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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

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

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

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

entre 1 de abril a 31 de maio de 2021. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 16 de junho de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

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

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

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

presente relatório. 

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

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

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

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

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

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

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

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

em curso uma pandemia do novo coronavírus. 

Enquadramento Legal e Medidas Municipais 

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

março e 2 de maio de 2020, transitando-se para a Situação de Calamidade, a partir do dia 

3 de maio, com aplicação de uma Estratégia de Desconfinamento. 

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

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

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

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

tipo de estabelecimento. 

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

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

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

crescimento acelerado da pandemia e salvar vidas. 

No âmbito do Estado de emergência decretado a 28 de janeiro de 2021 o Conselho de 

Ministros renovou as medidas aprovadas desde 15 de janeiro e determinou algumas 

alterações às medidas já em vigor, nomeadamente, a suspensão das atividades educativas 
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e letivas de todos os estabelecimentos de ensino (até ao dia 5 de fevereiro de 2021 ), a 

limitação às deslocações de cidadãos portugueses para fora do território continental e a 

reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres. 

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

A 13 de maio não obstante a melhoria da situação epidemiológica causada pela pandemia 

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

nacional continental. 

3 de abril 

DECRETO N. º 6/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 64-A/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República 

14 de abril 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N. 0 41-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. º 

72/2021-Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública 
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N. 0 114-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

72/2021- Autorização da renovação do estado de emergência 

15 de abril 

DECRETO N. º 6-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 73/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República 

17 de abril 

DECRETO N. º 7/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 74-A/2021- Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República 

30 de maio 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 45-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 

84/2021- Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença C0VID-19 

6 de maio 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 46-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.0 

88/2021- Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de 

calamidade 

14 de maio 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 59-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 

94/2021- Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença C0VID-19 

21 de maio 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 62-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 

99/2021- Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de 

calamidade 
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 64-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N. 0 

104/2021- Prorroga a situação de calamidade e altera as medidas aplicáveis a 

determinados munidpios no âmbito da situação de calamidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principal de salvar vidas. 

Entre abril e maio de 2021, a ação municipal nas mais diversas áreas tem sido a seguinte: 

Ação Social\\ Apoio às Instituições Sociais 

- Reunião de câmara de 26 de maio- Atribuição de apoio em espécie ao Clube Desportivo, 

Cultural e Recreativo Os Unidos, que sofreu um aumento das despesas mensais desde que 

o seu pavilhão está a ser utilizado como posto fixo de testagem covid. 

Saúde / Proteção Civil 

- Reunião de câmara de 26 de maio- Atribuição de apoio financeiro à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo para suportar os encargos com a 

reparação de várias viaturas de combate a incêndios, uma vez que a situação covid teve 

consequência a redução de receitas. 
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- Reunião de câmara de 28 de abril- Isenção e redução extraordinária e temporária das 

rendas dos contratos de concessão municipais com fundamento na alteração das 

circunstâncias decorrentes da pandemia. 

- Reunião de câmara de 12 de maio- Prorrogação do prazo de execução do contrato de 

concessão do direito de exploração do bar do Parque Municipal de Montijo com fundamento 

em caso de força maior decorrente das medidas de combate à pandemia C0VID - 19. 

Cultura e Desporto 

O plano de desconfinamento permitiu já regressar aos eventos presenciais. Ainda assim a 

maioria das iniciativas teve simultaneamente transmissão via streaming a fim de evitar 

aglomerações. 

- Iniciativas online como: 

• Comemorações do 25 de Abril 

• Semana da Juventude 

• Festa da Flor 

• Continuidade de iniciativas online como Hora do Conto 

• "À Descoberta do Património do Concelho"- 5. ª a 13. ª ronda. 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

06 abril 

17 abril 

18 abril 

22 abril 

23 abril 

24 abril 

25 abril 

29 abril 

05 maio 

06 maio 

07 maio 

08 maio 

11 maio 

11 maio 

13 maio 

14 maio 

18 maio 

Inauguração da Exposição EPPURSI MOUVE, na Galeria Municipal; 

Visita ao Centro Vacinação Covid 19, no Pavilhão Municipal do 
Esteval; 

Projeto SAND - Sarilhos Grandes entre dois Mundos: 13 anos de 
Investigação, integrado nas comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios "Passados Complexos: Futuros Diversos"; 

Orador na Conferência "As Cidades Amanhã"; 

Lançamento do livro A Banda D' além e a Cidade de Lisboa durante o 
antigo Regime", na Galeria Municipal; 

Concerto do Vitorino no âmbito das Comemorações do 25 de Abril, no 
CTJA; 

Inauguração da escultura pública "Monumento à Liberdade", na Praça 
da Liberdade nas Colinas do Oriente; 

Reunião ordinária da Conselho Metropolitano da AML, por 
videoconferência; 

Visita do Executivo à Freguesia de Canha; 

Abertura Universidade Sénior da Atalaia, na antiga sede da Junta de 
Freguesia do alto Estanqueiro - Jardia; 

Visita do Executivo à Freguesia de Sarilhos Grandes; 

Apresentação do livro de Poesia 7 Professores 7 Poetas, na Galeria 
Municipal; 

Reabertura Atividades Atelieres Seniores, na Praça da República em 
Canha; 

Reabertura das Atividades e Atelieres Seniores em Canha, na sala da 
Galeria Municipal; 

Reabertura Academia Sénior de Pegões, no Jardim da zona 
envolvente à Academia; 

Visita do Executivo à União Freguesias de Pegões; 

Assinatura do Roteiro Ambiental para a Suinicultura FPAS, no Parque 
de Exposições; 
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18 maio 

18 maio 

20 maio 

21 maio 

21 maio 

27 maio 

27 maio 

28 maio 

28 maio 

28 maio 

29 maio 

30 maio 

31 maio 

31 maio 
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Workshop "Desporto, a Pandemia e os Séniores", na Casa do 
Ambiente; 

Visita ao Clube de Judo, na rua da Bela Vista; 

Visita do Executivo à União Freguesias Montijo e Afonsoeiro; 

Reabertura Academia Sénior Sarilhos Grandes, na sede da AMUT; 

Semana da Juventude - Entrega Prémio IV Concurso Linha Gráfica, no 
Jardim da Casa Mora; 

Reunião ordinária da Conselho Metropolitano da AML, por 
videoconferência; 

Conferência "A Felicidade" - Universidade Sénior do Montijo, na sala 
da Galeria Municipal; 

Abertura Festa da Flor, na Praça da República; 

Inauguração do mural "We are the flowers", no Bairro do Esteval; 

Continuação da Visita do Executivo à União Freguesias Montijo e 
Afonsoeiro; 

Sessão Solene 40º Aniversário do Vasco da Gama Futebol Clube da 
Lançada, na sede do clube; 

29º Aniversário do Lions Clube do Montijo, no Restaurante Maré 
Cheia; 

Visita do Executivo à União Freguesias Atalaia e Alto 
Estanqueiro/ Jardia; 

Visita à Obra Conduta A33, na Atalaia. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos Oficial Público 

Abril 

5 abril 

6 abril 

15 abril 

21 abril 

28 abril 

Maio 

5 maio 

7 maio 

11 maio 

12 maio 

13 maio 

21 maio 

25 maio 

26 maio 

Aquisição de serviços para impressão de trabalhos gráficos 2021; 

Fornecimento e montagem de painéis e faixas para 5 exposições a 

realizar no Museu Municipal; 

Espaço de jogos e recreio na Rua do Trabalhador Corticeiro; 

Aquisição de serviços para limpeza interior e exterior do Mercado 

Municipal; 

Aquisição de peça de arte escultórica da autoria do artista plástico Pedro 

Moreno Ramos; 

Substituição de cobertura no refeitório da EB Rosa dos Ventos; 

Regularização de caminhos rurais 2021. 

