de Relatório Final 

. Adjudicação: Tipografia Belgráfica, Lda (Términus do contrato: março 2022). 

• Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1561 para 1615. 

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

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 552 pra 561 seguidores. Têm sido 
divulgadas iniciativas de espetáculos on line (Dia Mundial do Teatro), para o efeito foram 
colocados 3 posts e stories. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 443 seguidores para 450. Foram 
colocados 9 stories e posts sobre serigrafias de Marcelino Vespeira e a exposição Si Muove 
de Roberto Santandreu. 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 352 para 359 seguidores foram 
colocadas 2 posts/stories sobre o Festival da Liberdade. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

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

162 novos fãs e 215 novos seguidores. Foram publicados posts com: publicação de álbuns 

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

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

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

e partilha de noticias relevantes elaboradas no site da autarquia. 
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Verificou-se uma maior taxa de interatividade (partilhas, reações, gostos ou comentários) 

no post: Manuel Luís Goucha visitou o Montijo (12%) com 24275 pessoas alcançadas e 1516 

reações, comentários ou partilhas. 

Estatística de "Storys": 13 storys (algumas com várias imagens cada) com destaques sobre: 

espetáculos do CTJA, Hora do Conto Online, Agenda de Eventos, reabertura da Galeria 

Municipal e divulgação da exposição, divulgação do Dia Internacional das Mulheres online 

e do desafio online À Descoberta do Património do Concelho. 

A Story mais visualizada foi sobre a reabertura da Galeria Municipal com a exposição Eppur 

Si Muove com 278 acessos individuais. 

Facebook do CTJA 

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

agendamento da página, comunicação. 

Estatisticas de página: 

Seguidores: gostos de página 9113 (+23) seguidores 9424 (+31) 

Publicações: 6 

Ligações externas (partilha): 1 

Eventos publicados: 3 

Destacou-se o espetáculo: António Zambujo (nova data) 39,4k 

• 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 março, foram atualizados os seguintes dados: Entidade - Atividades Económicas -

Outras Atividades Económicas - Inseridas 3 empresas; Entidade - Fornecedores -

Comunicação/Gráficas - Inseridos 2 fornecedores; Entidade - Câmaras Municipais - Outras 

Câmaras - Inseridas 114 Câmaras; Entidade - Subscritores - Inseridos 5 subscritores; 

Inseridas 169 novas Entidades nos seguintes campos: Entidade Nome, Telefone, Fax, 

Endereço, Código Postal, Localidade, www (pesquisa no Google). Inseridos 169 Contactos 
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nos seguintes campos: Primeiro nome, último nome, E-mail, Cargo, Telefone, Telemóvel, 

Morada, Código Postal, Localidade. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Agenda da reunião de câmara de 3, 17 e 31 de março. 1 Editais: 26 

a 43 1 Covid-19: Foi feita uma atualização da área, no âmbito da renovação do estado de 

emergência a 17 de março. 

Noticias - Estudo em Casa; Dia Internacional das Mulheres; Aviso\\ Mau Tempo\\ 04 e 05 

de março; À descoberta do património do concelho; Autarquia apoia Comércio Local com 

formação digital; Presidente Nuno Canta defende Aeroporto na RTP; Clube de Judo do 

Montijo vai ter nova sede; Declaração do Presidente da Câmara Municipal do Montijo; 

Autarquia atribui Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo"; Circo, música, dança e poesia em 

streaming no Mural 18 durante o fim de semana.; V Concurso Internacional de Composição 

GMCL/ Jorge Peixinho; Declaração sobre a legalidade dos loteamentos 1-18/2001 e l-

37 /2007; Mural 18 oferece espetáculos gratuitos de tango, fado, canto lírico e muito mais; 

Vacinação para migrantes sem número de utente; 2. ª Ronda - À Descoberta do Património 

do Concelho; Candidaturas à Universidade Aberta; Comunicado Homenagem a Paulo Futre; 

Renovação de estado de emergência a 17 de março; Biblioteca Municipal retoma atividade; 

Mensagem 2021 // Dia Mundial do Teatro; 3.ª Ronda - À Descoberta do Património do 

Concelho; Mural 18 oferece sete eventos culturais em streaming durante esta semana; 

Paulo Futre recebe medalha de ouro a 14 de agosto; Município aprova apoio a Banco 

Alimentar Contra a Fome; Autarquia apoia Bombeiros de Canha; Inscrições abertas -

Comércio + Digital; Dia da Água; Autarquia isenta lojistas do Mercado Municipal e 

Minimercado da Caneira; 4. ª Ronda do Concurso "À Descoberta do Património do Concelho"; 

Aviso corte de água\\ Montijo\\ 30-03-2021; Dia Nacional dos Centros Históricos; Música, 

teatro e um espetáculo de dança, em estreia mundial, no Mural 18; CENSOS 2021: Contamos 

todos. Contamos com todos.; Exposição de fotografia de Roberto Santandreu na Galeria 

Municipal; 5. ª Ronda do Concurso 'À Descoberta do Património do Concelho'; 

48 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: DGRH - Documentos de 

procedimentos concursais; DE- Divulgação de Estudo em Casa; Proteção Civil- Alerta de 

aviso de mau tempo; SMAS- Informação de corte de água; 

Atualização de conteúdos entidades externas: Mural 18- Atualização semanal da 

programação; Censos- Informação sobre censos. 

Comunicação Social 

• Press Releases 

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

apoios (5); Cultura (1 ); CT JA (1 ); Outros (2); 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 3, 17 e 31 de março 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 de jornalistas com interesse em participar nas reuniões de câmara por 

videoconferência. Apoio aos jornalistas que acompanharam as reuniões. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banners sobre Dia da Mulher e anúncios sobre o Dia da Mulher, Dia do Teatro e 

exposição de Rodrigo Santandreu. 

Comunicação Interna 

Na área das Reuniões de Câmara: Deliberações das reuniões de câmara de 3 e 17 de março 

(num total de 25 documentos). Noticias: Dia Internacional das Mulheres; À descoberta do 

património do concelho V Concurso Internacional de Composição GMCL/ Jorge Peixinho 2. ª 

Ronda - À Descoberta do Património do Concelho; Candidaturas à Universidade Aberta; 

Renovação de estado de emergência a 17 de março; Mensagem 2021 / / Dia Mundial do 

Teatro; 3. ª Ronda - À Descoberta do Património do Concelho; Inscrições abertas - Comércio 
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+ Digital; Dia da Água; 4. ª Ronda do Concurso "À Descoberta do Património do Concelho"; 

Dia Nacional dos Centros Históricos; 5. ªRondado Concurso 'À Descoberta do Património do 

Concelho'; Exposição de fotografia de Roberto Santandreu na Galeria Municipal. 

• 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 março: 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 abril 2021. Nesta edição da agenda 

também: Edição de páginas para o site da rubrica "Lojas com Estórias". Campanha VALE 

MAIS comprar local - Desenvolvimento e aplicação do logótipo VALE MAIS; Estudos de cor, 

aplicação nos materiais de comunicação; Mupis Paris Vale Mais: Design e 5 artes finais: Vale 

Mais a simpatia de um sorriso (2) / Vale Mais o que é nosso /Vale Mais ter perto o que 

precisa / Vale Mais viver a cidade. Mupis GT JCDecaux Vale Mais -Design e 2 artes finais; 

Outdoor 8x3m campanha Vale Mais - Design e 2 artes finais. Outdoor 4x3m campanha Vale 

Mais - Design e 1 arte final; Saco de papel craft Vale Mais - Design e arte final; Slides para 

vídeo - Dísticos autocolante (para estabelecimentos comerciais) Vale Mais - Design + arte 

final; Vale Mais e Vale Mais Familias -Design e artes finais; Normas de participação e 

Anexos: Design + artes finais; Anexos A(ficha de inscrição), B (listagem CAE), C 

(requerimento de reembolso); Imagem para noticia (site e facebook). Comemorações do 

25 de Abril 2021 -Design do grafismo; Página da Agenda de Eventos, banners site e 

facebook. Desafio "À Descoberta do Património" (trabalho iniciado a 18/2). Execução dos 

materiais para as cinco rondas do mês de março: Cabeçalho para o formulário, Formulário 

no Google Forms, Capa para o vídeo, Imagens de divulgação para as redes sociais Facebook 

e lnstagram, para o site e para a newsletter Acontece Montijo. Hora do Conto Online - 6 

março. Criação da imagem para a Hora do Conto e imagens de divulgação para as redes 

sociais e newsletter. Hora do Conto Online - Atelier Infantil 3 abril e Hora do Conto 24 
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abril. Criação da imagem para a Hora do Conto e imagens de divulgação para as redes 

sociais e newsletter. António Zambujo - Do Avesso Atualização dos materiais (com nova 

data) 22 maio; Cartaz de vitrine (design + impressão, corte e dobragem).Nó Companhia 

Mascarenhas-Martins - Atualização dos materiais (com nova data) 7,8 e 9 maio; Cartaz de 

vitrine (design + impressão, corte e dobragem). Mensagem Dia Mundial do Teatro 2021 -

Mensagem / Companhia Mascarenhas-Martins; Carregamento e agendamento do Video 

(facebook CTJA). Imagem para redes sociais, site; Anúncio 1 /4pág. Jornal Setubalense. 

Roteiro dos Restaurantes: paginação e composição gráfica. Dia Nacional dos Centros 

Historicos: banner de site. Elaboração de Capa "Relatório de Gestão". Criação de 

logotipo para o Conselho Municipal Jovem. Imagens para Dia Internacional da Mulher: 

banner para site, Facebook e lnstagram. Exposição Eppur Si Muove (Galeria Municipal)

Finalização da imagem e do Catálogo da Exposição; Finalização do Painel de Apresentação; 

Painel com texto Biografia; Painel com texto O Estaleiro; Faixa; Cartaz Mupi Heritage; Web 

- Banner Site, Imagem Evento Facebook, Sequência de Stories lnstagram/Facebook. 

Anúncios: Sem Mais; Setubalense; Banner Diário Distrito; Montijo 0n City. IV Concurso 

Linha Gráfica 2021 - Banner para Site; Post Facebook/lnstagram; Capa Facebook; PDF com 

Normas de Participação; Cartaz A3. Anúncio Monos e Resíduos Verdes (Jornal 

Setubalense). Sequência de Stories para Dia Internacional da Mulher. Vídeo Reels 

lnstagram. Sequências Posts Facebook/lnstagram "Formação Comércio+ Digital" e Banner 

para Site CMM. Tratamento de diversas fotos para lnstagram 

• Atelier Audiovisual 

Carregamento de vídeos - Youtube // Estudo Em Casa e Laboratório de Aprendizagem: 

Expressões (20) a Expressões (30) - 11 vídeos; Atividade Física (23) a Atividade Física (30) -

8 vídeos. 

Reportagens Videográficas: Edição do vídeo "Visita guiada ao Moinho de Maré do Cais", 

Edição do vídeo "A Cerejeira", hora do conto. Edição da sessão de Câmara de 3 de março. 

Edição do vídeo do Presidente na RTP, no programa 360. Edição do vídeo com a declaração 

do senhor presidente sobre loteamentos. Realização de um vídeo para semana da poesia. 

Realização de um vídeo para semana verde. Edição e renderização de três reuniões de 

Câmara. Reportagem e edição da Exposição de fotografia de Roberto Santandreu. Edição 
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de três vídeos para o site da CMM. Reportagem da semana da verde, plantação de árvores. 

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. 

• Gestão Administrativa 

Gabinete Comunicação e Relações Públicas 

Menu Gestão de Atividades/ Obras Municipais 

► Criadas 5 fichas em 4 processos 
► 9 requisições internas 
► 1 requisição interna ao armazém 
► 6 requisições externas 
► 1 PFO 
► 6 faturas conferidas 

Afetação de horas nas fichas dos processos na Gestão de Atividades de funcionários. 

52 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de 1 de fevereiro a 31 de março o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 

efetuou os seguintes trabalhos: 

Atividades 

A técnica do GTF fez a 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 no dia dez de fevereiro, juntamente com Fiscal Fernanda Guerreiro 

fizeram a verificação dos terrenos na freguesia de Canha e União de Freguesias de Pegões 

que necessitam de realização de limpeza de acordo com o estabelecido nos n. ºs 2, 1 O e 

13 do artigo 15° do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela 

Lei nº 76/2017, de 17 de agosto, que regula o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 

A Técnica do GTF no dia vinte e dois de fevereiro, juntamente com Fiscal Fernanda 

Guerreiro fizeram uma segunda verificação dos terrenos na freguesia de Canha e União de 

Freguesias de Pegões que necessitam de realização de limpeza de acordo com o 

estabelecido nos n. ºs 2, 1 O e 13 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, 

alterado e republicado pela Lei nº 76/2017, de 17 de agosto, que regula o Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

A Técnica do GTF no dia dois de março, juntamente com Fiscal Fernanda Guerreiro fizeram 

a verificação dos terrenos que foram alvo de notificação na União de Freguesias de Atalaia 

- Alto Estanqueiro Jardia, União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro e Freguesia de 

Sarilhos que necessitam de realização de limpeza de acordo com o estabelecido nos n. ºs 

2, 10 e 13 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado 

pela Lei nº 76/2017, de 17 de agosto, que regula o Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. 

A Técnica do GTF no dia cinco e quinze de março, foi ao terreno para informar e sensibilizar 

os proprietários que foram notificados pela fiscalização para realizar a limpeza dos terrenos 

na União de Freguesias da Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia que pediram ajuda 

relativamente ao que tinham que fazer em relação à limpeza. 
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A Técnica do GTF realizou no mês de fevereiro o Edital Medidas preventivas para a Defesa 

da Floresta Contra Incêndios- Faixas de Gestão de Combustível no Concelho do Montijo. 

Reuniões 

A técnica no mês de fevereiro a março 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). 

Dia quatro de fevereiro a técnica do GTF participou numa reunião com o Sr. Vereador José 

Manuel dos Santos, a GNR e a Fiscalização e a D0SUA cujo assunto foi a limpeza de terrenos 

que se inserem no decreto-lei 124/2006 de 28 junho na sua atual redação. 