Aquisição de serviços para desmatação de faixas de gestão de 

combustíveis no Município de Montijo; 

Aquisição do serviço para elaboração do Projeto de Execução para a 

Remodelação do Edifício da Trabatijo na Rua João Pedro Iça - Montijo; 

Recuperação de pavimentos na Praça da Liberdade; 

Aquisição de serviços de recolha de lixo grosso- resíduos urbanos; 

Aquisição de serviços para fornecimento e distribuição de refeições 

confecionadas - COVID19; 

Instalações provisórias para a EB do Afonsoeiro; 

Execução de recuperações diversas em edifícios públicos; 

Execução de passadeiras sobrelevadas em diversos arruamentos; 

Repavimentação da Rua Gago Coutinho; 

Recuperação do edifício do Cinema Teatro Joaquim D' Almeida; 

Aquisição de serviço de limpeza da vala de Santo Isidro; 

Repavimentação da Rua do Pocinho das Nascentes; 
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Empreitada de sinalização horizontal em diversos arruamentos no 

concelho 2021 ; 

Aquisição de aplicação de fiscalização e contraordenações; 

Aquisição de serviços de recolha e transporte de RU dos contentores nas 

freguesias da zona este do concelho de Montijo- Freguesia de Canha e 

União de Freguesias de Pegões; 

Remodelação e reforço da iluminação na Zona Ribeirinha; 

Reabilitação de pavilhão para o Judo; 

Beneficiação da iluminação pública da Av. Fialho Gouveia e Av. de 

Portugal; 

Pavimentos e ciclovia nos jardins anexos ao Estabelecimento Prisional. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Abril 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

• Fornecimento de nova versão 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 sobre o Nº. de Edifícios Familiares Clássicos no Concelho 

do Montijo como solicitado pelo SMAS/Gabinete Técnico de Engenheiros, para envio à 

ERSAR (Entidade Reguladora de Saneamento e Águas Residuais); 

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

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

• Fornecimento de informação de Processos de Obras Urbanísticas existentes na Rua 

Santos Oliveira e Travessa da Fábrica como solicitado pelo SMAS Montijo; 

• Fornecimento do acesso (link) para visualização do Património Imobiliário Municipal -

Domínio Público/Estradas, como solicitado pela DGFP; 
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• Realização de Coeficientes de Localização do concelho no âmbito da PC2020, 

designadamente para a regularização da parte do património do domínio público, 

solicitado da DGFP; 

• Elaboração e fornecimento de plantas de localização, em formato shapefile e jpeg, do 

Bairro da Caneira, Bairro do Esteval, Bairro do Afonsoeiro e da Freguesia de Pegões para 

candidatura municipal solicitado pela Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção 

da Saúde; 

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

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

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

• Manutenção da base cartográfica municipal (Oeste 1 /2 000, Canha e Pegões 1 /2 000 e 

Este 1 /10 000; formatos CAD e SIG) e consequentes projetos derivados; 

• Manutenção e 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 

• Fornecimento em formato digital (.jpeg) de identificação de 3 ruas à DPTU/Serviços 

Administrativos para posterior envio de Plantas de Localização à empresa DRIVETEL, no 

âmbito do acesso a infraestruturas de radiocomunicações do operador MEO; 

• Apoio à DGFP no sentido de pesquisa de arruamentos em ambiente ArcGIS Online; 
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No âmbito das competências na área das redes e administração de sistemas: 

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

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 
• Resolução de problemas com acesso a recursos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (disco H), aumento de capacidade 
• Resolução de problemas na digitalização de documentos 
• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

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

Resolução de Problemas: 
• Atualização de updates nos servidores 
• 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 
• Instalação de Comulative Update 20 no servidor de Exchange da Camara do Montijo 

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

• Apoio aos utilizadores em dificuldades relacionadas com o teletrabalho, no acesso 
VPN e no acesso via RDP aos computadores existentes na Camara do Montijo 

Projetos: 
A decorrer: 

• 

• 

• 

• 

Visita ao local com a DOSUA e com o SMPC para melhoramento do espaço do 
Deposito da UMTSI\Centro de Dados de DR 
Agendamento e apoio á empresa maxiglobal, na 1 ª manutenção preventiva 
aos equipamentos existentes no centro de dados da camara do montijo 

Apoio na cópia do único conjunto de chaves de acesso ao depósito da 
UMTSI\Centro de Dados de Disaster Recovery 

Transporte de material informático avariado e obsoleto para o depósito da 
UMTSI, inventariação e registo do material avariado e obsoleto existente no 
depósito de material informático da UMTSI 
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• Continuação da migração do software autocad, para o novo modelo de 
licenciamento da Autodesk nos computadores da DPTU e da DOSUA 

• Continuação do projeto de resposta a incidentes de segurança informática, 
contratualizado á empresa hardsecure, apoio na fase de implementação 
deste projeto 

• Organização dos videos de vigilância do centro de dados, referentes a 2016 
e cópias de segurança para o centro de dados da SPD e para tape de backups 

• Configuração de novas impressoras Canon no software uniflow, na DCBJD e 
na Fiscalização Municipal 

• Apoio a diversas reuniões por videoconferência realizadas através de várias 
plataformas diferentes Microsoft Teams, Zoom, Webex 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), Microsoft, 
aquisição de equipamentos informáticos (TCSI-Digiberia) 

Maio 

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 informação e respetiva localização de diversos prédios urbanos e 

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

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

• 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; (Nuno Torrete 

no âmbito do PDM); 

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

do concelho do Montijo; 

• Atualização da informação disponivel no serviço IG_PUBLICO; 

• Fornecimento de informação do comprimento total da tubagem (por diâmetro) da rede 

de distribuição de gás natural da empresa SETGÁS como pedido pela DAO/Secção Taxas 

e Licenças; 
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• Elaboração de mapa de zonamento de Coeficientes de Localização do concelho para 

aplicação do Imposto Municipal sobre Imóveis, segundo a Autoridade Tributária e 

Aduaneira; 

• Elaboração de Carta de Ordenamento para o processo A-121 /20, como solicitado pela 

DPTU - Serviços Administrativos; 

• Fornecimento de imagem do Bairro da Calçada, Bairro da Barrosa e Bairro Serrano para 

efeitos da candidatura às "Comunidades Desfavorecidas" como solicitado pela DSSPS; 

• Georreferenciação da rede de distribuição de gás natural e sua disponibilização no 

IG_PÚBLICO; 

• Resolução de problema (Limites administrativos, processos urbanisticos) relacionado 

com a ligação ao IG_PÚBLICO como solicitado pelo Gabinete de Apoio ao Presidente; 

• Continuação da localização, integração, atualização dos processos de urbanismo 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"; 

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

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

• Inicio do projeto de "Sinalização Rodoviária" - freguesia de Sarilhos Grandes; 

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 

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

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 

• Resolução de problemas com acesso a recursos 

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 
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• Resolução de problemas na bridge wireless entre o museu municipal e o edifício dos 
serviços técnicos 

• Resolução de problemas no switch Enterasys NS, avaria numa das fontes de 
alimentação, foi necessário recorrer ao contrato de suporte com a Setúbal Península 
Digital (AMRS), problema no quadro elétrico do centro de dados 

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

Data Protector, agendamento das rotinas de backups mensais 
• Agendamento e monitorização das cópias de segurança da informação, para o 

Centro de Dados da Setúbal Península Digital 
• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 

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

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Conclusão do processo de aquisição de equipamentos informáticos para a 
DDSPS-Academia Senior de sarilhos Grandes, entrega dos equipamentos PCs 
portáteis e instalação do access point, pra permitir o acesso á internet 
através de wireless 

• Apoio no envio de material informático avariado e obsoleto para reciclagem, 
com o apoio de uma empresa especializada na recolha deste tipo de material 
(Reciclinfor) 

• Apoio em diversas reuniões através de videoconferência, instalação dos 
equipamentos: computador portátil, sistema de videoconferência Poly e LCD 

• Reunião de trabalho com a empresa Beltrão Coelho, onde nos foi 
apresentado as soluções de impressão para as escolas 

• Configuração do acesso VPN\MPLS da Academia Senior do Alto Estanqueiro 
Jardia, configuração dos PCs e da impressora Canon na rede do domínio 

• Apoio na interligação de um novo acesso VPN\MPLS no edifício do Laboratório 
de aprendizagem da Atalaia, instalação de vários equipamentos Access Point 
e switch de rede 

• Apoio na contratação de um serviço de remoção de produtos químicos e 
inflamáveis, existentes no espaço do depósito de material informático da 
UMTSI 
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• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (solução de impressão 
centralizada), Maxiglobal (manutenção do Centro de Dados) 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Nota introdutória 

O presente relatório pretende de uma forma sucinta enquadrar as diversas vertentes da 
atividade exercida pela Fiscalização no decorrer dos meses de Abril e Maio de 2021. 