Dia trinta de março a técnica do GTF participou na reunião da Comissão Distrital de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios de Setúbal que teve a seguinte ordem de trabalhos: 

- Aprovação da Ata da reunião anterior; 

- Ponto de situação sobre prevenção estrutural no distrito de Setúbal; 

- Ponto de situação sobre as restantes componentes do SNDF; 
- Outros assuntos. 

A técnica no mês de fevereiro a março 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). 

Dia oito de fevereiro a técnica do GTF participou numa reunião com o SMPC de Alcochete, 

a GNR, a Chefe do departamento da Fiscalização e a Engª responsável pelas Limpezas 

efetuadas pelo Município de Alcochete, cujo assunto foi a limpeza de terrenos que se 

inserem no decreto lei 124/2006 de 28 junho na sua atual redação 
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Dia quatro de março a técnica do GTF, participou na reunião da CIMDF (Comissão 

Intermunicipal de Defesa da floresta), Apresentação e Votação do Plano Intermunicipal de 

Defesa da Floresta contra incêndios. 

Dia dezasseis de março 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 fevereiro e março: 

Montijo - 262 

Alcochete - 50 

Apoio técnico á Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta 

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

Apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

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

Gestão de Bases de Dados de DFCI 

A técnica faz a Gestão de SIG de 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 fevereiro e março de 2021 os seguintes 

processos: 

Fevereiro de 2021 

Processos Tipo A - 12 processos 

Processos Tipo B - 1 processo 

Processos Tipo 1 - 3 processos 

Foram emitidas 13 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 6 Licenças de Construção 

Marco de 2021 

Processos Tipo A - 9 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Foram emitidas 1 O Licenças de Utilização 

Foram emitidas 8 Licenças de Construção 

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

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

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

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

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

Informações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Publicação na VortalGov 

Processo F-01 /2021- Substituição da cobertura no refeitório na Escola EB1 da Rosa dos 

Ventos 

Processo F-04/2021- Remodelação dos Serviços Administrativos no 2. º Piso (DPTU) 

Processo F-14/2021- Execução de Recuperações Diversas em Edifícios Públicos 

Processo F-22/2021- Obras de Recuperação em Edifícios Escolares 2021 

Processo F-27 /2021- Repavimento da Rua Gago Coutinho 

Processo F-29/2021- Repavimentação da Rua Cidade de Guimarães 

Processo F-37 /2021- Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no Concelho/2020 

Processo F-39/2021- Recuperação do Edifício do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

Processo F-40/2021- Construção de Sete Grupos de Ossários no Cemiterio Municipal de S. 

Sebastião 

Processo F-43/2021- Reparações Diversas em Instalações Sanitárias 

Processo F-44/2021- Recuperação de Pavimentos na Praça da Liberdade 

Processo F-46/2021- Beneficiação da Iluminação Publica da Avenida Fialho Gouveia e 

Avenida de Portugal 

Processo F-49/2021- Pavimentos e Ciclovia nos Jardins Anexos ao Estabelecimento Prisional 
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Processo F-50/2021- Reparações no Edifício Quartel da PSP - Montijo 

Convite por e-mail 

Processo F-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Processo F-21 /2021- Impermeabilização de coberturas em Edifícios Escolares na zona Este 

do Concelho 

Processo F-30/2021- Execução de passadeiras sobrelevadas em diversos arruamentos 

Abertura das Propostas 

Processo F-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Processo f-14/2021- Execução de Recuperações Diversas em Edifícios Públicos 

Processo F-27 /2021- Repavimento da Rua Gago Coutinho 

Processo F-30/2021- Execução de passadeiras sobrelevadas em diversos arruamentos 

Pedido de Informação de Compromisso 

Processo F-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

Processo F-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

Processo f-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Aprovação da Minuta do Contrato 

Processo F-02/2021- Espaço de Jogos e Recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro 

Comunicação do contrato na plataforma Basegov e Auto de Consignação 
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Processo F-52/2020- Reabilitação da Rua Miguel Pais - Prolongamento do Passeio do Cais 

Comunicação prévia de abertura de estaleiro ao ACT 

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

Atualização de comunicação prévia de estaleiro 

Processo F-51 /2019- Casa da Música Jorge Peixinho 

Processo F-49/2020- Requalificação da Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista 

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

Auto de Suspensão de trabalhos 

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

Auto de Receção Provisória 

Processo F-21 /2018- Obras de Recuperação em Edificios Escolares/2018 

Processo F-33/2018- Regularização de Caminhos e Estradas Rurais do Concelho/2018 

Processo F-10/2019- Construção de três grupos de ossários no Cemitério Pinhal do Fidalgo 

Processo F-37 /2019- Conservação das Instalações nos Cemitérios de S. Sebastião e Pinhal 

do Fidalgo 

Processo F-38/2019- Calcetamentos em arruamentos da Freguesia de Canha 

Processo F-44/2019- Remodelação da Fachada Norte do Pavilhão 1 do Parque de Exposições 

Processo F-03/2020- Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho 

Processo F-11 /2020- Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2020 

Processo F-12/2020- Recuperação do Edificio Multiusos (Sede de Junta, Auditório e Espaço 

Internet) - Pegões 

62 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

Processo F-34/2020- Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

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

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

na Av. Salgueiro Maia - Montijo 

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

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-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 Publica - 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-78/2020- Reparações Diversas em Espaços Públicos 

Processo F-82/2020- Substituição da Vedação no Polidesportivo do Alto das Vinhas Grandes 

Processo F-91 /2020- Reparações Diversas em I.S. nos Pavilhões Desportivos n. º 1 e n. º 2 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

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

Processo F-21 /2018- Obras de Recuperação em Edifícios Escolares/2018 

Processo F-33/2018- Regularização de Caminhos e Estradas Rurais do Concelho/2018 
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Processo F-10/2019- Construção de três grupos de ossários no Cemitério Pinhal do Fidalgo 

Processo F-3712019- Conservação das Instalações nos Cemitérios de S. Sebastião e Pinhal 

do Fidalgo 

Processo F-38/2019- Calcetamentos em arruamentos da Freguesia de Canha 

Processo F-44/2019- Remodelação da Fachada Norte do Pavilhão 1 do Parque de Exposições 

Processo F-03/2020- Reparação de Travessias em Diversos Arruamentos no Concelho 

Processo F-11 /2020- Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2020 

Processo F-12/2020- Recuperação do Edifício Multiusos (Sede de Junta, Auditório e Espaço 

Internet) - Pegões 

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

Processo F-34/2020- Repavimentação da Avenida Pedro Nunes 

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

ProcessoF-44/2020-Remodelação de pavimentos e execução de parque de estacionamento 

na Av. Salgueiro Maia - Montijo 

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

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-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 Publica - Troço entre a Antiga Estação da CP e o E. Leclerc 
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Processo F-74/2020- Intervenção no Refeitório e Cozinha da Escola Poeta Joaquim Serra 

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

Processo F-82/2020- Substituição da Vedação no Polidesportivo do Alto das Vinhas Grandes 

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

Não Liberação Parcial da Caução 

Processo F-08/2016 - Reformulação do Troço em Curva na EM 501 

Liberação Parcial da Caução 

Processo F-19/2016- Recuperação de pavimentos em diversos arruamentos no Afonsoeiro 

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

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

Processo F-05/2018 - Recuperação de Edifício Quartel da GNR no Afonsoeiro - Montijo 

Processo F-32/2018- Conservação do Pavilhão Municipal N.º 2 

Processo F-40/2018- Recuperação de pavimentos na Av. Garcia da Orta e Rotundas 

adjacentes 

Processo F-23/2019 - Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2019 

Auto de receção definitiva 

Processo F-02/2014- Regularização de Caminhos e Estradas Rurais no Concelho - 2014 

Processo F-12/2014- Manutenção de Arruamentos no Concelho 

Processo F-13/2014- Reparação da Vedação do Polidesportivo do Parque Urbano das 

Piscinas Municipais 

Processo F-73/2020- Iluminação Publica - Troço entre a Antiga Estação da CP e o E. Leclerc 
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Cancelamento de garantia bancária 

Processo F-02/2014- Regularização de Caminhos e Estradas Rurais no Concelho - 2014 

Processo F-04/2014- Empreitada de Pavimentações Diversas no Concelho de Montijo 

Processo F-12/2014- Manutenção de Arruamentos no Concelho 

Processo F-13/2014- Reparação da Vedação do Polidesportivo do Parque Urbano das 

Piscinas Municipais 

Processo F-03/2015 - Reparação de Pavimentos na Estrada dos Foros da Boavista 

Mercado Municipal 

Anulação do contrato das Bancas de Peixe nºs. 23, 24, 25 e 256. 

Atribuição provisória da Loja nº 5 

Atribuição provisória da banca nº 21 

Edital - Alteração de Trânsito 

N.º 26/2021 - Requalificação da Praça 1° de Maio e Largo do Guitarrista 

Edital - Cemitério 

N.º 32/2021 - Exumação de sepulturas temporárias no Cemitério Municipal S. Sebastião 

Talhão N 

Demarcação de lugar público para veicules mobilidade condicionada 

Maria Adélia Manso Silva 

Sílvia do Carmo Júlio Cobra 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N.º 01/2021 

Processo N.º 02/2021 

Processo N.º 03/2021 

Processo N.º 04/2021 

Processo N.º 05/2021 

Processo N.º 06/2021 

Processo N.º 07/2021 

Processo N.º 08/2021 

Processo N.º 09/2021 

Processo N.º 10/2021 

Processo N. º 11 /2021 

Processo N.º 12/2021 

Processo N.º 13/2021 

Processo N.º 14/2021 

Processo N.º 15/2021 

Processo N. º 16/2021 

Processo N. º 17 /2021 

Processo N.º 18/2021 

Processo N.º 19/2021 
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Processo N.º 20/2021 

Processo N.º 21 /2021 

Processo N. º 22/2021 

Processo N.º 23/2021 

Processo N.º 24/2021 

Processo N.º 25/2021 

Processo N.º 26/2021 

Oficies aos proprietários 

Processo N. º 43/2020 

Processo N. º 51 /2020 

Processo N. º 54/2020 

Processo N.º 62/2020 

Processo N. º 06/2021 

Processo N.º 08/2021 

Processo N.º 09/2021 

Processo N. º 11 /2021 

Processo N.º 12/2021 

Processo N.º 14/2021 

Processo N.º 16/2021 

Processo N. º 17 /2021 

Processo N. º 19 /2021 

Processo N.º 20/2021 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
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Presidência 
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Diversos 
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Processo N. º 03/2014 - Inventário (Herança) - Oficio 

Processo N. º 04/2014 - Inventário (Herança) - Oficio 

Processo N. º 21 /2020 - Penhora - Oficio 

Processo N.º 64/2020 - Penhora - Oficio 

Processo N.º 06/2021 - Reserva de Propriedade - Oficio 

Processo N. º 08/2021 - Reserva de Propriedade - Oficio 

Processo N.º 14/2021 - Reserva de Propriedade - Oficio 

Processo N. º 21 / 2021 - Reserva de Propriedade - Oficio 

RELATÓRIO - SECTORES 

Substituição de lâmpadas e manutenção do quadro elétrico da Igreja da Atalaia 

Reparações diversas no Edifício dos Batucando 

Aquisição de 4 torneiras para o Cemitério Pinhal do Fidalgo 

Aquisição de 20 cantoneiras para execução de prateleiras para o Pavilhão Municipal nº 1 

Fornecimento e montagem de bomba na Sala do Futuro - Centro Social do Esteval Produção 
e instalação de sinalética para Centro de Vacinação Covid 19 no Pavilhão nº 2 do Esteval 
Aquisição de placas toponimicas em pedra para a Rua Trindade Coelho e Rua Joaquim de 
Almeida 

Aquisição de fardamento para a Engª Joana Cortesão 

Aquisição de utensilios para os medidores orçamentistas 

Manutenção das fontes ornamentais do Concelho 

Aquisição de 2 escovas da rebarbadora para o Setor de Serralharia 
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Proposta de honorários para "Execução de Estudos Geotécnicos no Município de Montijo" 
(NO EDIFICIO NA AVENIDA DOS PESCADORES (GABINETE TECNICO); TERRENO JUNTO À 
GALERIA MUNICIPAL; EDIFICIO DA FUTURA LOJA DO CIDADAO 

Estudo de avaliação de risco do estado biomecânico e fitossanitário de 12 árvores 

Aquisição de 20 placas de proibição de canídeos na relva para colocar em diversos locais 

Revisão do projeto - Reabilitação dos Edifícios do Bairro da Caneira (Coberturas) 

Reparação de 3 focos de iluminação de pavimento no Edifício da Junta de Freguesia de 
Pegões 

Aquisição de serviço para recolha de resíduos tipo Ili do centro de testagem da CVP e centro 
de vacinação 

Transporte de inertes 

Corte e reposicionamento de vedações na Escola Pedro Varela 

Aquisição de 20 sacos de cimento para reconstrução de muro danificado por viatura da CMM 

Transporte de mobiliário da Edifício dos Paços do Concelho para a Quinta Páteo de Água 

Fornecimento, espalhamento, regularização e compactação de toutvenant em Caminho na 
Jardia 

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. 

Foram elaborados ofícios a notificar os familiares dos finados inumados no talhão N 
, para exumação dos mesmos, relacionados com o edital nº 32/2021 da sessão de 
camara de 03/03/2021. 

1 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021 

S. Sebastião 

lnumações - 33 

Exumações - 3 

Capelas - 13 
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Pinhal Fidalgo 

lnumações - 13 

Exumações - 1 

Capelas - 5 
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1 de março a 31 de março de 2021 

S. Sebastião 

lnumações - 21 

Exumações - 4 

Capelas - 26 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 10 

Exumações - O 

Capelas - 6 
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Protocolo ABAE - Ecoescolas - finalização do protocolo com a realização de requisição para 

pagamento da inscrição das escolas envolvidas. 

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

Marcelino - GCRP;(suspenso) 

Projeto PeddyApp - Projeto em parceria com a S.Energia - conclusão e divulgação de 
vencedores 

Projeto "O mar começa aqui" da ABAE 

Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Fevereiro #3 Planta uma árvore 

Semana Verde do Montijo - assinaladas comemorações com video alusivo aos últimos anos 
de comemorações; Publicações semanais sobre árvores e flores; Plantação de árvores no 
Jardim Vale Salgueiro. 

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. 

GERAL 
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Apoio a duas reuniões do D0SUA; 

Apoio ao DA0 na substituição de um colega, no serviço de Receção dos Paços do Concelho. 

Questões de munícipes. 

Notas: neste relatório não são referidos trabalhos e funções restritas à técnica Vanessa 
Gingeira, como elemento integrante no Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários (desde 
novembro de 2017), do Grupo de Trabalho Metropolitano de Mobilidade e transportes, como 
representante do Município no GT criado no âmbito do Despacho n. º11382/2017, com o 
objetivo de promover o estudo de um corredor de transportes públicos em sítio 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 

FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO MONTIJO 

Atendimentos - 333 

Atividades pelo telefone - 123 

Linha de Proximidade - contactos realizados com alunos e professores para se 

manter a proximidade. Realizaram-se 80 telefonemas-

Leituras ao Ouvido - leituras de pequenos textos feitas através de contacto 

telefónico por uma voluntária da Universidade. Realizaram-se 20 telefonemas. 

Apoio Psicológico -23 atendimentos. 

Aulas/ atividades online, plataforma zoom 

Estenografia 6 alunos; 

Economia- 3 alunos; 

Espanhol - 1 O alunos; 

Literatura Portuguesa & Estrangeira - 14 alunos; 

Jornalismo - 11 alunos. 

Preparação, gravação e publicação das "Conversas com ... " Daniela Batista com a 

temática "Arte Terapia/Escrita Criativa --Diário de Confinamento. 

Atividades no Exterior 

Dia dos Carteiros - recolha e entrega das cartas, nas respetivas moradas. 

Participaram 15 alunos. 

Iniciativa do Carnaval - entrega dos moldes e posterior recolha das decorações, 

feitas pelas alunas. Participaram 15 alunos. 

Páscoa Solidária - Campanha Solidária de angariação de bens alimentares para as 

familias carenciadas do Concelho. Os alimentos foram recolhidos, porta a porta, 
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pelas técnicas da Universidade Sénior e doados à Cantina Social da Santa Casa da 

Misericórdia. Participaram 27 alunos. 

ACADEMIA SÉNIOR DE PEGÕES E CANHA 

Atividades pelo telefone - 458 

Linha de Proximidade -combate à solidão e acompanhamento de alunos em 

situações de fragilidade. Contatados 124 alunos. 

Leituras ao Ouvido - leitura semanal de poemas e biografias dos poetas. Realizadas 

334 chamadas. 

Atendimentos psicológicos -36. 

Aulas/ atividades online 

Encontros de Leitura -realizadas 9 aulas com participação de 72 alunos. 

Prosear ao Postigo- realizadas 8 aulas com participação de 61 alunos. 

Preparação, gravação e publicação da iniciativa "Conversas Com ... "; terapeuta 

Maria Abelha, sobre terapias alternativas; Drª Susana Falardo, com o tema "O seu 

sono em tempos de pandemia"; e, Drª Cristina Oliveira, fundadora da Associação 

portuguesa da Menopausa 

Atividades no Exterior 

Entrega de moldes para a confeção de pensos higiénicos reutilizáveis em parceria 

com a Associação Adolescer. Participaram 12 alunas. 

Realizadas 35 visitas ao domicilio, para a entrega de Jornal de Noticias Junto de Si. 

Realização de 7 videos de poesia, para sinalizar o dia Mundial da Poesia. Os videos 

foram realizados no domicilio dos alunos. 

Outras tarefas 

Organização de várias rubricas para o jornal de Noticias Junto de Si. 

Comemoração do Carnaval, através de publicações dos corsos de carnaval, desde 

2013. 
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Pesquisa semanal dos poemas e da biografia dos poetas para os Encontros de leitura 

como para as leituras ao ouvido. 

Sinalização do dia Mundial da Poesia em parceria com o Agrupamento de Escolas 

Poeta Joaquim Serra, através de video. Participaram 13 alunos dos PEA e 20 alunos 

do Agrupamento de Escolas do Poeta Joaquim Serra. 

ACADEMIA SÉNIOR DE ATALAIA E ALTO ESTANQUEIRO-JARDIA 

Atividades pelo telefone 

Linha de Proximidade -efetuados 185 contactos. 

Leituras ao Ouvido - os alunos inscritos são contactados todas as semanas, sendo

lhes lido um pequeno texto ou poema e apresentado o autor do mesmo. Foram 

realizadas 80 leituras. 

Acompanhamento Psicológico -26 acompanhamentos. 

Aulas/atividades online 

Video de informática - realizados (gravados e editados) 8 videos. 

"Conversas Com ... " -a Enfermeira e bloguer Carmen Garcia; o professor de Boccia 

e, o atleta paralimpico, Gabriel Potra. 

Atividade no Exterior 

Visitados 37 alunos (residentes na freguesia) para entrega do Jornal Noticias - Junto 

de Si. 

Outras tarefas 

Publicação de todos os poemas e frases realizados pelos alunos alusivos ao dia dos 

Namorados. 

Publicação de imagens das máscaras de Carnaval realizadas pelos alunos. 

Divulgação e partilha semanal, de videos e iniciativas no Facebook, dos Projetos de 

Envelhecimento Ativo. 

ACADEMIA SÉNIOR DE SARILHOS GRANDES 
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Atividades pelo telefone: 

Linha de Proximidade - realizaram-se 211 chamadas. 

Leituras ao Ouvido- realizaram-se 229 leituras. 

Atendimentos Psicológicos- foram realizados 51 atendimentos psicológicos. 

Aulas/ atividades Online 

Vídeos 

Artes e Reciclagem - 5 alunos. 

Todos Juntos conta - 13 alunos, tem como objetivo preservar a memória, partilhar 

experiências e conhecimentos, proporcionar momentos de descontração e 

concentração. 

Publicação de 18 exercícios de estimulação cognitiva, que permitem aos alunos 

exercitar a sua mente e a sua memória. 

Publicação de 8 desafios: Desafios Matemáticos; Instrumentos Musicais, Adivinhas, 

Estimulação cognitiva, Monumentos históricos de Portugal, Músicas Infantis, Músicas 

e danças Tradicionais e de Estimulação Cognitiva. 

"Nós e o Mundo", dar a conhecer melhor algumas freguesias do concelho do Montijo. 

"Tardes de Tertúlia" onde foram abordados temas como: Afetos; Carnaval; 

Importância dos Chás e lnfusões - benefícios e algumas curiosidades; e, a Páscoa; 

"Saúde e Bem-Estar- O Sono e a Saúde". 

Atividade no exterior 

Realizadas 33 visitas ao domicilio, para a entrega do Jornal de Noticias Junto de Si 

e do livro de exercícios de estimulação cognitiva. 

Entrega de moldes para a confeção de pensos higiénicos reutilizáveis em parceria 

com a Associação Adolescer. Foram confecionados um total 30 pensos reutilizáveis. 

Outras tarefas semanais 
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Divulgação e partilha, no Facebook, de videos e iniciativas dos Projetos de 

Envelhecimento Ativo, nomeadamente: 

GABINETE SÉNIOR E ATELIERS 

Atividades pelo telefone 

Atelier Solidário - as alunas dos Ateliers Sénior confecionaram pensos higiénicos 

reutilizáveis em parceria com a Associação Adolescer. Foram realizados 7 contatos. 

Dia dos Afetos - elaboração de uma carta manuscrita pelos alunos. Foram realizados 

12 contatos. 

Carnaval - Decoração de uma máscara de Carnaval, foram efetuados 26 contatos 

com os alunos, participantes na iniciativa. 

"Leituras ao Ouvido" - realizadas 218 leituras. 

Linha de Proximidade realizados 109 contatos telefónicos. 

Atendimentos psicológicos -9 atendimentos. 

Aulas / atividades online 

Preparação, gravação e publicação, dos vídeos referentes à iniciativa "Conversas 

Com ... ": Marta Ferreira, A Covid 19 e o Estado Nutricional dos Seniores; e, Anabela 

Fernandes, A Importância da Voz. 

Atividades no Exterior 

Dia dos Afetos - recolhidas, na casa dos alunos 12 cartas e entregues aos 

destinatários. 

Comemoração do Carnaval - entrega dos moldes a 26 alunos para decoração de uma 

máscara de Carnaval e recolha das mesmas. 

Atelier Solidário - recolha dos pensos higiénicos reutilizáveis, na casa das alunas, no 

âmbito da parceria com a Associação Adolescer, participaram 7 alunas. 

Outras tarefas semanais 
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Divulgação e partilha, no Facebook, de videos e iniciativas dos Projetos de 

Envelhecimento Ativo. nomeadamente: 

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL 

Atendimentos - 308 

Motivos: carência alimentar - 54; reavaliações processo - 162; saúde - 05; ausência 

bens materiais - 7; direitos sociais - 64; ausência de rendimentos -7; emergência 

social - 2; habitação - 2 e, ausência de rendimentos - 1 O. 

LINHA DE APOIO SOCIAL 

Atendimentos telefónicos - 35 

Motivos: informação habitação social; informação apoio alimentar ;avaria -

habitação social; manifestação de interesse; informação renovação cartão 

municipal sénior; informação sobre vacinação. 

Emergência Social (covid 19 positivo) (sinalizações efetuadas pelo Serviço de Saúde Pública: 

16 chamadas telefónicas - encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia do 

Montijo e Associação Lar de Idosos de Pegões. 

Fornecimento de refeições a situações graves de saúde em isolamento/quarentena, 

(sinalizações feitas pelo serviço de saúde pública de munícipes com Covid 19 positivo). 

599 refeições (pequeno almoço, almoço e reforço para a ceia). 347 foram fornecidas 

pela Santa Casa da Misericórdia do Montijo e 252 refeições pela Associação Lar de 

Idosos de Pegões. 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO 

Atendimentos telefónicos- 416 

Motivos: vitimas de violência - 141; apoio psicológico - 226; problemas de 

toxicodependência - 15; telefonemas institucionais -34 

ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES 
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Total de atendimentos mês - 3 

Novas utentes - 1 

Motivo de procura: Violência Doméstica 

Realização de 2 atendimentos telefónicos, não registados (sem declaração de 

consentimento) sobre Violência Doméstica, com encaminhamento para apoio 

jurídico e apoio psicológico. 

Atividades: 

Participação de elementos da Equipa para a Igualdade na Vida Local do concelho do 

Montijo, na Ação de Formação Online em Igualdade de Género e Não Discriminação 

para Municípios, promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(CIG) - com duração de 21 horas, que decorreu nos dias 10, 11 e 25 de fevereiro, 

Participação de duas técnicas na reunião do Grupo de Trabalho Temático sobre 

Mutilação Genital Feminina, promovida pela Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG) - dia 17 de fevereiro, via plataforma Zoom, 

Participação de uma técnica na reunião da Rede Nacional de Apoio a Vitimas de 

Violência Doméstica (RNAVVD) com a Presença da Secretária de Estado para a 

Cidadania e Igualdade - Distrito de Setúbal, Lisboa e Santarém, dia 24 de fevereiro, 

via plataforma Zoom, 

Celebração do Dia Internacional das Mulheres através da publicação de mensagens 

do presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, da presidente da 

Assembleia Municipal, Catarina Marcelino, da vice-presidente da autarquia, Maria 

Clara Silva, da vereadora Sara Ferreira e do vereador José Manuel Santos. - Entre 

os dias 8 e 22 de março, nas redes sociais da Câmara Municipal do Montijo, 
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PROMOÇÃO DA INTERCULTURALIDADE I CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE 

MIGRANTES (CLAIM) 

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

de consentimento: 

Total atendimentos mês -192 

Novos utentes - 20 

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

de Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de 

Residência - Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2, Situações Especiais Art. º. 122); Aquisição 

de Nacionalidade; Reagrupamento Familiar; Cidadãos da U.E. (Cartão de 

Residência); Outros. 

Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, Roménia, Cabo-Verde. 

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

de consentimento: 

Atividades: 

Sessão de informação "Contratação de Trabalhadores/as Estrangeiros/as - Direitos 

e Deveres" dirigida a empresas e a todos os agentes empregadores, em colaboração 

com a Unidade Local do Barreiro da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) 

com duração de 3 horas dia 24 de fevereiro, via plataforma Teams, no âmbito da 

fase de implementação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes. 30 

Participantes. 

Sessão de informação "Contratação de Trabalhadores/as Estrangeiros/as 1 

Segurança e Saúde - Direitos e Deveres" dirigida a cidadãos/ãs estrangeiros/as 

residentes em Portugal, em colaboração com a Unidade Local do Barreiro da 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) com duração de 3 horas, no dia 3 
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de março, via plataforma Teams, no âmbito da fase de implementação do Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes. 23 Participantes. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA GRATUITA - PROTOCOLO COM A ORDEM DOS 

SOLICITADORES E DOS AGENTES DE EXECUÇÃO (OSAE) 

Realização de 3 atendimentos no âmbito do Direito Civil, com Solicitador, através de 

videoconferência - Dia 5 de março, via plataforma Teams. 