Abril 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização Municipal nos meses de Abril de 2021 foi de 

95, tendo como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal 

e entidades externas. 

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

Proc d nela 

52 

1 o o 1 

fig. - 1 (procedência de processos, Abril) 
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Gráfico representativo da procedencia dos processos em percentagem relativos ao mês de 
Abril 

Munldpes 
55" 

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

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

No que concerne às áreas de atuação foi possível quantificar em alguns grupos que 

constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto tornou-se necessário 

considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 

exemplo condições higio-sanitarias e ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 

ar condicionado e a conspurcação da via pública, o que tornaria a sua representação gráfica 

impraticável. 
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Gráficos re resentativos das diversas áreas dos rocessos efetuados relativos ao mês de 
Abril 

fig. - 3 (áreas de intervenção, Abril) 

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

Notificações e Editais 
3% 

Autos de Nqtlcia 

O
o/c lntormações Internas 

o 0% 

Área de Intervenção 

1% 

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

Processos resolvidos: 94 Processos pendentes: 1 

Total de processos: 95 

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

Processos Pendentes: 
1% 

fig. - 5 (Resolução de processos, Abril) 

Tempo de resolução dos processos 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do mês 

de Abril 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). 
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Foram registados f atendimentos presenciais e 13 telefónicos, registam-se inúmeros 

atendimentos com especial incidência nos telefónicos, em que os municipes recusam 

fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos registos. 

Gráfico representativo de atendimento ao público em percentagem relativos ao mês de 
Abril 

Telefónico 
87% 

Presencial 
13% 

fig. - 6 (atendimento ao publico, Abril) 

Maio 

Processos entrados e suas origens. 

O total de processos entrados na Fiscalização no mês de Maio de 2021 foi de 170, tendo 

como origem diversos departamentos internos, membros do executivo municipal e 

entidades externas. 
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Gráfico representativo da procedência dos processos, relativos ao mês de Maio 

Proc d ncl 99 

52 

3 o 1 1 o 

fig. - 7 (procedência de processos, Maio) 

Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem relativos ao mês de 
Maio 

Preventivas 
58% 

fig. - 8 (procedência de processos em percentagem, Maio) 
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Áreas a que se referem os processos em que se registou intervenção. 

No que concerne às áreas de atuação foi possível quantificar em alguns grupos que 

constituem a base principal da atividade desenvolvida, no entanto tornou-se necessário 

considerar um grupo como diversos, pois versam sobre áreas muito distintas, como por 

exemplo condições higio-sanitarias e ruido de animais, o ruido provocado por aparelhos de 

ar condicionado e a conspurcação da via pública, o que tornaria a sua representação gráfica 

impraticável. 

Gráficos representativos das diversas áreas dos processos efetuados relativos ao mês de 
Maio 

fig. - 9 (área de intervenção, Maio) 
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Gráfico representativo das diversas áreas de tramitação dos processos efetuados em 
percentagem relativos ao mês de Maio 

Notificações e 
Editais Área de intervenção 

Autos de Noticia % 

Veiculos 
Abandonados 

6% 

f Oo/11. 
ln ormaçoes 

Internas 
0% 

____ Obras 

0% 

fig. - 10 (área de intervenção em percentagem, Maio) 

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

Processos resolvidos: 169 Processos pendentes: 1 

Total de processos: 170 

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

Processos Pendentes: ... 

fig. - 11 (Resolução de processos, Maio) 

27 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Tempo de resolução dos processos. 

O tempo médio de resolução de processos por esta Unidade Orgânica no decorrer do mês 

de Maio do ano de 2021 foi de 1 dia, (cálculo efetuado através do rácio entre o somatório 

dos tempos compreendidos desde a entrada à saída dos processos nesta unidade orgânica 

pelo número de processos resolvidos). 

Atendimentos ao Publico. 

Foram registados no mês de Maio do ano de 2021, i atendimentos presenciais e 15 

telefónicos, registam-se inúmeros atendimentos com especial incidência nos telefónicos, 

em que os munícipes recusam fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos 

registos. 

Gráfico representativo de atendimento ao público em percentagem relativos ao mês de 
Maio 

Presencial 
12% 

fig. - 12 (Atendimento ao Publico, Maio) 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- 01 de abril, pendente nº 524145, o SMPC recebeu uma reclamação de um munícipe, 
relativamente a excesso de animais numa habitação. Foi superiormente encaminhado, para 
o Gabinete de Sanidade Pecuária; 

- 12 de abril, pendente nº 525830, situação de risco na Rua das Dálias nº 19 no Montijo, 
onde existe um prédio que apresenta riscos elevados de degradação e queda de materiais 
de revestimento, para a via pública. Atendendo ao risco e perigo o SMPC, balizou 
temporariamente o perímetro do local afetado. Foi encaminhado superiormente para os 
serviços da Fiscalização Municipal para notificação do condomínio do prédio; 

- 14 de abril, pendente nº 526336, o SMPC foi informado por uma munícipe da existência 
de um ninho de vespa na sua propriedade, na Rua Bartolomeu Dias nº 15. A Proteção Civil 
verificou e identificou que o ninho de vespa, era da espécie Vespa Velutina, tendo iniciado 
os procedimentos necessários, para a eliminação do mesmo; 

- 19 de abril, pendente nº 532365, o SMPC foi ativado no dia 18 de maio, devido a 
informação de uma moradora, para a existência de um ninho de vespas asiáticas, no quintal 
da sua residência sito na Rua da Alegria nº 44, Apeadeiro de Sarilhos, Montijo. Foi 
desenvolvido todo o protocolo de atuação para o planeamento e concretização da remoção 
e eliminação do referido ninho; 

- 23 de abril, pendente nº 528034, o SMPC verificou a existência de um poste de iluminação 
azul caido, junto da Rotunda das Portas da Cidade. O mesmo foi resultante de um acidente 
de viação. As diligências necessárias foram desenvolvidas pela DOSUA; 

- 26 de abril, pendente nº 533536, oficio da P.S.P. de Montijo, sobre ocorrência de incêndio 
numa estrada florestal, na freguesia de Montijo. Arderam cerca 200m2 de pasto seco e 
canavial; 

- 29 de abril, pendente nº 528920, situação de perigo, de queda de transeuntes na via 
pública, devido a abatimento do piso, na Rua do Bom Sucesso Charqueirão. Situação 
encaminhada para os serviços dos SMAS, para avaliação e resolução; 

- 29 de abril, pendente nº 528894, o SMPC foi alertado pelos Bombeiros do Montijo, de um 
contato informando a existência de um ninho de vespas asiáticas, na Rua da Escola 
Secundária nº 2 Montijo. Foram mobilizados os meios da empresa Controlpest ao serviço da 
C.M.Montijo, para a remoção do mesmo, o que veio a suceder com êxito; 

- 03 de maio, pendente nº 529431, abatimento de piso na Rua Cidade de Funchal, junto ao 
nº 23, Montijo. Situação encaminhada superiormente, para os serviços dos SMAS, para 
avaliação e resolução; 

- 07 de maio, pendente nº 530402, situação de risco de piso danificado, junto a umas 
escadas integrantes da calçada, no jardim da Praceta das Camélias, Montijo. Foi 
superiormente encaminhado, para a DOSUA; 
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- 10 de maio, pendente nº 530701, O SMPC no dia 6 de maio, recebeu informação do 
Departamento de Saúde Publica, para pedido de apoio a utentes a residir na Rua Eça de 
Queiroz/Quinta do Ramalho - Esteval. A Autoridade de Saúde decretou isolamento e 
quarentena a alguns elementos daquela comunidade. Foram desenvolvidas diligências para 
garantir alimentação, tendo a DSPS articulado com IPSS local por forma a fornecer 
refeições, assim como foi efetuado abastecimento de água e equipamentos de proteção 
individual aos elementos da comunidade ; 