REDE SOCIAL MONTIJO SAUDÁVEL 

Atividades 

Reunião Extraordinária do Plenário do CLASS - dia 25 de março, 14h30-17h30 - via 

plataforma Team, para apresentação do Plano de Ação Local para a Igualdade, 

Género, Cidadania e Não-discriminação - PALPIC. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

FEVEREIRO/2021 
Entradas - 2 Técnicos Superiores-Engº Civil- (DOSUA) - Recrutamento 

- 1 Técnico Superior (DGRH) - Mobilidade intercarreiras 

Saídas - 1 Assistente Técnica (EB2 D. Pedro Varela) - Licença sem remuneração 
1 Assistente Operacional-(Pessoal Não docente) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (Jardins/DOSUA) - Aposentação 

MARÇO/2021 
Entradas - 1 Técnico Superior - Consolidação da mobilidade entre Órgãos na CMM 

1 Encarregada Operacional - Mobilidade na categoria 

Saídas - 2 Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (Carpintaria) -Aposentação 
1 Assistente Operacional (Serralheiro) - Aposentação 
2 Especialistas de Informática - (Inicio de período experimental outra Entidade) 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

FEVEREIRO/2021 
Entradas - O 

Saídas - 1 Assistente Operacional (pessoal não docente) -Divisão de Educação - Denúncia 
de contrato por iniciativa do trabalhador 

MARÇO/2021 
Entradas - O 
Saídas - O 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FEVEREIRO/2021 
Entradas - O 
Saídas - O 

MARÇO/2021 
Entradas - 1 Prestador de serviços (DGFP) 
Saídas O) 
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CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO 

FEVEREIRO/2021 
Entradas - O 
Saidas - 1 
Candidaturas apresentadas - O 

MARÇO/2021 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

FEVEREIRO/2021 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

MARÇO/2021 
Entradas - O 
Saidas - O 
Candidaturas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 
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DIVISÃO CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Fevereiro 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 
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Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 
Fevereiro 2021 

Cat oria Acordo Nome 

Categoria Acordo Nome 

Reunião CMM Sessão da Assembleia Municipal 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL Eventos ♦ Atividades 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Públlco Receita 

o ,__ __ 

Panlclpantes 

1S 

15 

·'H 

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, foi decretado o encerramento dos serviços públicos não essenciais, como é o 

caso dos equipamentos culturais. Assim sendo, durante o mês de Fevereiro não foram 

realizadas atividades, no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora. 
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Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Outras atividades 

- Estudo de peças museológicas para a conceção das legendas para os objetos 
colocados na Exposição de longa duração do Museu Agricola, intitulada "Atividades 
Agricolas na Quinta Nova da Atalaia". Estes objetos estavam nas Reservas Técnicas do 
Museu. 

- Continuação da limpeza das peças antes do seu acondicionamento; 

- Acompanhamento de um aluno para a realização de um trabalho de história sobre o 
Museu Agricola; 

- Visita do Eng. Nuno Garrete ao Museu com o propósito de observar a oficina de restauro 
e anexos em mau estado de conservação; 

- Solicitação à Junta de Freguesia da Atalaia para que seja dada monda química nas 
entradas e pátios do Museu; 

- Conclusão do restauro de um fogão a lenha; 

- Restauro de dezasseis pesos em ferro de balança decimal; 

- Restauro de dois ancinhos; 

- No mês de fevereiro o Museu esteve fechado ao público devido à pandemia. 
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Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- Subconsciente": escultura, joalharia contemporânea e moda de Valentim Quaresma 

Devido à pandemia por Covid-19 que obrigou a este segundo confinamento, esta 

exposição acabou por encerrar mais cedo do que a data que estava prevista, 06 de 

fevereiro. Assim, foi efectuada a sua desmontagem, embalagem e devolução dos 

trabalhos que estiveram em exibição. De referir a excelente aceitação desta exposição 

por parte do público. 

- "Eppur si muove" exposição antológica de fotografia de Roberto Santandreu 

Continuação dos trabalhos de preparação, planificação e produção da acima referida 

exposição. Esta é uma exposição antológia, que nos permite acompanhar o percurso 

artístico de Roberto Santandreu, o "fotógrafo chileno que viveu duas revoluções e 

renasceu em Portugal". Tem colaborado com a Galeria Municipal desde a sua abertura, 

tendo participado numa exposição em 2001, trabalhos que podem agora ser revisitados, e 

recebeu Menção Honrosa, na categoria de fotografia, na 8ª Edição da Bienal de Artes 

Plásticas Cidade de Montijo, em 2005. 

Nota: A Galeria Municipal esteve encerrada ao público durante todo o mês de 

fevereiro 

- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em janeiro, subiu de 395 para 424, e em fevereiro subiu para 447, tendo tido assim, 

angariados 23 seguidores. Foram colocados, durante este mês, 10 stories e posts no feed 

de notícias ainda relativo relativos à exposição "Subconsciente" de Valentim Quaresma. 

Também esteve em preparação o lançamento, no lnstagram, da colecção de serigrafias de 

Marcelino Vespeira, iniciado a 02 de março, dando assim a conhecer ao público uma parte 

do acervo municipal. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira do 

GCRP. 
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. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos . 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como 

outras questões. 

Museu Municipal 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Fevereiro 2021 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Fevereiro 2021 

• Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 

• Consulta Local (Adultos) 

• Consulta Internet (Adultos) 

• Consulta Local (Infanta/ Juvenil) 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

• Consulta Internet (lnf anto/ Juvenil) 

• Periódicos 

• Afluência 

• Visitas (Infanta/ Juvenil) 

• Visitas a Exposições 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 
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Titulo 
Duração N.º de 

(minutos) Visualizações 

06/02/2021 
Hora do Conto - "O Coelho Branquinho e a 

6m49s 675 
Formiga Rabiga" 

Numero de visualizações em 03/03/2021. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluênci Consulta Documento Documentos Leitores 
a Geral Internet s Emprestado Inscritos 

Consultados s 

Pólo do Alto 
Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteval Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Pe2ões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanque1ro encontra-se encerrado, efetuando serv1ço ocas10nal quando 
solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 
municipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

FEVEREIRO 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ERASMUS+: 
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Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização. 

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 pela pandemia. 

Aprovação da Candidatura n.º 2020-1-PT01-KA120-VET-094683, submetida pela AFPDM no 

âmbito do ensino profissional, ao processo de Acreditação KA1 para o período 2021-2027 

pela Agencia Nacional ERASMUS+ a 23 de Fevereiro 2021. 

Lançamento do Programa Horizonte Europa no contexto da Presidência portuguesa do 

Conselho da EU (ONLINE) 1 de fevereiro 2021. 

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. 

Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

Preparação das normas e proposta para reunião de Câmara a 31 de março 2021, referentes 

ao X Concurso de Poesia e ficção Narrativa. 

Continuação do processo de edição das obras vencedoras do IX Concurso, nas modalidades 

de poesia e ficção narrativa. 

IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude " A Tua Ideia A Nossa Imagem" 

Preparação das normas e proposta para reunião de Câmara a 31 de março 2021. 

Conselho Municipal de Juventude 

Planificação das reuniões para o ano 2021. 
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Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de atividades, 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 

Carga Horária 1 25 horas 

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; 

CMMI Gabinete da Juventude. 

Formação Online em Igualdade de Género e Não-Discriminação (CIG) 

Data 11 O, 11 e 25 de Fevereiro, 

Horário 1 9h30-13h00 e 14h00-17h30 

Carga Horária 121 horas 
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- Três sessões de formação, duas teórico-práticas, última de prática orientada 

( apresentação e discussão de trabalhos elaborados pelos/ as formandos/ as, proposta 

preliminar de um Plano Municipal para a Igualdade, com indicadores da Check-list, da CIG). 

Conteúdos Programáticos I Enquadramento Histórico, Concetual e Legislativo da Igualdade 

de Género e Não Discriminação; 

Dados da Realidade em matéria de desigualdade e discriminação: conhecer, refletir e 

atuar; 

Estratégias de mainstreaming de género e ações positivas; 

Plano Municipal para a Igualdade: diagnóstico, desenho, implementação, monitorização e 

aval. 

Participantes I Representantes, nomeados como Conselheira/o Local para a Igualdade ou 

integrem as Equipas para a Igualdade na Vida Local, de Municípios que celebraram o novo 

Protocolo para a Igualdade e a Não Discriminação I Nova Geração com a CIG. 

Área Metropolitana de Lisboa; 

Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira; 

7 Comunidades Intermunicipais do centro e sul do país (Alentejo Central, Algarve, Baixo 

Alentejo, Beira Baixa, Oeste, Lezíria do Tejo, Região de Leiria). 

REUNIÕES 

17 Fevereiro I Reunião de trabalho face às datas comemorativas, dia nacional do 

estudante e do dia nacional da juventude; 

18 de Fevereiro I Reunião Plano de Ação para a Igualdade, Género, Cidadania e Não

discriminação da Câmara Municipal de Montijo (PALPIC); 

18 de Fevereiro I Reunião de trabalho, actualização do plano de actividades do gabinete 

da juventude para o ano 2021 ; 

18 de Fevereiro I Reunião Festival da Liberdade2021; 

95 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

22 de Fevereiro I Reunião de preparação do grupo de trabalho inscrito na formação Online 

em Igualdade de Género e Não-Discriminação; 

22 de Fevereiro I Reunião de prévia pelo grupo de trabalho inscrito na formação Online em 

Igualdade de Género e Não-Discriminação, face à apresentação do trabalho final a 

apresentar pelo grupo dia 23 de Fevereiro. 

DURANTE O MÊS FEVEREIRO REALIZOU-SE: 

• Realização e envio do relatório de atividades; 

G Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à COVID- 19; 

Oi Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de actividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 

• Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

• 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 afetas ao gabinete; 

• Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Municipal Nº 2 

• Reparação da campainha; 

• Melhoramento do funcionamento da porta do público Sul e portão Norte. 
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Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

Pavtlhlo Municipal N. 0 1 
Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

- - -

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube/ Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos Ginásio Clube de Montijo Federada 24 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

- - - -

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 

constatamos apenas a utilização do Ginásio Clube de Montijo no Pavilhão Municipal N. º 2 

com a classe federada de trampolins. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

. 
~ Anexô - ·~ - ~ 1j(~~1~t~· ..=.::=.,·~ ,-

.-e' - --. 1 -· -- ' ',,;· - ..,.-rllr _,;,~•:;r:~;,;; """2a-• ., ·-:--.'i'_ ',~:;1. 
N. º treinos Clube / Associação N. º Atletas 

- -

Polidesportivo do Parque Municipal 

N. º treinos Clube / Associação N.º Atletas 

- -

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N. º treinos Clube / Associação N.º Atletas 

- - -
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Não houve registos de utilização nas instalações desportivas mencionadas no quadro 
acima, considerando que as mesmas encontram-se fechadas ao público. 

Receitas provenientes da utilização dos Equipamentos Desportivos 

Eq~~ Receita (valor em() 
~ ~- :::_-1' .- - • " 

Pavilhão Desportivo N. º 1 -

Pavilhão Desportivo N. º 2 -
Polidesportivo do Parque -

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: fevereiro Ano: 2021 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 
Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Ginásio Clube de 
Montijo 427,5 

- , . .. 
Através do quadro acima, constatamos apenas a utllizaçao do Gmas10 Clube de Mont1Jo no 
Pavilhão Municipal N.º 2. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Não existiram atividades desportivas a reportar referente ao mês de fevereiro. 

Também não existem alterações aos dados referentes à E.M. N enviados no mês de 

janeiro. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de fevereiro 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 690. 
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 ... 
Tiragem de processos para atendimento, num total de .. .52. 
Tiragem de processos das sacolas num total de ... 107. 
Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 
num total de ... 131 (processos) e 2 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 133 processos A, 1 Certidão, 
22 processos 1, 20 processos B e 7 processos E. 

STL - 2 ex. Francesas de licença de condução 
2MTJ 
3 livros de registo de condução de 1988/92, 1992/95, 1995/98 
4 livros de licença uso e porte arma 1986/2003 

GAP-Dora Canelas - 1 processo notariado privativo 19/88 
1 processo D-3/97 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

149 processos A, 14 processos B, 22 processos 1, 2 certidões, 1 processos PCM, 1 
processos RSP, 118 processo S, 4 processo D, 1 processo PA e 6 processos E. 

DOSUA - 1 processo F-26/95 

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 75 processos já 
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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 81 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações 

Serviço de Leitura. 
Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 
legais. 

Foram preenchidas 2 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. 

Atualização na base de dados de publicidade. 

Incorporação de processos F vindos da D0SUA (36 processos - 48 pastas) 

Execução de rótulos para pastas de processos F (48 rótulos) 

Inserção da base Access dos processos F (36 processos) 

Reorganização dos processos B (2016 a 2020) 

Formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das Sisas, Atas, Processos de 
Coval, Escrituras, Alvarás e Enterramentos, inserção dos seguintes registos: 

- Inserção na base de enterramentos (450 registos) 

-Inserção na base de atas (125 registos) 

-Inserção na base de ossários (120 registos) 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente .•. 143. 
Número de pedidos mensais ... 30. 

Marco 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 
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Equipamento encerrado no corrente mês. 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Face à situação pandémica em que nos encontramos, é urgente controlar a propagação do 

novo coronavirus e o número de casos da COVI D-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, foi decretado o encerramento dos 

serviços públicos não essenciais, como é o caso dos equipamentos culturais. 

Assim sendo, durante o mês de março, houve uma aposta significativa na programação 

online, por parte do Serviço Educativo, através do Concurso "À Descoberta do Património 

do Concelho", dedicado às edições da rubrica "A Cultura entra em sua Casa". A saber: 

Nome da atividade Data Informação Participações 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 1. ª Ronda de perguntas sobre o Moinho de 

Património do Concelho" Maré do Cais (03/03 - 07 /03) 
1 participante 

03 de março 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 2. ª Ronda de perguntas sobre o Colonato de 

Património do Concelho" Pegões (10/03 - 14/03) 
8 participantes 

10 de março 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 3. ª Ronda de perguntas sobre a Casa 

Património do Concelho" Mora(17 /03 - 21 /03) 
7 participantes 

17 de março 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 4. ª Ronda de perguntas sobre a Quinta do 

Património do Concelho" Saldanha (24/03 - 28/03) 
6 participantes 

24 de março 

TOTAL 22 participantes 
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Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Outras atividades 

- Colocação de monda química nas entradas e pátios do museu; 

- Reserva de Exposição itinerante "Os relógios de Sol e a Matemática", junto do 

departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

para o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio; 

- Pesquisa sobre a temática dos relógios de sol; 

- Realização da sinopse para a agenda de eventos de maio; 

- Preparação do Museu para reportagem do Sr. Presidente da Câmara, no dia 23 de 

março, para a lVl24; 

- Recolha de dados para preenchimento de inquérito do Instituto Nacional de 

Estatística; 

- Conclusão do restauro de dois ancinhos; 

- Restauro de urna gadanha; 

- Restauro de urna balança de pratos; 

- No mês de março o Museu esteve fechado ao público devido à pandemia. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Eppur si rnuove [o tempo]" exposição antológica de fotografia de Roberto 

Santandreu 
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Continuação dos trabalhos de preparação, planificação, produção e montagem da acima 

referida exposição. É uma exposição antológia, que nos permite acompanhar o percurso 

artistico deste autor e as histórias que estão por detrás das fotografias de Roberto 

Santandreu, o "fotógrafo chileno que viveu duas revoluções e renasceu em Portugal". A 

sua colaboração com a Galeria Municipal remonta ao seu inicio, tendo participado numa 

exposição de fotografia em 2001, com um trabalho no nosso concelho que pode agora ser 

visto nesta exposição, assim como a foto que recebeu uma Menção Honrosa, na 8ª Edição 

da Bienal de Artes Plásticas Cidade de Montijo, em 2005. Também em 2013, nos 

apresentou o seu trabalho "Da beleza", uma homenagem ao fotógrafo americano, do 

inicio do séc.XX, Edward Weston. 

Nota: A Galeria Municipal esteve encerrada ao público durante todo o mês de março, 

reabrindo as suas portas ao público, com esta exposição a 06 de abril 

- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em fevereiro, subiu de 424 para 447, e em março subiu para 485, tendo tido assim, 

angariado 38 seguidores. Foram colocados, durante este mês, 07 posts num story do Dia 

da Mulher e 3 posts da Coleção de Serigrafias do Vespeira. Da exposição "Eppur si muove 

[o tempo] foram colocados 2 stories e uma publicação no feed de notícias. 

Deu-se inicio, no lnstagram, ao lançamento da colecção de serigrafias de Marcelino 

Vespeira, dando assim a conhecer ao público uma parte do acervo municipal, sendo 

posteriormente lançado também no site da autarquia. 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira do 

GCRP . 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos. 
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. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como 

outras questões. 

Museu Municipal 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Março 2021 

Biblioteca Municipal Manuel Gtraldes da Silva (Central) - Março 2021 

• Inscritos 6 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 65 Utilizadores e 146 documentos 

• Consulta Local (Adultos) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Adultos) O Utilizadores 

• Consulta Local (lnfanto/ Juvenil) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Infanta/ Juvenil) O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 99 Frequentadores 

• Visitas (lnfanto/ Juvenil) O Visitantes 

• Visitas a Exposições O Visitantes 
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"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração N.º de 
Data Titulo 

(minutos) Visualizações 

06/03/2021 Hora do Conto - "A Cerejeira" 12m47s 301 

. -Numero de v1suahzaçoes em 06/04/2021. 

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 

MARÇO 
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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. 

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 pela pandemia. 

Divulgação dos resultados da Candidatura n.º 2020-1-PT01-KA120-VET-094683, à 

Acreditação KA1 para o período 2021-2027, pela Agencia Nacional ERASMUS+, dia 12 de 

Março 2021. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

Semana da Juventude 2021 

Realização e apresentação de draft com proposta de actividades para a dinamização da 

semana da juventude 2021. 

Realização de contactos, pedidos de orçamentos. 

Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

Realização de contactos com os membros do júri a constituição de painel para o X concurso. 

Pedido de cabimentações orçamentais. 

Pedido de elaboração de material gráfico para divulgação do concurso, nos meios ao dispor 

da autarquia. 

106 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Envio das normas e Proposta nº1123/2021 à Reunião de Câmara de 31 de Março, referentes 

ao X Concurso de Poesia e Ficção Narrativa, aprovadas por unanimidade. 

Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude" A Tua Ideia A Nossa Imagem" 

Realização de contactos com os membros do júri a constituição de painel para o X concurso. 

Pedido de cabimentações orçamentais. 

Pedido de elaboração de material gráfico para divulgação do concurso, nos meios ao dispor 

da autarquia 

Envio das normas e Proposta nº1124/2021 à Reunião de Câmara de 31 de Março, referentes 

ao IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude "A tua Ideia A Nossa Imagem", 

aprovadas por unanimidade. 

Divulga,_ ão já disponível nas redes sociais, site e outros meios ao dispor da autarquia. 

Conselho Municipal de Juventude 

Realização de contactos com os membros do CMJ, dando informações sobre 

- Retoma das reuniões; 

-Participação e colaboração na campanha do Festival da Liberdade 

#Naohaliberdadesemigualdade; 

- Inscrições para 2 elementos do CMJ a participarem no Encontro Nacional de Conselhos 

municipais de Juventude 2021, dias 23 e 24 de Abril; 

-1 nformação Carta Aberta, no âmbito do Festival da Liberdade 2021; 

-Alteração normas IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude "A Tua Ideia A Nossa 

Imagem" 

Preparação da reunião online, através da plataforma Teams, dia 8 de Abril, das 18h00 às 

20h00; Elaboração e envio da ordem de trabalho; Realização de contactos com os membros 

o CMJ para confirmação de presença 

Conselho Municipal da Juventude 
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1 Calendarização das reuniões para 2021 

2 Apresentação das novas normas IV Concurso Gráfico Semana da Juventude 2021 "A Tua 

Ideia A Nossa Imagem" 1 Indicação do representante do CMJ para composição do júri do 

concurso 

3 Apresentação do Plano de Actividades do Gabinete da Juventude previsto para 2021 

4 Apresentação de Proposta para a dinamização da Semana da Juventude I Maio 2021 

5 Apresentação de Contributos por parte das entidades com assento no CMJ, para a 

dinamização da Semana da Juventude 2021 

6 Preparação para o Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 2021 online 

a 23 e 24 de Abril 

7 Informações 

Inscrição no Encontro Nacional de Conselhos municipais de Juventude 2021, dias 23 e 24 

de Abril (2 elementos do CMJ, 1 técnico de Juventude, Vereador do Pelouro) 

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. 

Divulgação das actividades online e inscrições para as várias valências do Festival. 

Participação nas reuniões de trabalho, divulgação das actividades. 

Informações disponíveis em https://www.festivalliberdade.pt/ 

Encontro de técnicos de Juventude 
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Inscrição e participação das técnicas do Gabinete da Juventude no Encontro de técnicos de 

Juventude promovido pelo gabinete da juventude da Câmara Municipal de Alcochete, no 

âmbito na quinzena da juventude, dia 22 de março. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

REUNIÕES 

5 Março I Reunião ERASMUS+, colocação dos candidatos ao estágio, "Discovering new 

work practices in Europe" Erasmus Pro I Espanha, Granada; 

03 de Março I Reunião Comité Organizador Festival da Liberdade; 

12 de Março I Reunião de trabalho gabinete da juventude e vereador no âmbito d 

apresentação do plano de actividades do gabinete da juventude 2021, actualizado e 

rectificado; 

15 de Março I Reunião Gabinete da Juventude e Gabinete de Comunicação 

16 Março I Reunião IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude "A tua Ideia A Nossa 

Imagem" 

18 Março I Reunião ERASMUS+, "Discovering new work practices in Europe" Erasmus 

Pro I Espanha, Granada; 

23 de Março I Reunião do Conselho Local de Acção Social e Saúde (CLASS), apresentação do 

Plano de Ação para a Igualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação da Câmara 

Municipal de Montijo (PALPIC); 

31 de Março I Reunião de trabalho com a Dra. Manuela Marcelino no âmbito da proposta de 

dinamização de atividades a terem lugar na semana da juventude 2021. 

DURANTE O MÊS MARÇO REALIZOU-SE: 
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QI Realização e envio do relatório de atividades; 

o Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à C0VID- 19; 

o Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de actividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 

QI Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

O Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

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 [ 1 i. \, 1 ,1, \ 1 li, t I LI i' I 1 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

- - - -

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 
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- -

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Clube/ Associação Vertente 

- - -

-

N. º Atletas 

-

Os Pavilhões Municipais estiveram encerrados para a atividade desportiva, estando aberto 

o Pavilhão Municipal N. º 2, funcionando como Centro de Vacinação Covid-19. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais lll~~·;f)i .-.~x- . --:---:1r,;.~;r. ,,_ ... 1•~:,7t:!.i3 úi7-;] "1., /•~;-;n,_;r}i:;T ---- e- - · -- ;] 
- ... _ii, •-~ ,:· ·. "r. .. '·"7.,:if t· "1: ~~~;""..., •· ·. • 'r ~ -1-~. ;t.t:;~ff"! . , • . . , . . . _- , . , 
~~:t.,;l'._--thc .·,_ -~-~·-·- --~~l±, _·.:.... _ 

1
~~- '= J _ 1 ,·c~-=.-,,l~!"--'-.__. _ _: · __ .,1~ ~ 

N.º treinos Clube / Associação N. º Atletas 

- - -

Polidesportivo do Parque Municipal 

N. º treinos Clube / Associação N.º Atletas 

- - -

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N. º treinos Clube / Associação N. º Atletas 

- - -

Os Polidesportivos estiveram encerrados no presente mês. 
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Receitas provenientes da utilização dos Equipamentos Desportivos 

Equipamento Desportivo - -- - Receita (valor em €) 

Pavilhão Desportivo N. º 1 -

Pavilhão Desportivo N. º 2 -

Polidesportivo do Parque -

Campo Anexo ao Pavilhão Municipal n. º 1 -

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Não existiram atividades desportivas a reportar referente ao mês de Março. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês de março de 2021 

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 386. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 1. 

Elaboração e envio de protocolos num total de ... 1. 

Receção de protocolos num total de ... 1 
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Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 30. 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 263. 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 66 (processos) e 1 ex. francesas. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes. 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 230 processos A, 12 Certidão, 

18 processos 1, 12 processos B, 11 processos E, 5 processos L, 6 processos PCM, 1 processo 

RSP, 1 processo M, 1 processo PA e 2 processos LA. 

STL - 3 livros de contratos de concessão de cemitério. 

1 processo MT J. 

Divisão de Educação - notificações de Candidatura de pré-escolar 2015/2016. 

DPTU - 1 alvará sanitário nº.826/77 

3 pastas processo L 

2 processos RAU 

2 processos A-371 /98 

DOSUA - 1 pasta hasta pública de abate de 17 viaturas. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

270 processos A, 19 processos B, 41 processos I, 36 certidões, 4 processos PCM, 1 

processos RSP, 87 processo S, 1 processo D, 2 processos PA, 1 processo M, 3 processos 

LA, 1 processo RAU e 13 processos E. 

DPTU - 1 alvará sanitário nº-18/76. 

DGF-Contabilidade - 6 maços de ordens de pagamento dos anos de 1996/97 e 1998. 

6 ordens de pagamento dos anos 1996/97 e 1998. 

DAO - 1 pasta gabinete jurídico Dra. Susana Roque Carvalho. 

1 processo notariado privativo nº.45/96. 

113 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

SMAS - 1 processo de redes prediais. 

GAP-Dra. Doras Canelas - 1 processo D- 3/97. 

STL - 3 processos 1MTJ. 

1 processo ciclomotor. 

Z ex. Francesas de licenças de condução. 

14 livros licenças porte de arma de 1986 a 2003. 

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 144 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 16 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Incorporações 

SMAS - 8 pastas de folhas de ponto de 2015 a 2018 

1 pasta de escala de serviço de 2014 a 2016 

1 arquivo de registo de ponto de 2015 

3 arquivos de livro de ponto 2015 a 2018 

1 arquivo de assiduidade 2014/2016 

1 arquivo de horas extras 2015 

3 pastas de vencimentos 2015 

Serviço de Leitura 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 7 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 
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Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de documentos 

de vários serviços da CMM. 

Atualização na base de dados de publicidade. 

Seleção de documentos para eliminação com base nas portarias legais em vigor. 

Resposta aos pedidos de documentos existentes no arquivo para diversos serviços. 

Inserção das licenças de condução, no ficheiro access num total de 270 registos. 

Execução de rótulos para pastas de protocolos num total de 43. 

Digitalização de guias de remessa de 2019 que ainda não tinham sido inseridas no novo 

método aplicado no arquivo (40 ficheiros PDF). 

Reorganização da base de fotografias, modificação da localização dos ficheiros, colocação 

de nova hiperligação, localização do positivo da foto (\ \dcserver) - fotos a cores 1. 

Digitalização de 85 fotos para inclusão da base de fotografias. 

Transformação de 85 ficheiros TIFF em formato "Thumbnail" (BMP) para inserção na base 

de fotografias que está a ser utilizada. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 105. 

Número de pedidos mensais . ..40. 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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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 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2° Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de fevereiro foi submetida, no Balcão 2020, a execução 

física e financeira referente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 

de 2019 (PRI 1 /2019) e ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 

2020 (PR 1 /2020) da Operação. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito do reordenamento e reajustamento da rede pré-escolar e escolar do 1. º ciclo do 

ensino básico, no mês de fevereiro, a Direção de Serviços de Educação do Ministério da 

Educação procedeu ao levantamento das alterações a propor pelas autarquias para o ano 

letivo 2021 /2022, enquadráveis nas seguintes situações: alteração de denominação, 

alteração de tipologia, aumento de lugares, abertura de novas salas para a educação pré

escolar, criação de escolas básicas do 1. º ciclo, criação de escolas básicas do 1. º ciclo com 

jardim de infância, criação de jardins de infância, extinção ou reativação de escolas. 

Atendendo aos dados de rede atualmente disponíveis, esta Câmara Municipal informou que 

não existem alterações a propor para o próximo ano letivo. 

Transportes Escolares 

No final de dezembro de 2020, a TST - Transportes Sul do Tejo SA remeteu um oficio às 

Câmaras Municipais para informar que tornou a decisão de deixar de receber requisições 

de transporte escolar de alunos em papel nos seus postos de venda a partir de 26 de 

janeiro/2021. 

A Divisão de Educação, articulou assim, com a referida empresa, com os Agrupamentos de 

Escolas de Montijo e Poeta Joaquim Serra, com a ES Jorge Peixinho e com a Escola 

Profissional de Montijo, a migração para o processo digital, através do Portal Viva 
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(aplicação online da TST que permite efetuar o carregamento de titulas de transporte 

através de um leitor de cartões). 