- 10 de maio, pendente nº 530709, o SMPC no dia 7 de maio, recebeu informação de uma 
municipe, da queda de partes do revestimento das varandas do lote 5, na Praça da Paz, 
Montijo. verifica-se que nas traseiras do prédio, grande parte das fachadas junto as 
varandas e janelas, apresentam fissuras. Esta situação foi encaminhada para a Fiscalização 
Urbanística da DPTU; 

- 14 de maio, pendente nº 531703, exposição de munícipe, sobre perigo em via do Montijo. 
Informa que existe um défice de segurança que está por resolver e que coloca grave perigo 
para os utentes da via, designada como Estrada Ponte dos Cavalos - Alto Estanqueiro -
Montijo. Após análise superior dos serviços camarários, foi identificada que aquele troço é 
da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal; 

- 26 de maio, pendente nº 533550, proposta de protocolo que visa definir o quadro de 
cooperação entre a Câmara Municipal do Montijo e a Delegação de Foz do Tejo (Margem 
Sul) da Cruz Vermelha Portuguesa, no que se refere ao apoio prestado na realização de 
Testes Antigénio de Leitura Rápida COVID-19, aos funcionários camarários, a ocorrer no 
Posto Fixo de testagem sito no pavilhão do Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os 
Unidos". 

- Abril e Maio, 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); 

- Desenvolvimento do trabalho da normalização e revisão anual dos extintores dos edifícios 
camarários e escolas do concelho; 

- Preparação logistica diária, na resposta às solicitações de liquido desinfetante e EPI, 5. 
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 ANEPC (Autoridade Nacional Emergência e Proteção 
Civil); 

- Envio de normas de orientação recebidas da DGS (Direção Geral de Saúde); 
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- Envio de legislação sobre a doença C0VID 19; 

- 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 

Abril 

Relativamente à edição para 2021 do Montijo Lugar de Encontros e Festa da Flor foi dada 

continuidade aos procedimentos, nomeadamente: pedido e avaliação para vigilância 

noturna no Jardim Casa Mora durante os fins de semana dos Mercados de Verão e para a 

Praça da República; Receção e confirmação de inscrições dos participantes nos Mercados 

de Verão; Estudo e avaliação de propostas para animação; Articulação de informação com 

serviços da DOSUA para diligências logísticas e de preparação de materiais e serviços para 

os eventos; Articulação com os parceiros nas iniciativas da Festa da Flor, nomeadamente 

sobre Montras e Flor com a loja Verde e Cor e Mercado de Flores com a APPFN. 

Para a "Campanha Vale Mais Comprar Local" foi elaborado texto para Spot de rádio e 

realizada reunião de esclarecimento aos comerciantes da cidade. 

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

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

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

Comunicação Externa 

Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 14 de abril - Reunião de câmara; 28 

de abril - Reunião de câmara; 6 de abril- Inauguração da exposição "Eppur Si Muove [o 

tempo]", de Roberto Santandreu. 12 de abril- Entrevista do presidente à TVI; 17 de abril

Visita ao Centro de Vacinação;23 de abril- Iniciativa Laço Azul. 

Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação digital produzida 

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

outros eventos promovidos por entidades externas em que a CMM presta apoio. Os 

conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as notícias e eventos publicados no 

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

Durante o mês de abril os conteúdos enviados foram essencialmente focados na informação 

sobre as Comemorações do 47. º Aniversário do 25 de Abril, Comemorações do Dia Mundial 

da Dança, Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Comemorações do 

Dia Mundial da Saúde, Censos 2021, Inscrições para o Programa Mais Vale Comprar Local, 
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Mercado de Flores e Comércio+ Digital, Exposições Eppur Si Muove, ENERELIS e Artesanato, 

Estreia absoluta do espetáculo Se o Joaquim d' Almeida Soubesse, lançamento do livro A 

banda d'Além, Desafio à Descoberta do Património Concelhio, Hora do Conto online, 

Concurso Linha Gráfica, Concurso de Poesia e Ficção Narrativa, Webinar: Educação e 

Género, Programa Cidadania é o Meu SuperPoder. Durante o mês de abril foram enviadas: 

Acontece Montijo // 01 a 07 abril; Acontece Montijo / / 08 a 14 abril; Acontece Montijo// 

15 a 21 abril; Acontece Montijo / / 22 a 28 abril; Acontece Montijo / / 29 a 05 maio; Montijo 

//Agenda de Eventos// maio 2021; Programa - Comemorações// 47.0 Aniversário do 25 

de Abril; Convite/ Encontro com a Cultura da Região de Setúbal; Convite / / Inauguração 

do "Monumento à Liberdade"; Convite / / Exposição Eppur Si Muove [o tempo] - Roberto 

Santandreu (enviado pelo CRM e Outlook-compilação de listagem de e-mails enviada pelo 

artista). 

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. É também enviada para os contactos da plataforma WebCRM 

e publicada no Site, Facebook e lnstagram da Autarquia. 

Esta publicação com periodicidade mensal, visa essencialmente divulgar a atividade 

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

de Eventos de abril foi divulgada em formato digital e em destaque teve as Comemorações 

do 25 de Abril. Demos a conhecer a empresa Vanscape, disponibilizámos informação sobre 

a iniciativa à Descoberta do Património Concelhio e o projeto Mural 18, assinalou-se as 

Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um programa 

diversificado e o Dia Mundial da Dança, divulgámos o lançamento do livro A banda d· Além, 

demos a conhecer a programação do CTJA, divulgámos o Concurso Internacional de 

Composição Jorge Peixinho e as Exposições Eppur Si Muove, ENERELIS e de Artesanato. Para 

os mais novos, divulgámos a Hora do Conto e, mais uma vez, demos a conhecer um tema 

relacionado com as boas práticas ambientais e o serviço prestado pelo Balcão Social. 
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Através da rubrica Lojas com Estórias deu a conhecer a loja "Barbearia Boavida" tendo 

realizado entrevista para a edição de Maio, com o proprietário da loja Pedro Boavida. 

Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de abril: 

Realização de entrevista com Luis Belchior, proprietário do restaurante "O Belchior", no 

âmbito da rúbrica "Montijo à mesa" da revista Montijo Hoje. Produção de textos, arranjo 

gráfico e paginação, bem como procedimentos administrativos para impressão, distribuição 

e embalamento. 

Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

MOBILIÁRIO URBANO E OUTDOORS 

. Mupis Paris 

Durante o mês de abril, foram afixados os seguintes cartazes: Espetáculo NÓ da Companhia 

Mascarenhas Martins; Campanha Vale Mais Comprar Local e Campanha Consignação IRS da 

Cruz Vermelha Portuguesa - cedência . 

. Mupis GT 

Durante o mês de abril, foram afixados os cartazes alusivos à Campanha Vale Mais Comprar 

Local. 

. Outdoors 8x3mts 

Durante o mês de abril, divulgámos a Campanha Vale Mais Comprar Local nas seguintes 

localizações: Rotunda Portas da Cidade, Rotunda da Atalaia, Rotunda do Apeadeiro de 

Sarilhos, Praça Gomes Freire de Andrade, Estrada sentido Cais do Seixalinho . 

. Outdoors 4x3mts 

Durante o mês de abril, divulgámos a Campanha Vale Mais Comprar Local nas seguintes 

localizações: 2 estruturas localizadas em Canha 1 2 estruturas localizadas em Pegões. 
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IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO I MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

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

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

entrega/ montagem dos trabalhos e o cumprimento dos prazos. Assegurar a distribuição dos 

materiais promocionais relativamente a ações/iniciativas promovidas e/ou apoiadas pelo 

município . 