Esta migração foi realizada em poucos dias, obrigando apenas à instalação de um leitor de 

cartões (a disponibilizado pela TST / Otlis) num computador com ligação à internet nas 

instalações da Divisão de Educação e em cada uma das escolas em que serão efetuados os 

cartões de passe dos respetivos alunos. Foi ainda realizada pela TST uma sessão de 

formação para os trabalhadores que utilizarão o sistema. 

Esta modalidade de carregamento processa-se da seguinte forma: 

· A Câmara Municipal indica mensalmente, no Portal Viva, o número de alunos autorizados 

a carregar o cartão de passe; 

. Simultaneamente, remete aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas a lista 

nominal dos respetivos alunos autorizados a efetuar o carregamento dos cartões de passe; 

· Os alunos beneficiários dirigem-se à secretaria ou à papelaria da escola / agrupamento 

que frequentam e efetuam o carregamento do cartão na hora; 

· Os alunos beneficiários que frequentam escolas fora do concelho dirigem-se à Divisão de 

Educação e efetuam o carregamento do cartão na hora; 

· A TST fatura mensalmente os carregamentos à Câmara Municipal; 

· O histórico dos carregamentos está disponível no Portal Viva para consulta por todos os 

intervenientes no processo. 

Esta modalidade já vigora, há alguns anos, no AE Pegões, Canha e Santo Isidro, com bons 

resultados. 

No mês de fevereiro, devido à suspensão das atividades letivas presenciais e não presenciais 

decretada por motivo da pandemia da covid-19, foi efetuado, na Divisão de Educação, o 

carregamento do cartão de passe de transporte escolar de apenas um aluno que frequenta 

uma escola profissional fora do município e que necessitou deslocar-se para realizar um 

estágio curricular. 

A Câmara Municipal comparticipou na integra o transporte escolar do referido aluno do 

ensino secundário. 
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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 fevereiro, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de 

alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e ao 

envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Na segunda semana de fevereiro, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e 

envio, para os encarregados de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 

familiares nos serviços de apoio à familia (alimentação em refeitório escolar e atividades 

de animação e apoio à familia) prestados no mês de janeiro. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 40 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 11 foram 

atendimentos presenciais e 29 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 

sociof amiliar dos alunos referenciados. 

Leite Escolar 

Na sequência da abertura do procedimento de consulta prévia n.º6/2021, no passado dia 

27 de janeiro, para fornecimento de leite escolar nos estabelecimentos de educação pré 

escolar e do 1ºciclo do ensino básico do concelho do Montijo para o ano de 2021 

(01/02/2021 a 31/12/2021), no dia 3 de fevereiro, foram rececionadas, as propostas das 

empresas Parmalat Portugal, Lda. e Lactogal, Produtos Alimentares, SA. Após a abertura e 

análise das duas propostas, foi elaborado o Relatório Preliminar com proposta de 

adjudicação à empresa Parmalat Portugal, Lda. por ter sido a que apresentou o mais baixo 

preço - 32.568,84€:+IVA. Após o período de audiência prévia, foi elaborado o Relatório Final 

mantendo-se a proposta de adjudicação à empresa Parmalat Portugal, Lda. Em 18 de 

fevereiro, foram enviadas à empresa a notificação de adjudicação e a minuta do contrato. 

Considerando que as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os 

níveis de ensino foram suspensas a partir do dia 22 de janeiro e que, nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino básico, permaneceram alguns stocks de 
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leite escolar com prazo de validade a aproximar-se, procedeu-se à doação deste produto 

alimentar para várias instituições particulares de solidariedade social, as quais viram assim 

reforçada a sua capacidade de resposta às necessidades das familias em situação de 

vulnerabilidade. 

Refeitórios Escolares 

No mês de fevereiro, foram servidos os seguintes números de refeições: 162 almoços e 96 

merendas a crianças da educação pré-escolar, 315 almoços e 266 merendas a alunos do 1 º 

ciclo do ensino básico e 329 almoços e 239 merendas a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico. 

Os referidos números referem-se a refeições que foram servidas no âmbito da suspensão 

das atividades educativas e letivas, 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 D. Pedro Varela e 

da ES Jorge Peixinho. A refeições servidas 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 fevereiro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de janeiro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa ICA - Indústria e 

Comércio Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do Consórcio ICA e N0RDIGAL, 

está obrigada e participar à mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria 

detetadas. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da Ficha de Sinalização 

de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de Vegetarianos, a 

nutricionista da Autarquia elaborou alguns 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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Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

A pandemia de C0VID-19 veio introduzir novas metodologias de trabalho em diversas áreas, 

incluindo a área da educação, na qual o ensino à distância foi a solução encontrada para 

que as crianças e jovens possam beneficiar das atividades letivas e não letivas na 

modalidade não presencial. 

Atenta a esta realidade, a Câmara Municipal manteve-se em permanente contacto e 

articulação com os agrupamentos de escolas do concelho, com as associações de pais e 

encarregados de educação, com os professores, em suma, com toda a comunidade 

educativa, assumindo as suas competências em matéria de educação e procurando 

contribuir para esta nova forma de ensino à distância, utilizando os meios e recursos 

existentes no munidpio. 

Neste âmbito, enquanto entidade promotora das AEC e em parceria com os Agrupamentos 

de Escolas e as entidades responsáveis pela sua dinamização, no mês de fevereiro, a 

Câmara Municipal disponibilizou o canal no youtube #Estamos0n: Atividades de 

Enriquecimento Curricular, no qual foram apresentados vídeos exemplificativos de sessões 

de AEC, com propostas de atividades no âmbito da Atividade Física e Desportiva (AFD) e 

das Expressões. Desta forma, desafiaram-se os alunos e as suas famílias a realizarem, em 

casa, atividades que enriquecem o currículo. 

Neste âmbito, no mês de fevereiro, alguns técnicos contratados pela Associação para a 

Formação e Desenvolvimento Desportivo (AFDD), entidade parceira da Autarquia para a 

dinamização das AEC nas escolas do AE de Pegões, Canha e Santo Isidro, planificaram e 

gravaram 31 vídeos, com o apoio dos técnicos afetos ao Laboratório de Aprendizagem do 

Montijo que foram responsáveis pela filmagem e edição dos mesmos. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de fevereiro, 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, deram continuidade à planificação e preparação das sessões a realizar 
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com os alunos. Agendaram ainda reuniões com vista à preparação do inicio da 

implementação destas sessões logo após a reabertura das escolas de 1° ciclo. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (L.AM) 

Como referido anteriormente, durante o mês de fevereiro, os técnicos afetos ao LAM 

apoiaram a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo (AFDD) ao nível da 

filmagem e edição de 31 videos referentes a sessões de atividades de enriquecimento 

curricular, para disponibilização no canal do youtube #EstamosOn: Atividades de 

Enriquecimento Curricular, criado pela Câmara Municipal. 

PROJETO KID'S GUERNICA - 8ª EDIÇÃO 

No âmbito da organização da 8ª edição do Projeto Kid's Guernica, uma técnica da Divisão 

de Educação participou numa reunião (via zoom) do grupo de trabalho intermunicipal da 

AMRS constituido para o efeito, a qual se realizou no dia 18 de fevereiro. 

Nesta reunião, foi decidido manter o tema genérico da edição anterior - Igualdade - sendo 

que esta decisão assentou na vontade de assinalar a importância do mesmo no contexto 

dos direitos humanos, tendo em conta as alterações profundas que se fazem sentir na 

sociedade de hoje, com limitações nunca antes pensadas, nomeadamente ao nivel da 

restrição de direitos por razões de saúde pública e de emergência nacional e mundial. 

Marco 

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 2° Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de março, foram efetuados pagamentos à Câmara 

Municipal, relativos ao financiamento comunitário (FSE) da Operação, no montante total 

de 191.561,60€. Este montante total (ao qual se soma o valor de 3.828,84€, pago em 
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dezembro de 2020) refere-se ao cofinanciamento das despesas elegíveis realizadas e 

reportadas até ao momento, à taxa de 50%. 

No entanto, tendo em conta as verbas disponíveis nas PI FSE, a Comissão Diretiva do PORL 

2020 deliberou que os pedidos de pagamento submetidos a partir de 1 de julho de 2020 e 

a submeter até 30 de abril de 2021 podem ter uma taxa de financiamento comunitário de 

100%. 

Assim, no mês de março, foram adicionalmente efetuados pagamentos à Câmara Municipal 

no montante de 159.064,27€, relativos à referida majoração da taxa de financiamento. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

No mês de março, devido à suspensão das atividades letivas presenciais e não presenciais 

para os alunos dos 2º e 3° ciclos do ensino básico e do ensino secundário, decretada por 

motivo da pandemia da covid-19, foram efetuados carregamentos dos cartões de passe de 

transporte escolar de 15 alunos (13 de alunos da Escola Profissional de Montijo, carregados 

nesta escola, e dois de alunos que frequentam escolas profissionais fora do município, 

carregados na Divisão de Educação,) que necessitaram deslocar-se para realizar um estágio 

curricular. 

A Câmara Municipal comparticipou na integra o transporte escolar dos referidos alunos do 

ensino 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 março, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de alunos, 

com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e ao envio das 

mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Na segunda semana de março, a Divisão de Educação procedeu ao processamento e envio, 

para os encarregados de educação, de faturas para cobrança das comparticipações 

familiares nos serviços de apoio à família (alimentação em refeitório escolar) prestados no 

mês de fevereiro. 
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A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 36 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 11 foram 

atendimentos presenciais e 25 via chamada telefónica e/ou vídeo, e encetou dois novos 

Planos Integrados de Apoio a Familias (PIAF). 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociof amiliar dos alunos referenciados. 

Leite Escolar 

Em março de 2020, a Câmara Municipal elaborou uma candidatura ao regime de concessão 

do apoio comunitário (designado por "Regime Escolar") regulado pelo Regulamento (UE) 

2016/791 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio. A candidatura destina-se 

à obtenção de apoio comunitário à distribuição de leite de consumo do código NC 0401 e 

da sua variante sem lactose, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e escolar do 1° 

ciclo do ensino básico do município, através do IFAP (Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, IP), tendo em conta o estabelecido pela Portaria nº 113/2018, de 30 

de abril, com as alterações previstas na Portaria n. º 94/2019, de 28 de março. 

Considerando que a referida candidatura é válida para os anos subsequentes, no mês de 

março/2021, a Divisão de Educação submeteu o pedido de pagamento do apoio comunitário 

relativo ao 1° periodo letivo 2020/21. 

Os supra referidos diplomas legais estabelecem a obrigatoriedade da implementação, pelas 

entidades financiadas, de medidas educativas de acompanhamento que visem a 

prossecução dos objetivos gerais do programa escolar, designadamente, o aumento a curto 

e médio prazo do consumo dos produtos abrangidos pelo regime escolar, a aproximação 

das crianças à agricultura, a promoção de hábitos alimentares saudáveis e outros, como a 

atividade física, 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, as quais deverão ser acessíveis a todos os alunos daqueles dois 

níveis de educação. 

Foi neste âmbito que a nutricionista da Divisão de Educação elaborou o guião e, com o 

apoio dos técnicos afetos ao Laboratório de Aprendizagem do Montijo, gravou um vídeo 
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com o objetivo de promover o consumo do leite e dos seus derivados, junto da população 

pré-escolar e escolar do 1 º ciclo. 

O vídeo está acessível no canalyoutube do LAM, a partir do seguinte link: 

https: //drive. google. com/ drive/ folders/ 1cG44ml5ZpOH67-
Xbi7nZkFVaWkFkY Ayn?usp=shari ng 

Refeitórios Escolares 

No mês de março, foram servidos os seguintes números de refeições: 7.690 almoços e 2.613 

merendas a crianças da educação pré-escolar, 17.821 almoços e 6.483 merendas a alunos 

do 1 º ciclo do ensino básico e 420 almoços e 260 merendas a alunos dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico. 

Os referidos números incluem as refeições que foram servidas no âmbito da suspensão das 

atividades educativas e letivas presenciais, 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 no AE de Montijo e no AE Poeta Joaquim Serra (EB Liberdade, EB 

Areias) e no refeitório do JI Pegões Velhos, até ao dia 15 de março (data em que as referidas 

atividades foram retomadas na educação pré-escolar e no 1° ciclo do ensino básico). 

Incluem ainda as refeições servidas no mesmo âmbito nos refeitórios da EB Pegões, Canha 

e Santo Isidro, da EB D. Pedro Varela e da ES Jorge Peixinho durante todo o mês de março. 

Estas refeições destinaram-se a alunos carenciados dos escalões A e 8, 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. 

Os referidos números incluem também as refeições servidas a partir de 15 de março, aos 

alunos da educação pré-escolar e no 1 º ciclo do ensino básico, após a retoma das respetivas 

atividades educativas e letivas presenciais. 

Durante a interrupção letiva da páscoa, foram ainda servidos adicionalmente 114 almoços 

e 36 merendas a alunos do 1º ciclo participantes em atividades de apoio à família 

promovidas pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação. 
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No mês de março, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de fevereiro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa ICA - Indústria e 

Comércio Alimentar, SA, na qualidade de representante legal do Consórcio ICA e NORDIGAL, 

está obrigada e participar à mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria 

detetadas. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da Ficha de Sinalização 

de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de Vegetarianos, a 

nutricionista da Autarquia elaborou alguns 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. 

Durante o mês de março, foi também efetuado o levantamento dos equipamentos 

industriais de cozinha a adquirir, para o próximo ano letivo, para alguns dos refeitórios 

escolares do município. 

Foi ainda iniciada a elaboração das Especificações Técnicas que deverão subjazer ao 

procedimento de contratação pública a abrir para a manutenção preventiva e a reparação 

dos equipamentos industriais de cozinha dos refeitórios escolares. 