. Campanha Vale Mais Comprar Local - Impressão: 18 cartazes Mupis Paris 1 1 O cartazes 

Mupis GT 1 5 lonas 0utdoors 8x3mts 1 4 lonas 0utdoors 4x3mts 1 5000ex. flyers 1 40.000 

Vales Mais Desconto 1 1000 Vales Família I Distribuição: 5000ex. flyers distribuídos junto 

do comércio local 

. Exposição Enerelis - Impressão: Faixa exterior 1 16 painéis, inclui o painel de entrada 

. Espetáculo NÓ - Impressão: 6 cartazes Mupis Paris 

. Brochura Coleção Estudos Locais - Impressão: "A "Banda d' Além" e a Cidade de Lisboa 

Durante o Antigo Regime: uma perspetiva de história económica regional comparada" -

500ex. 

Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1615 para 1727. 

Foram colocadas 33 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 
maioritariamente com iniciativas da autarquia. Foram colocadas stories diárias que nos 
permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

lnstagram CTJA - O número de seguidores subiu de 561 para 571seguidores. 

Têm sido divulgadas iniciativas de espetáculos online (Dia Mundial do Teatro), para o efeito 
foram colocados 5 posts e stories 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 450 para 509. Foram colocados 9 
stories e posts sobre 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 359 para 364 seguidores foram 
colocadas 4 posts/stories sobre iniciativas do Gabinete da Juventude. 
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Durante o mês de abril, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 148 

novos fãs e 144 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 promovidas e 

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

notícias relevantes elaboradas no site da autarquia. 

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

no post: Inauguração de Escultura Pública - Monumento à Liberdade (14%) com 13674 

pessoas alcançadas e 543 reações, comentários ou partilhas. 

Estatística de "Storys": 12 storys (algumas com várias imagens cada) com destaques sobre: 

espetáculos do CTJA, divulgação da exposição da Galeria Municipal e do desafio online À 

Descoberta do Património do Concelho. 

Facebook do CT JA 

Manutenção da página - agendamento da página, comunicação, criação de todos os eventos 

mensais da programação do CT JA. 

Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 9130 (+17) seguidores 9427 (+3) 

Publicações: 18 Ligações externas (partilha): 1 Eventos publicados: 9. Destacou-se o 

espetáculo: Se o Joaquim d' Almeida soubesse (estreia vídeo) 4, 1 k 

Se o Joaquim d' Almeida soubesse / Companhia Mascarenhas-Martins-agendamento da 

Estreia vídeo (online). 

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 abril, foram atualizados os 

seguintes dados: Atividades Económicas - Outras atividades económicas: inseridas 5 

empresas; Entidade -Fornecedores/Comunicação/Gráficas 3 fornecedores; 

Brindes/Material Honorífico - 2 fornecedores; Distribuição - 1 fornecedor; Serviços - 2 
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fornecedores; Entidade Subscritores: inseridos 10 subscritores. Inseridas 10 novas Entidades 

nos seguintes campos: Entidade Nome, Telefone, Fax, Endereço, Código Postal, Localidade, 

www (pesquisa no Google). Inseridos 13 Contactos 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 14 e 28 de abril I Editais: 43 a 53 

1 Covid-19: Foram feitas três atualizações da área, sobre o plano de desconfinamento a 

iniciar a 8 de abril, 19 de abril e 1 de maio. 

Noticias - Executivo municipal inicia ciclo de visitas em Canha; Exposição de fotografia de 

Roberto Santandreu na Galeria Municipal; Festa da Flor volta a florir o Montijo entre 28 e 

30 de maio!; Plano de Desconfinamento- 1 de maio; Mural 18: a cultura que nos continua a 

muralizar; Marcos Lopes vence Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude; Câmara 

renova apoio a concessões municipais; Câmara Municipal isenta taxas a IPSS e a associação 

Desportiva acima dos 57 mil euros; 9. ªRondado Concurso 'À Descoberta do Património do 

Concelho'; Cidadania é o Meu SuperPoder! ; Escultura em homenagem à floricultura 

montijense; CENSOS- Montijo tem e-balcão de apoio à população; A "Banda D'Além" e a 

Cidade de Lisboa durante o antigo regime; Montijo assinalou o 47. º Aniversário do 25 de 

Abril; Mural 18 continua muralizado no apoio à cultura; Autarquia comemora 47. º 

Aniversário do 25 de abril; Webinar "Educação e Género: Pensar Plural e enfraquecer 

Mentalidades Hegemónicas".; Workshop de Dança I United Visionary Arts; Projeto SAND 

recebe apoio financeiro e continua até final do ano; Programação do Mural 18 com dança, 

música e uma exposição; Aprovada a assunção de compromisso relativo à celebração do 

contrato de recolha e transporte de Residuo Sólidos Urbanos; Aprovada autorização para 

assunção de compromisso de aluguer de módulos para a EB D. Pedro Varela; Montijo vai ter 

Parques Caninos; X Concurso de Poesia e Ficção Narrativa "Montijo Jovem"; Apresentação 

de maquetas, Rotunda do Apeadeiro de Sarilhos; Câmara Municipal do Montijo associa-se 

ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância; Plano de Desconfinamento; Roberto 

Santandreu aborda o tema tempo em exposição fotográfica (c/ video); Se o Joaquim 

D'Almeida Soubesse; 6. ª Ronda do Concurso 'À Descoberta do Património do Concelho'; Dia 

Mundial da Saúde; Programa Municipal Vale Mais Comprar Local; Declaração "O processo de 
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litigância de má-fé das oposições"; IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude; 

Atribuição de Apoio ao Centro de Ação Social e Cultural das Faias; Flora e Stella" de Araci 

Tanan no Mercado Municipal; Montijo vai ter Hospital de Dia de Psiquiatria; Declaração 

política do presidente da Câmara Municipal do Montijo acerca do arquivamento de uma 

queixa-crime. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; DE- Divulgação Cidadania é o Meu 

SuperPoder!; 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; Centro Local de Aprendizagem- Webinar 

"Educação e Género: Pensar Plural e enfraquecer Mentalidades Hegemónicas; United 

Visionary Arts- Workshop de Dança; DICAD - Divisão de Intervenção dos Comportamentos 

Aditivos da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo- Dia da Saúde. 

Comunicação Social 

Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 18 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

apoios (8); Cultura (3); CT JA (2); Outros (4); Educação (1 ). 

Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 14 e 28 de abril 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 
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Inserção de banners sobre as comemorações do 25 de abril e o Programa do Comércio local 

e anúncios sobre a exposição de Rodrigo Santandreu, as comemorações do 25 de abril e o 

Programa do Comércio local. 

Comunicação Interna 

Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: Deliberações das reuniões de câmara de 31 de março e 

14 e 28 de abril (num total de 27 documentos). Noticias: Marcos Lopes vence Concurso 

Linha Gráfica Semana da Juventude; Executivo municipal inicia ciclo de visitas em Canha; 

Escultura em homenagem à floricultura montijense; Festa da Flor volta a florir o Montijo 

entre 28 e 30 de maio!; Lançamento do livro A "Banda D'Além" e a Cidade de Lisboa durante 

o antigo regime; Autarquia comemora 47.º Aniversário do 25 de abril; Workshop de Dança 

1 United Visionary Arts; X Concurso de Poesia e Ficção Narrativa "Montijo Jovem"; 7. ª Ronda 

do Concurso "À Descoberta do Património do Concelho"; Cidadania é o Meu SuperPoder!; 

Projeto SAND - Sarilhos Grandes Entre Dois Mundos: 13 Anos de Investigação; Plano de 

Desconfinamento; Se o Joaquim D'Almeida Soubesse; 6. ª Ronda do Concurso 'À Descoberta 

do Património do Concelho'; Dia Mundial da Saúde IV Concurso Unha Gráfica Semana da 

Juventude; Programa Municipal Vale Mais Comprar Local. 

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 abril: 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". CTJA - Se o Joaquim d'Almeida soubesse / Companhia 
Mascarenhas-Martins - 1mg 960x1200px + img 1400x550px + img evento+criação de evento 
+ story facebook e instagram. Vitorino (Comemorações do 25 de Abril) - Cartaz vitrine 
900x2000mm (design, impressão, dobragem e corte), 1mg 960x1200px + img 1400x550px + 
img evento+criação de evento + story facebook e instagram + slides para vídeo. Workshop 
de Dança / United Visionary arts - Cartaz vitrine 900x2000mm (design, impressão, 
dobragem e corte), 41mg 960x1200px + img 1400x550px + img evento+criação de evento+ 
4 story facebook e instagram + slides para vídeo. Cartaz formato A3 (impressão de 20ex. ). 
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Nó - Companhia Mascarenhas-Martins - Arte final Mupi Paris + img 960x1200px adaptada 
ao layout Mural18. A Garota não - PICA - Cartaz vitrine 900x2000mm (design, impressão, 
dobragem e corte), 1mg 960x1200px + img 1400x550px + img evento+criação de evento+ 
story f acebook e instagram + slides para vídeo. A Ilha de Plástico / Animateatro - Cartaz 
vitrine 900x2000mm (design, impressão, dobragem e corte), 1mg 960x1200px + img 
1400x550px + img evento+criação de evento + story f acebook e instagram + slides para 
vídeo. Toni Erdman - Cartaz vitrine 900x2000mm (design, impressão, dobragem e corte), 
1mg 960x1200px + img 1400x550px + img evento+criação de evento + story facebook e 
instagram + slides para vídeo. GCRP - Campanha VALE MAIS comprar local - Bandeira para 
Comércio local (design + arte final). Apresentação Campanha VALE MAIS - 20 Brochuras, 
design impressão dobragem e acabamento. Publicação digital plataforma ISSUU. 13 img 
para redes sociais. Imagens para facebook e instagram 960x1200px. 5 imagens da campanha 
(iguais aos Mupis Paris). 3 Imagens para redes sociais + 2 img para story. Terminus das 
Inscrições. Anúncios - ½ página SEM MAIS + ½ página SETÚBAL MAIS. 2 banner Diário do 
Distrito/Montijo On City. 1 página Setubalense. Flyer AS frente e verso (design + arte 
final).4 Imagens 960x1200px facebook e instagram. 4 imagens para story facebook e 
instagram. Placa FEDER- Formato A1 (594x841mm) Reabilitação da Ermida de Santo 
António / Quinta do Pátio d' Água. Horário Posto de Turismo para display- Atualização de 
informações. Comemorações do 25 de Abril 2021 . 1mg 1400x550px + img AMRS 
1900x550px + img para redes sociais 960x1200px. Separadores vídeo: 13 imagens para vídeo 
da sessão solene (intervenções). 3 imagens inauguração do monumento escultórico à 
Liberdade (Praça da Liberdade/Colinas do Oriente). Montras em Flor - Banner site CMM, 
Facebook, instagram, google forms, normas de participação e lista de Lojas de 
participantes. DDSPS - Slide para vídeo 9 aniversário Academia Sénior Pegões e Canha 
1280x720; Cidadania é o meu Poder, banner 1400x550; Guia Mitos Associados à Migração. 
Exposição Eppur Si Muove (Galeria Municipal) - Conceção das legendas da exposição; 
Convite CRM; Capa para vídeo; Sequência stories (lnstagram/Facebook); Post Carrossel 
(lnstagram Galeria);Tratamento de fotografias para o lnstagram da Galeria. X Concurso 
Poesia e Ficção Narrativa - Montijo Jovem 2021 - Banner Site; Post Facebook/lnstagram; 
Capa Facebook; PDF Normas de Participação; PDF Ficha de Inscrição; Anúncio para 
contracapa do Montijo Hoje. Post Carrossel Comércio+ Digital - Formação Literacia Digital 
(lnstagram/Facebook) e- Flyer AS Comércio+ Digital - Formação Literacia Digital. Criação 
ícone para App do SMAS; Redimensão de logótipo para App do SMAS. Desenvolvimento da 
Imagem da Festa da Flor 2021 e Mercados de Verão 2021. Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios 2021 -Criação da linha gráfica para a iniciativa em vários formatos de acordo com 
as necessidades de publicação nas várias plataformas (Site, Facebook, lnstagram), assim 
como um cartaz A3 para impressão. Desafio "À Descoberta do Património" (trabalho 
iniciado a 18/2) - Execução dos materiais para as quatro rondas do mês de abril: 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. Exposição "Atelier das Duas" (trabalho de 13/1) - 3 Placas AS para as vitrines. 25 
de Abril - Banners para Diário do Distrito, Convite CRM, Imagens de divulgação para a 
newsletter Acontece e lnstagram, Programa (CRM e Facebook), Publicidades para os jornais 
Sem Mais, Setúbal Mais e Setubalense. Mercado de Flores (imagem posteriormente criada 
pela Teresa Carreira) - Imagem site, Ficha de Inscrição e Normas de Participação. Hora do 

42 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Conto Online - 1 maio - Criação da imagem para a Hora do Conto e imagens de divulgação 
para as redes sociais e newsletter Acontece. 

Atelier Audiovisual 

Reportagens Videográficas - Edição do vídeo "Visita guiada ao Arquivo Municipal"; Edição 

do vídeo "Visita guiada à Quinta do Pátio d' Água e Ermida de Santo António."; Edição do 

vídeo Atelier - "Vamos fazer um coelhinho da Páscoa"; Edição do vídeo para Hora do Conto 

- "O tesouro" - uma história sobre o 25 de Abril em Portugal; Edição da sessão de Câmara 

do dia 14 de Abril; Reportagem e edição da exposição de fotografia de Roberto Santandreu; 

Edição do vídeo Cidadania é o Meu SuperPoder!; Realização de 3 entrevistas para o 

Aniversário da Academia Sénior De Pegões e Canha; Realização do vídeo para o 9º 

Aniversário da Academia Sénior De Pegões e Canha; Realização do vídeo para o 47.º 

Aniversário do 25 de abril, com 7 entrevistas. Edição de três vídeos para o site da CMM. 

Reportagem da semana da verde - plantação de árvores. 

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 

Menu Gestão de Atividades/Obras Municipais 

► Criadas 5 fichas em 4 processos 
► 19 requisições internas 
► 14 requisições externas 
► 7 PFO 
► 8 faturas conferidas 

Afetação de horas nas fichas dos processos na Gestão de Atividades de funcionários. 
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Relativamente à edição para 2021 do Montijo Lugar de Encontros - Mercados de Verão e 

Festa da Flor foram realizados os últimos preparativos a nivel de logística com serviços da 

DOSUA, com o serviço da cultura e com os participantes; Foram preparados alguns 

passatempos e contratados grupos de música e de animação; Foi contratualizado o serviço 

de realização de live streaming no Facebook da autarquia para alguns dos eventos e 

assegurada a transmissão dos eventos pelo GCRP. Foi realizado o acompanhamento da 

montagem da estrutura aérea na rua Almirante Cândido dos Reis e no Jardim Casa Mora, 

bem como o acompanhamento na montagem e distribuição dos stands para os mercados de 

verão pelos comerciantes e artesãos. Foi efetuada uma escala de serviço para mediar a 

entrada dos munícipes no recinto do Jardim Casa Mora para visitar os mercados e assistir 

às iniciativas. Foi também dado apoio à DCBJD - Gabinete da Juventude - na elaboração de 

atividades e elementos de comunicação para a realização da semana da Juventude. 

Inserido na Semana da Juventude, organização e preparação das "conversas improváveis", 

com figuras emblemáticas do Montijo, de áreas e gerações distintas, debatendo a sua 

juventude no Montijo. 

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: 

12 de maio - Reunião de câmara; 26 de maio - Reunião de câmara; 5 de maio - Visita do 

Executivo a Canha 6 de maio - Abertura Universidade Sénior Atalaia 7 de maio - Visita do 

Executivo a Sarilhos Grandes 8 de maio - Apresentação do livro de Poesia 7 Professores 7 

Poetas 11 de maio - Reabertura Atividades Atelieres Seniores de Canha- Ginástica 11 de 

maio - Reabertura Atividades Atelieres Seniores de Canha- Oficina de leitura 13 de maio -

Reabertura Academia Sénior de Pegões 13 de maio - Gravação video Transtejo sobre novo 

Navio Elétrico Leader 14 de maio - Visita do Executivo a Pegões 18 de maio - Assinatura do 
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Roteiro Ambiental para a Suinicultura 20 de maio- Visita do Executivo ao Montijo Afonsoeiro 

20 de maio - Festa da flor 21, 22 e 23 de maio- Semana da juventude 27 de maio -

Conferência "A Felicidade" - Universidade Sénior do Montijo 28 de maio - Visita do Executivo 

ao Montijo Afonsoeiro 29 de maio - Sessão Solene 40º Aniversário do VGFC da Lançada 30 

de maio - 29º Aniversário Lions Clube do Montijo. 