No mês de março, na sequência da adjudicação do serviço de controlo de pragas à empresa 

TNOLEN, foram realizadas as visitas regulares de controlo de pragas correspondentes ao 2° 

trimestre de 2021, em alguns dos refeitórios escolares. 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Na sequência do que foi informado no relatório relativo ao mês de fevereiro, durante o mês 

de março, alguns técnicos contratados pela Associação para a Formação e Desenvolvimento 

Desportivo (AFDD), entidade parceira da Autarquia para a dinamização das AEC nas escolas 

do AE de Pegões, Canha e Santo Isidro, deram continuidade à planificação e gravação de 

vídeos (num total de nove), com o apoio dos técnicos afetos ao Laboratório de 

Aprendizagem do Montijo que foram responsáveis pela filmagem e edição dos mesmos. 
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Os referidos vídeos foram disponibilizados no canal no youtube #Estamos0n: Atividades de 

Enriquecimento Curricular, desafiando os alunos e as suas famílias a realizarem, em casa, 

atividades que enriquecem o currículo. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de março, as técnicas da Divisão de Educação afetas à implementação do programa 

'Cidadania é o meu Superpoder!' (detalhadamente descrito no relatório do mês de 

novembro) realizaram as seguintes reuniões com as docentes das turmas envolvidas no ano 

letivo 2020/21, com vista à preparação do início da implementação das sessões após a 

reabertura das escolas de 1 º ciclo: 

- Dia 17 de março - reunião com docentes do 2° ano do Agrupamento de Escolas Poeta 

Joaquim Serra. 

- Dia 22 de março - reunião com uma docente da EB Afonsoeiro (presencial, na escola) e 

com uma docente da EB Alto Estanqueiro (via teams). 

- Dia 23 de março - reunião com duas docentes da EB Areias (no LAM) e com uma docente 

da EB Novos Trilhos (via teams). 

- Dia 24 de março - reunião com as duas docentes da EB Pegões Cruzamento e com uma 

docente da EB dos Afonsos (via teams). 

- Dia 25 de março - reunião com duas docentes da EB Esteval (no LAM) e com uma docente 

da EB Luís de Camões (via teams). 

- Dia 29 de março - reunião com uma docente da EB Rosa dos Ventos (via teams). 

Também em março, com o apoio dos técnicos do Laboratório de Aprendizagem do Montijo 

(LAM), as referidas técnicas elaboraram os guiões e gravaram dois vídeos; um para efeitos 

de divulgação o Programa 'Cidadania é o Meu SuperPoder!' junto da comunidade educativa 

e do público e geral e outro para apresentação na 1 ª sessão presencial do Programa nas 

turmas envolvidas. 

O primeiro dos referidos vídeos está disponível a partir do seguinte link: 

https: //drive. google .com/file/ d/ 1 Ym3gsrglUdWwMvsLLckgJSMoZBCFpHpB/view?usp=shar 

mg 
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No mês de março, a Câmara Municipal procedeu ainda à aquisição de vários exemplares da 

obra 'Os livros do Rei', a qual servirá de suporte à implementação das sessões n. º 2 e 3 do 

Programa, junto dos alunos. 

ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 

Na sequência do processo de candidatura desenvolvido nos meses anteriores, a Divisão de 

Educação submeteu ao Executivo Camarário a proposta com as listas de alunos do ensino 

secundário e do ensino superior a contemplar com as Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" 

no ano letivo 2020/21, a qual foi aprovada em reunião de Câmara realizada no dia 3 de 

março. 

Serão apoiados com Bolsa 10 alunos do ensino secundário e seis alunos do ensino superior. 

O valor pecuniário unitário da bolsa é de 450€ para o ensino secundário e de 750€ para o 

ensino superior 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

Como referido anteriormente, durante o mês de março, os técnicos afetos ao LAM apoiaram 

a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo (AFDD) ao nível da filmagem 

e edição de nove vídeos referentes a sessões de atividades de enriquecimento curricular, 

para disponibilização no canal do youtube #EstamosOn: Atividades de Enriquecimento 

Curricular, criado pela Câmara Municipal. 

Apoiaram também a nutricionista da Divisão de Educação, ao nível da filmagem e edição 

de um vídeo com o objetivo de promover o consumo do leite e dos seus derivados, junto 

da população pré-escolar e escolar do 1 ° ciclo. 

Apoiaram ainda as técnicas afetas ao Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder!' ao nível 

da filmagem e edição de um vídeo para divulgação do mesmo junto da comunidade 

educativa e do público e geral e de um outro vídeo para apresentação aos alunos na 1 ª 

sessão presencial do Programa nas turmas envolvidas. 

Espaço 'Trilhos da Ciência' 
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Na sequência da conclusão da obra de adaptação do espaço para o ensino experimental das 

ciências, designado 'Trilhos da Ciência', a Divisão de Educação desenvolveu, em 

articulação com outras unidades orgânicas, diversos trabalhos de preparação do mesmo, 

com o objetivo de iniciar o seu funcionamento em breve. 

Espaço Maker em Movimento (EMM) 

Os técnicos afetos ao l.AM e EMM elaboraram o guião, filmaram e editaram um vídeo com 

o objetivo de envolver a comunidade educativa no paradigma e metodologia maker. Neste 

video, designado Maker's Time - Desafio, é lançado um desafio a todos que queiram 

participar: será que é possível construir uma estrutura alta e resistente apenas com 20 fios 

de esparguete, em 18 minutos? 

O vídeo está disponível a partir do seguinte link: 

https: //www.youtube.com/wat ch?v=xYA-DqKT7pO 

OUTRAS AÇÕES 

Reunião sobre descentralização de competências 

A Vereadora e a Chefe da Divisão de Educação reuniram com a Direção da ES Jorge Peixinho 

no dia 8 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com o objetivo de abordar algumas 

questões relacionadas com a transferência de competências para o município na área da 

educação e com o funcionamento corrente da escola. 

Projeto KID'S GUERNICA • 8ª edição 

No âmbito da organização da 8ª edição do Projeto Kid's Guernica, uma técnica da Divisão 

de Educação participou numa reunião (via zoom) do grupo de trabalho intermunicipal da 

AMRS constituído para o efeito, a qual se realizou no dia 4 de março. 

Nesta reunião, na sequência da compilação dos contributos dos diversos municípios 

integrantes da AMRS, foi concluída a elaboração das Normas de Participação na 8ª edição 

do projeto. 

Foi ainda calendarizada a fase de divulgação e promoção da 8ª edição do projeto da 

seguinte forma: 

• Junho 2021 · 1 ª divulgação nas escolas; 
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- Agosto 2021 - Entrega aos municípios dos materiais em suporte de papel, nomeadamente 

cartazes, para posterior entrega nas escolas (em setembro); 

- Setembro 2021 - 2ª divulgação nas escolas. 

Rede Internacional de Cidades Educadoras / Montijo, Cidade Educadora 

Uma técnica da Divisão de Educação participou (via zoom) na Assembleia Geral Ordinária 

da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) que decorreu no dia 25.03.2021 

(via Zoom). 

A Assembleia abriu com a cerimónia de entrega dos Prémios Cidades Educadoras 2020 e 

uma palestra de Michel Vallée, especialista em cultura com impacto social e Copresidente 

do Comité Permanente para a Cidadania Cultural, Cultura Montréal e membro do júri do 

Prémio. Seguiu-se a apresentação dos 3 projetos vencedores, por representantes das 

cidades de Medellin, Santos e Torres Vedras. 
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Anexos 

Gabinete Juridico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Processos Judiciais pendentes 

Objeto Parte Actlva Parte Passiva Tribunal Número de Processo Estado 

Execução entrega de coisa certa -
CMM Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Juízo de Execução de Almada - Proc. Aguarda reagendamento de 
Despejo J1 1652/10.9TBMTJ entrega imóvel 

Reclamação de créditos no 
Aguarda sentença verificação e Processo de insolvência da Montiterras CMM Juízo de Comércio Lisboa - J2 Proc. 1166/11.0TYLSB 

Montiterras graduação créditos 

Embargos de terceiro - PE Fiscal Requerimento interposição de 
87/2009 Predial Mélia, Construções Rustilook li CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 213/11.0BEALM recurso da sentença 

Lda. em12/10/2020 

Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques 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 

Embargos de Terceiro CMM Montiterras, Emídio Catum, 9126/15.5T8ALM (ex 

Carlos Costa 
Juiz 2 (ex 3!! Juízo do Montijo) 

1796/10.7) 
de insolvência da Montiterras 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 504/16.3BEALM Contestação em 28/10/2020 

ERSAR e Municípios Barreiro, 
Sentença incompetência material 

Privatização Amarsul (Tarifas 
Amarsul 

Moita, Seixal, Montijo e outros 
TAF Braga - 1ª UO Proc. 523/16.0BEBRG e remessa para TAF Porto em 

Resíduos Sólidos Urbanos) municípios como contra-
12/02/2021 - recurso pendente 

interessados 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2955/16.4T8BRR 
Em curso período cessão 

J4 rendimento disponível 

Responsabilidade Civil - buraco na 
Resposta da A. à contestação em 

Liberty Seguros, S.A. CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 464/17.3BEALM 01/07/ 2020- aguarda despacho . 
via pública 

saneador 

Impugnação de liquidação de Taxa Maria Teresa S. Barata e 
CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 407 /18. 7BEALM 

Réplica em 24/01/2019 - aguarda 

(Reg. Cemitérios) Maria Manuela Hubay Cebrian despacho saneador ,J Horário em Jornada Contínua -
Sentença de absolvição da 

deferimento tácito 
Ana Sofia Vicente Rodrigues CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 538/18.3BEALM instância em 12/03/2021 -

aguarda trânsito em julgado 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/11/2019 -

1 
viação aguarda despacho saneador 



Crédito reconhecido em 

Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2587 /19.ST8BRR 
03/12/2019 - Despacho 

J1 exoneração passivo restante em 

13/01/2020 

Acção administrativa - impugnação 
Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada - 1ª UO 

Proc. 923/19.3BEALM Réplica em 13/08/2020- aguarda 
despacho desocupação A despacho saneador 

Sentença de reconhecimento do 

Acção verificação ulterior créditos CMM 
Massa Insolvente, Ana Sofia Juízo de Comércio do Barreiro - Proc. 1982/19.4T8BRR crédito em 11/05/2020 - Em curso 
Quaresma Ferreira e outros Jl B período cessão rendimento 

disponível 

Sentença absolvição do pedido 

Contecioso pré-contratual e Pinto Miranda, Engenharia e 
em 12/03/2021 transitada em 

incidente medidas provisórias Construção, Lda. 
CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 1158/20.8BELSB julgado - pedido de custas de 

parte apresentado em 

05/04/2021 

Oposição à Execução Fiscal 
Projecto 3 - Publicidade e 

CMM TAF Almada - 2ª UO Proc. 212/20.0BEALM 
Contestação em 25/09/2020 -

Marketing, Lda. aguarda sentença 

Contecioso pré-contratual e Eurest Portugal, Sociedade 
Sentença indeferimento medidas 

CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 480/20.0BEALM provisórias em 23/12/2020 / 
incidente medidas provisórias Europeia de Restaurantes, Lda. 

transitada em julgado 

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) 
aguarda despacho saneador 

acessibilidades) 

Acção declarativa de condenação Rui Manuel Nunes Monteiro 
Sentença incompetência material 

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 -1ª UO Proc. 484/20.0BEALM Contestação em 14/01/2020 

animação sociocultural 



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OA RECEITA 
CAHARA MUNICIPAL DE MONTIJO 

Período 2021/01/01 2021/03/31 Desagregar Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas S 

Classificação Receitas por Reembolsos e Restituições 
Previsões cobrar de Receitas Liquidações Receitas 

Rubrica Económica Designaçao corrigidas períodos liquidadas anuladas cobradas Emitidos Pagos 
anteriores brutas 

11) 12) 13) (4) (5) (6) (7) 

Receita corrente 36. 759.100,97 821.959,52 7.496.819,11 96.856, 74 7.250.173,61 51.845,34 51. 845,34 
Rl Receita fi1ca.l 16. 309. 284, 32 2.144. 755,82 46 .457,43 2.144.755,82 46.457,43 46.457,43 
Rll Impostos diretos 16.309.284,32 2. 144. 755, 82 46.457,43 2.144.755,82 46.457,43 46.457,43 

R12 Impostos indiretos 
R2 Contribuições para 1i1tca1 da 

ptoteção social e aubaiatamaa da uúda 
R3 Taxa., 11111 tu e outraa pena.lidada• 2.645.434,39 342.530,95 835 . 962 ,32 26.717,35 724 .765,06 3.'31,58 3.431,58 
R4 Rendi.monto, da propriedade 200 ,DO 20 . 023, 78 20.023, 78 
R5 Tranafarinciaa a subsídio■ correnta& 12.134.930,24 68. 737,29 3.202.519,50 293,46 3.202.519,50 
RSl Tra.naferincia1 corrente• 12.134.930,24 6B. 737 ,29 3.202.519,50 293,46 3.202.519,50 
RSll Adminiatraçõea Pública• 12.134. 729,26 16.39B ,30 3.202.519,50 3.202.519,50 
RSlll Administração Central - Estado 11.901.402,36 3.064.244,65 3.064.244,65 

Português 
R5112 Administração Central - Outras 129. 999, 76 48 . 884,85 48 . 884,85 

entidades 
R5113 Segurança Social 
R5114 Administração Regional 
R5115 Administração Local 103.327,14 16.398,30 89.390,00 89.390,00 

R512 Exterior - U E 
R513 Outras 200, 98 52.338,99 293, 46 

R52 Subsidio:s correntes 
R6 Vand.a de ben1 • 1erviço1 5 .566. 784,93 409.734,93 1.289.180,92 23.388,50 l.154 .024,98 l . 956,33 l. 956,33 

R7 Outraa racei ta.a correntas 102. 467, 09 956 ,35 4. 376, 77 4.084,47 
Receita de capital 2.819. 711,57 3.3B1,07 620.BU,06 620.841,06 

RB Vand.a de bana de iim,11:imento 12.406,01 3.3B1,07 1.983,46 1.983,46 

R9 Tran1ferância1 e 1ubsídio1 de 2.802.305,56 61B.B57,60 618.857,60 

capital 
R91 Tranaferênciaa de capital 2.802.305,56 61B.B57,60 61B . 857,60 

R911 Adllliniltraçõu Públicu 2.802.305,56 61B.857,60 61B.B57,60 

R9111 Administração Central - Estado 2.802 . 305,56 618 . 857,60 618 . 857,60 

Português 
R9112 Administraçao Central - Outras 

entidades 
R9113 Segurança Social 
R9114 Administração Regional 
R9115 Administraçao Local 
R912 Exterior - U E 
R913 Outra., 
R92 Subsidies de capital 