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 maio, demos continuidade à divulgação das iniciativas Programa Mais 

Vale Comprar Local, Mercado de Flores, Montras em Flor, Concurso de Poesia e Ficção 

Narrativa, Desafio à Descoberta do Património Concelhio, Exposições Eppur Si Muove, 

ENERELIS, Arte e Saber. Outros conteúdos que tiveram igualmente destaque: programa da 

Festa da Flor, ciclo de conferências SAND - Sarilhos Grandes Entre Dois Mundos, inauguração 

Mural We Are The Flowers pela artista Tamara Alves, Semana da Juventude, visita guiada 

à exposição Eppur Si Muove pelo artista Roberto Santandreu, exposição itinerante "Os 

Relógios de Sol e a Matemática", conferência "A felicidade", ciclo de cinema Toni 

Erdmann, espetáculos O meu pequeno grande Mundo, concerto acústico com Filipa Ganhão, 

Nó da Companhia Mascarenhas Martins, António Zambujo-Do Avesso, Luis Sequeira, A 

Garota Não, Jovens Solistas da Metropolitana e as Comemorações do Dia Mundial da Criança 

com a divulgação dos espetáculos infantis ... num FAROL, A ilha de plástico e a exposição 

"Ser Criança". Foram enviadas: Acontece Montijo / / 06 a 12 maio; Acontece Montijo / / 13 

a 19 maio; Acontece Montijo / / 20 a 26 abril; Acontece Montijo / / 27 a 02 junho; Montijo 

Hoje li N.º 39 li Abril 2021; Montijo li Agenda de Eventos li junho 2021 

Convite / / Mercado de Turismo; Convite / / Festa da Flor 2021; Convite / / Programa da 

Semana da Juventude; Convite / / Montra Oferta Educativa e Formativa - Semana 

Juventude; Convite / / Conferência "A Felicidade" 1 Universidade Sénior do Montijo; 
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Convite / / Conferência "A Felicidade" 1 Universidade Sénior do Montijo; Seminário 

/ /Observatório do Desporto e da Atividade Física da AML Saber Mais e Decidir Melhor; 

Nota: Para o envio do convite do Mercado de Turismo através do Outlook foi elaborada 

listagem de e-mails, referente aos Concelhos da AML nas seguintes categorias: Alojamento 

Local; Empreendimentos Turísticos; Agências de Viagens e Turismo e Agentes de Animação 

Turística. 

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. É também enviada para os contactos da plataforma WebCRM 

e publicada no Site, Facebook e lnstagram da Autarquia. 

Esta publicação com periodicidade mensal, visa essencialmente divulgar a atividade 

municipal em várias áreas, tais como: cultura, ambiente, turismo, entre outras Durante o 

mês de maio, a Agenda de Eventos foi disponibilizada em formato digital e em formato 

papel com a Festa da Flor em destaque. Demos a conhecer o alojamento turístico 

Fisherman' s lnn, promovemos, mais uma vez, a iniciativa à Descoberta do Património 

Concelhio, assinalámos as Comemorações do Dia Internacional dos Museus, este ano, em 

formato digital, cujo programa contou com a abertura de uma exposição itinerante no 

Museu Agrícola da Atalaia e uma Conversa com Patrícia Costa, autora da exposição 

ENERELIS, as Comemorações do Dia Mundial da Criança com a divulgação de vários 

espetáculos infantis, demos a conhecer a programação do CT JA, divulgámos as Exposições 

Eppur Si Muove, ENERELIS e Arte e Saber. Para os mais novos, divulgámos a Hora do Conto 

e, mais uma vez, demos a conhecer um tema relacionado com as boas práticas ambientais, 

este mês na rubrica Lojas com Estórias demos a conhecer a Barbearia Boavida e divulgámos 

o serviço prestado pela Loja Social. 

Em maio foram trabalhados os conteúdos para a agenda de junho para a rubrica Lojas com 

Estórias para a divulgação da loja "Maria Portuguezza" tendo realizado entrevista com a 

proprietário da loja. 
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Realização de entrevista com Tiago Fernandes, presidente do "Juventude Sarilhense". 

Produção de textos, arranjo gráfico e paginação, bem como procedimentos administrativos 

para impressão, distribuição e embalamento. 

Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

. Mupis Paris 

Durante este mês, foi solicitada à JCDEcaux a afixação dos seguintes cartazes: Mercados 

de Verão; Festa da Flor; Semana da Juventude e demos continuidade à divulgação da 

campanha da Cruz Vermelha Portuguesa . 

. Mupis GT 

Mantivemos os cartazes alusivos à Campanha Vale Mais Comprar Local. 

. Outdoors 8x3mts 

Demos continuidade à divulgação da Campanha Vale Mais Comprar Local nas seguintes 

localizações: Rotunda Portas da Cidade, Rotunda da Atalaia, Rotunda do Apeadeiro de 

Sarilhos, Praça Gomes Freire de Andrade, Estrada sentido Cais do Seixalinho . 

. Outdoors 4x3mts 

Demos continuidade à divulgação da Campanha Vale Mais Comprar Local nas seguintes 

localizações: 2 estruturas localizadas em Canha 1 2 estruturas localizadas em Pegões. 

IMPRESSÃO E DlSTRIBUIÇÃO I MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

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

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

entrega/montagem dos trabalhos e o cumprimento dos prazos. Assegurar a distribuição dos 

materiais promocionais relativamente a ações/iniciativas promovidas e/ou apoiadas pelo 

município . 

. Mercados de Verão* - Impressão: 21 cartazes Mupis Paris 
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. Festa da Flor* - Impressão: 8 cartazes Mupis Paris 1 6000ex. programas folhetos tripticos 

11 Distribuição: programas folhetos tripticos 5500ex. empresal500ex. gcrp - concelho do 

Montijo 

. Semana da Juventude - Impressão: 8 cartazes Mupis Paris 

. Planta da Cidade para Migrantes - Impressão: 300ex. plantas em formato zig zag 

. Roteiro dos Restaurantes - Impressão: 2000ex. roteiros 

. Agenda Eventos maio - Distribuição: 6500ex. empresal500ex. gcrp - concelho do Montijo 

. Agenda Eventos junho - Impressão: 7000ex. agendas 

*Impressão: 9000ex. Flyers A5 - Frente Festa da Flor e Verso Mercados de Verão 11 

Distribuição: flyers A5 8500ex. empresal500ex.gcrp - concelhos do Montijo, Alcochete, 

Moita e Vendas Novas e Pinhal Novo. 

Gestão do lnstagram 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 1727 para 1816. Foram colocadas 

36 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 571 para 584 seguidores. Têm sido 

divulgadas iniciativas de espetáculos no CTJA, para o efeito foram colocados 6 posts e 

stories 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 509 para 524. Foram colocados 6 

stories e posts sobre a exposição Si Muove de Roberto Santandreu. Foi divulgado ainda um 

video com a entrevista ao autor. 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 364 para 399 seguidores foram 

colocadas 14 postslstories sobre iniciativas do Gabinete da Juventude, nomeadamente, 

sobre a Semana da Juventude. 
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Manutenção da página de facebook do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida - agendamento 

da página, comunicação. 