RlO Outru r1cei ta1 da capital 
Rll Rapo1içõe1 não abatidas ao, 1.276,20 

pagamento• 
Rl2 Receita com ativos financeiro• 5.000,00 

Rl3 Racei ta com pa11i vos financeiros 
Rl4 Sa.ldD da Gerência Anterior - ll.3B2.246,76 11 . 382 .246,76 11,382 .246, 76 

Oparaçõe1 Orçamentai• 

Total : 50.962.335,50 825. 340, 59 19 . 499.906,93 96 . 856, 74 19.253.261,43 51.845,34 51. 845, 34 

Pág . 1 
Ano 2021 

Euros 

Receitas Cobradas Liquidas Receita por Grau Exec. Orçamental 
cobrar no 

Per lodos Período Total final do Pers. Ant. Per. Corr . 
anteriores corrente período 11 2)=(8) 11 3)=(9) 

(8 ) (9) 110) = (5)- (7) (11) / (l) xlOO / ll)xlOO 

78.891,99 7 .119. 436,28 7 .198. 328 ,27 1.023.593,62 0.21 19.37 
2.098.298,39 2.098.298,39 12.87 
2. 098. 298, 39 2. 098. 298, 39 12. 87 

3.227,83 718.105,65 721.333 ,48 430. '42, 44 0.12 27 . 15 
20.023,78 20 . 023,78 10011.89 

3.202.519,50 3.202 . 519,50 68.443,83 26.39 
3.202.519,50 3.202 .519,50 6B. 443,83 26.39 
3.202.519,50 3.202.519,50 16.39B,30 26.39 
3.064.244,65 3.064 . 244,65 25. 75 

48 . 884,85 48.884,85 37. 60 

89. 390, DO 89.390,00 16.398,30 86. 51 

52.045,53 

75.588,68 1 .076.'79,97 l.152.068,65 523 . 458,70 l.36 19 .34 
75,48 4. 008,99 4.084,47 l.248, 65 0 .07 3. 91 

620.841,06 620.841,06 3.3B1,07 22.02 
l.983,46 l. 9B3, 46 3.3B1,07 15 . 99 

618. 857, 60 618. 857, 60 22 . 08 

618.857,60 618. 857, 60 22.08 
61B . B57, 60 618. 857 ,60 22.08 
618. 857, 60 618 . 857,60 22 . 08 

'-

" " 11.382.246,76 11 . 382 .246,76 100. 00 
~ 

.... ~ 
78.891,99 19.122.524,10 19.201.416,09 1.026.974,69 0.15 37. 52 \; 

l 



Período : 2021/01/01 2021/03/31 Desagregar 

Classificaçao 

Rubrica Orgânica Económica Designaçao 

Despesa corrente 
D1 Deapaaas com o pa11oa.l 
011 Remunerações Certas e Permanentes 
D12 Abonos Variáveis ou Eventuais 
D13 Segurança social 
D2 Aquisição de ben1 e aexviçoa 
D3 Juroa e outros encargos 
D4 Tran■ferência■ e 1ub1ídio1 corrente■ 
D41 Tranaferânciaa correntas 
D411 Administrações Pública• 
D4111 Administraçao Central - Estado 

Português 
04112 Administração Central - Outras 

entidades 
D4113 Segurança Social 

D4114 Administraçao Regional 
D4115 Administração Local 
D412 Entidades do Setor Não Lucrativo 

0413 Famílias 
D414 Outras 
042 Subsidies Correntes 
D5 OUtraa deapaaa1 corrente• 

Despesa de capital 
D6 Aquieição de bens de capital 
D7 Tranaferânciaa e aub1idio1 de capital 
D71 Tranaferência11 da capital 
D711 Administrações Públicas 
07111 Administração Central - Estado 

Português 
D7112 Administração Central - Outras 

entidades 
D7113 Segurança Social 
D7114 Administraçao Regional 

D7115 Administração Local 

D712 Entidades do Setor n~o Lucrativo 

0713 Familias 

D71 ◄ Outras 
D72 Subsidies de capital 
D8 OUtraa deapaaas de capital 
D9 Deapeaa com ativoa financeiros 
D10 Despesa c011 paaaivoa financeiros 

Total : 

Despesas por 
pagar de Dotações 
per iodos corrigidas 

anteriores 
11 ) (2) 

183.034,37 33,583 . 607, 61 
157. 909 ,25 17.837.894,63 
150,737, 49 13 . 888.110,90 

6.018,66 400.852,00 
1.153, 10 3.548.931, 73 

24 . 02', 72 10 . 981.840,91 
20 . 234,80 

1.100, 40 4 . 328 . 897,27 
1.100,40 4.328.897,27 

2.937 . 517,70 
5 . 900,00 

2. 931.617, 70 
1.100, 40 1.247.179,57 

24 . 000, 00 
120.200,00 

414 . 740, 00 
22.809,23 17.378.727,89 
22.809,23 16 . 425 . 659,51 

129.174,18 
129 . 174,18 

5.000,00 

5.000,00 
124 .174, 18 

5.000,00 
818 . 894,20 

205. 843, 60 50 , 962.335, 50 

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 
CAMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 

Cativos / Compromissos Obrigações 
descativos 

(3) (4) (5) 

22,962,934,09 6. 657 .306, 97 
15.146,419,17 3. 754.053,06 
13.380.513,13 2,852,960, 56 

398.215,95 102,549, 16 
1. 367,690, 09 798.543,34 
5.444 . 347,46 1.823 . 390,20 

14.679,38 6.913,08 
2.154.886,66 1. 014. 330, 70 
2.154.886,66 l.014.330, 70 
1.392.232,47 675.848,70 

1. 392. 232, 47 675,848, 70 
754.854,19 334,582, 00 

7.800,00 3.900,00 

202 , 601,42 58 , 619, 93 
5,036.971, 78 995. 810, 71 
4.104.639, 77 668,371,41 

119.009,28 119.009,28 
119,009,28 119.009,28 

119.009,28 119.009,28 

813.322, 73 208.430,02 

27.999.905,87 7. 653.117, 68 

Pág . : 
Ano , 2021 

Euros 

Despesas pagas liquidas de reposições Grau Exec. Orçamental 
Compromissos Obrigações 

Períodos Período Total a transitar por pagar Pers . Ant. Per . Corr 
anteriores corrente (11)=16)/ 112) = 17) / 

(6) (7) (8) =16 )+171 (9)=141-151 (10 ) = (5) - (8 ) 121 xlOO (2) xlOO 

182. 695, 48 6.092.924,16 6.275.619,64 16,305. 627,12 381.687,33 O. 54 18 .14 
157 .885, 36 3. '16,457 ,25 3.574,342,61 11.392.366,11 179. 710,45 0.89 19.15 
150,713, 60 2.553, 668, 88 2.704 . 382,48 10,527,552, 57 148.578,08 1.09 18. 39 

6,018,66 92,573, 64 98 .5 92, 30 295 . 666, 79 3. 956, 86 1. 50 23, 09 
1.153, 10 770.2 1 ◄, 73 771. 367, 83 569 .14 6, 75 27 .175, 51 o. 03 21. 70 

23 . 709, 72 1 . 604 . 518,61 1 . 628,228, 33 3.620,957,26 195.161,87 0. 22 14 . 61 
6. 913,08 6.913,08 7.766,30 34.16 

1.100,40 1.006 ,430,30 l . 007.530 , 70 l.140.555,96 6.800,00 0,03 23.25 
l.100,40 l . 006.430,30 ~. 007.530 , 70 1.140.555,96 6.800,00 o. 03 23,25 

675 , 848,70 675.848, 70 716.383, 77 23.01 

675,848, 70 675. 848, 70 716.383, 77 23. 05 
1.100, 40 326 , 681, 60 327. 782, 00 420.272,19 6.800,00 O. 09 26.19 

3.900,00 3.900,00 3.900,00 16. 25 

58 . 604, 92 58 . 604,92 143. 981 , 49 15,01 14 . 13 
4,484,10 986.523,46 991. 007 , 56 4. 041. 161, 07 4,803, 15 O. 03 5. 68 
4.484,10 659,084, 16 663. 568,26 3,436.268,36 4.803,15 o, 03 4, 01 

119,009,28 119.009,28 92.13 
119.009,28 119.009,28 92.13 

119 ,009 , 28 119. 009, 28 95. 84 

208 . 430,02 208. 430, 02 604,892, 71 25.45 

187 . 179, 58 7.079.447,62 7,266.627, 20 20,346.788, 19 386.490,48 O, 37 13. 89 



ENT!DM>E H.\PA DE PAGAMENTOS FJI ~TRASO - Vers!o de 2012 - V 1.02 DATI. : 1021/01/01 - 2011/01118 Fl:1/EREIRO MO : 1011 
CALBltllÁRIO DI DÍVIDM P<ll IW'llllUA -SIIAL 

CÁHARA 1!\IN!Cle.L DE HONTIJO PÀGINI.: 1 

Stocl: inicial do período Stocl: !in,! 
Compromissvs Pagamentos 

COD. DESIGltAÇ~O Passivo Contas a , 90 e , 110 e , 240 e 360 Total Passivo Contas a , 90 e , 120 e , 240 e 3EO Total Ass1J11idos Electu,dos 
Pagar = 110 <=140 <= 360 PA Pagar <= 120 <= 140 <= 360 PI. 

0101 CEOIOI-Remunerações certas e permanente, 151.654,19 152.654,19 148.80,55 l!B.841,55 ll.381.I'B,ll 1.-93,m,05 
0102 CE0102-Abonos variáveis ou eventuais 5.523,QO 5.523,00 4.958,65 4.958,65 398,115,95 68, 900,46 
01030101 CE01030Hncargos coo saúde 119.012,88 63.613,61 
01030101 CEOI0301-ADSE e outros das Adll. Públicas 9!. 100,QO I' .960,50 
010303 31 .161,-9 i;.m,19 159.39!, ;4 IJ.501,11 
0103050201 CEOIOJ05Q101-Contribuições para a segurar,,;a 60U61,l5 101 .952,95 

social-CGA 
0103050202 CEOI0)050101-Contribuições para a segurança !69.468,18 19l.í0l,JB 

social-Seg. Social-Regime geral 
Ol CEül-Aquisiç!o de Bens e Serviços correntes 331,330,34 33i,330,34 21Q,161,29 110.262,29 4.!40.481,43 895.685, 18 
03 39,36 39,36 13 .660,65 í85,95 

04 , EOl 50.000,00 50.000,00 131.316,89 2]1. , 50,98 

om , EOU5 1.5, 8,15 1.518,25 ,.011,80 6.u11180 Uvb.396, , 6 5QB."il5,51 
o, \'.E06-Dutras despesas í:Orrer,tes 35 .H6,85 ]5.416,85 1,0,00 2so,on 19i.465, 4í 5).184,6) 
01 , E01-Aquisiçlo de Bens e serviços de ll.936,1l 11.936,14 38.413,43 !8. 42l,!3 J.564.190,H 120. í 52, 9~ 

capital 
08 ,EOB 63.914,18 56.i69,56 

10 @13.322, 73 

TOTAL G E R U 591.438,81 594.4]8,!í UUI0,81 l46.110,8í 26.65Ull,OO 4.21l .4;l,l6 

' 



ENTIDADE H.\P• DE PAGAMENTOS EII mASo - Versão d, 101 2 - V 1.01 DATA : 1011/0l/01 • 1011 /03/31 lll.RÇO ~NO : 2021 
lmlllÁRIO DI DÍVIDA.! IQ. IIMIIIIIZA -SIIAL 

c/Jt\PA lfüNICIPAL DE l◄ONTJJO PhGINI.: l 

Stocl: inicial do período Stocl: rin1l 
Co1q1roois~os Paga.F.H!nto:; 

coo. DESJGHAÇ~O Passivo Contas a ,90 e , 110, , 140 e 360 Total Passivo Contas a 90 e , 110 e , 240 e 3f0 Total ~~•Ji!ido~ Electu,dos 
Pagar = 110 <= 140 <= 36Q PA Pagar <= 110 <= 140 <= 360 ?A 

0101 cEO!Ol-Remunerações certas e permanentes 148.842,55 118.841,55 148.518,09 HB,518,08 lJ.JB0.513,li 1."0l.3B1,48 

0101 ..-:E0102-JJionos variáveis ou eventuais l.958,65 L958,65 3.956,86 3.9:,6,86 J98.ll5,95 98.592,JO 

01130101 c!ul030Hncargo, com saúde 11,115,51 21.115,51 141.019,31 98.629,77 

01030101 LE010301-AOSE e outros das Ado. Pfüicas 94.100,00 26.i60,61 

010303 l'.162, 19 Ji.161,19 160.640,04 55.fllO,P 

0103050101 CE010305010l-Contribuições para a segurar,ça 60J.i61,45 m.m,n 
social-LGA 

01030501Q1 ,E0103050201-,ontribuições para a segurança 369.468,18 m.410,ll 

social-Seg . So~ial-Regime geral 
02 cE01-Aguisiçlo de Bens e Serviço, correntes 210.161,19 210.262,19 195.161,81 195.161,Bi 5.!44.341,46 1.628.228,]3 

03 39,36 39,]6 14.6'9,38 6.9Il,08 

04 cEOl U00,00 6.800,00 161.654,19 m.602,00 

0405 cEOl.05 6.0;1,so 6.011,80 U91 .2J2 ,4; 1'5.84!,'0 

06 ~E06-0Utras despesas ~or rer,tes 150,00 250,00 15,01 15,01 m.E0!,42 58.604,91 

º' ,E01·Aguisiçlo d, Bens e serviços de 38.413,43 JB.423,43 U03 ,15 4.iül,15 4.104.639 ,ii m.m,26 
capitil 

08 ,E,B 119.109,18 119.009, 28 

10 813. 32 2, í3 108.430,02 

TOTAL GERAL 446.110,81 H6.110,8i 3B6.490,48 386.490,48 2'.999.9Q5,8; í.266.62í,20 