Estatísticas de página: Seguidores: gostos de página 9180 (+50) seguidores 9467 (+40) 

Publicações: 40 Ligações externas (partilha): 3 Eventos publicados: 6 

Destacou-se o espetáculo: Se o Joaquim d' Almeida soubesse ( estreia vídeo) 7, 7k 

Base de Dados / WebCRM 

A base de dados do GCRP encontra-se institufda 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 maio, foram atualizados os seguintes dados: Entidade - Turismo - Alojamentos -Inseridos 

4 alojamentos. Entidade - Atividades Económicas - Outras Atividades Económicas - Inserida 

1 empresa. Entidade - Subscritores Inseridos 7 subscritores. Inseridos 15 Contactos 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 12 e 26 de maio I Editais: 54 a 64 

1 Covid-19: Foram feitas atualizações da área, sobre o plano de desconfinamento. 

Notícias - OPEN DAY do Projeto Kont '@rte-E8G - Bairro da Caneira; Comemorações do Dia 

Mundial da Criança / / Programação Infantil; ... Num Farol / / Teatro; Programa "Ser Criança" 

/ / 1 de junho; Aprovada abertura de concurso para um fogo de habitação social em Canha; 

Luís Sequeira no Museu Agrícola da Atalaia; Contas públicas confirmam "Bom Governo do 

Montijo" e câmara repete saldo positivo em 2020; Apoio para Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Montijo; Inauguração do mural We are the flowers de Tamara 

Alves; 13. ª Ronda do Concurso 'À Descoberta do Património do Concelho'; Seminário 

internacional da AML sobre observatórios de desporto reúne especialistas conceituados; A 

Ilha de Plástico; "SANO-Sarilhos Grandes entre Dois Mundos" - Ciclo de Conferências; Drive 

ln I Semana da Juventude - 28 de maio; Está aberto o concurso para atribuição de 9 
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habitações em regime de arrendamento apoiado; Inaugurações na visita do executivo 

municipal à União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro; Anomalias no abastecimento de 

água / / 21/05/2021 / / Montijo e Afonsoeiro; Dia Municipal da Diversidade Cultural; 

Anomalias no abastecimento de água / / 21/05/2021 / / Montijo e Afonsoeiro; Secundária 

Jorge Peixinho vence 6. º Jogo de Gestão lnterescolas; Visita do executivo municipal à União 

de freguesias de Montijo e Afonsoeiro a 20 e 28 de maio; Aviso corte de água \\ Montijo \\ 

25, 26 e 27/05/2021; Que histórias esconde uma fotografia?; António Zambujo no CTJA; 

Dia Internacional dos Museus; O Meu Pequeno Grande Mundo; Workshop "Desporto, a 

Pandemia e os Seniores"; Montras em Flor no Montijo; Semana da Juventude 2021 - Montijo, 

Uma Juventude que Marca!; Semana da Juventude 2021 - Montijo, Uma Juventude que 

Marca!; Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia; Aprovada abertura de 

concurso para fogos de habitação social; 11. ª Ronda do Concurso 'À Descoberta do 

Património do Concelho'; A Garota Não no CT JA; Vale Mais Comprar Local - Lojas Aderentes; 

Jovens Solistas da Metropolitana; Inquérito de Satisfação de Clientes/Munícipes SMAS; 

Sarilhos Grandes aposta em Espaços de Jogo e Recreio; Autarquia apresenta a mais recente 

obra da coleção poesia; Montijo Hoje Abril; Reuniões de Câmara presenciais no CT JA; 

Sarilhos Grandes recebe executivo municipal; Canha tem nova viatura para transporte 

escolar; Executivo municipal em visita a Canha; ARTE & SABER, de António Santos, no 

Mercado Municipal; Sarilhos Grandes recebe executivo municipal; Programação cultural do 

Mural 18 retoma atividades com público; 10.ª Ronda do Concurso 'À Descoberta do 

Património do Concelho'; Montras em Flor - Inscrições Abertas. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DCBJD- Semana da juventude; DGRH - Documentos de procedimentos concursais; SMAS -

Aviso corte de água \\ Montijo \\ 25, 26 e 27/05/2021; Inquérito de Satisfação de 

Clientes/Munícipes SMAS; Atualização área de contratos. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

AML sobre observatórios de desporto reúne especialistas conceituados; "SANO-Sarilhos 

Grandes entre Dois Mundos" - Ciclo de Conferências; Mural 18- Atualização semanal da 

programação. 
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Foram realizadas e enviadas 27 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

CT JA (6); Cultura (5); Ação Social (2); Outros (15). 

Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 12 e 26 de abril 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 a Semana da Flor e anúncios sobre Solistas da Metropolitana, 

Semana da Juventude e Festa da Flor. 

Comunicação Interna 

Gestão da lntranet 

Na área das Reuniões de Câmara: Deliberações das reuniões de câmara de 12 e 26 de maio 

(num total de 19 documentos). 

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 

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

flyers, mupis, outdoors e roll up. Designadamente em abril: GCRP - composição gráfica da 

newsletter Acontece Montijo (semanal colocada no WEBCRM); Composição gráfica, 

paginação, pdf, imagens para site e colocação no ISSUU e WebCRM. 
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Materiais Festa da Flor 2021 - Mupi Festa da Flor 2021, Mupi Mercados de Verão. Flyer AS 

frente e verso Mercados de Verão e Festa da Flor, Cartaz Mupi Heritage Festa da Flor e 

Mercados de Verão, Autocolantes chão (entrada e saída), Placas de entrada (entrada e 

saída), Placas marcação de lugar 40x40, Lona Lugar de Encontros - Palco, Lona de entrada 

- Mercados de Verão, Panfleto Tríptico Festa da Flor 2021, Placas A3 Festa da Flor, 

Publicidade Setúbal Mais 2S0x1 SSmm - Festa da Flor, Publicidade Setubalense - Festa da 

Flor. Web - Banners Site (Mercados de Verão, Festa da Flor e concertos), Convite CRM -

Festa da Flor, Banner Festa da Flor para Acontece, Capa Facebook Festa da Flor, Capa de 

Facebook Montijo Lugar de Encontros, Imagem Evento Facebook - Mercados de Verão / 

Festa da Flor, Post lnstagram / Facebook - Carrossel - Festa da Flor, Story - Festa da Flor, 

Posts Filipa Canhão, Grupo Travessias, Cantigas da Carolina (Facebook/lnstagram), Post 

Tamara Alves, Patrícia Primavera (Facebook/lnstagram), Capas para Livestream (Filipa 

Canhão e Grupo Travessias), Carrossel Mercados de Verão - Geral, Post Mercados de Flores 

e Decoração Floral - horários, Post Alteração Horário Festa da Flor, Post Medidas Gerais 

DGS. Banners Site Evento "Que histórias esconde uma fotografia", Post Carrossel "Que 

histórias esconde uma fotografia", Imagem Evento Facebook "Que histórias esconde uma 

fotografia". Separador em vídeo para Ciclo de Cinema CTJA. 

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

para as quatro rondas do mês de maio: Cabeçalho para o formulário, Formulário no Google 

Forms, Capa para o vídeo, Imagens de divulgação para: Site, Newsletter Acontece Montijo 

e Redes Sociais (Facebook e lnstagram). Exposição "Arte e Saber" - Criação da imagem da 

exposição nos seguintes formatos: Cartaz 60x90cm (para o Mercado Municipal) e Cartaz A3. 

Imagens de divulgação para: Site, Newsletter Acontece Montijo e Redes Sociais (Facebook 

e lnstagram). Criação de materiais para o espaço expositivo: Placa A3 com texto descritivo 

e 1 Placas AS. Montagem da exposição. Ilustrar Montijo - Criação da imagem da iniciativa 

nos seguintes formatos: Cartaz A3 e Página para a Agenda de junho. Imagens de divulgação 

para: Site, Newsletter Acontece Montijo e Redes Sociais (Facebook e lnstagram). 

Conferência "A Felicidade" - Criação da imagem da conferência nos seguintes formatos: 

Cartaz A3 e Convite. Imagens de divulgação para: Site, Newsletter Acontece Montijo e 

Redes Sociais (Facebook e lnstagram). Workshop "Desporto, a Pandemia e os Seniores" -

Criação da imagem do workshop nos seguintes formatos: Cartaz A3. Imagens de divulgação 

para: Site, Newsletter Acontece Montijo e Redes Sociais (Facebook e lnstagram). Dia 
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Internacional dos Museus 2021 - Imagem de capa para o video "Conhecer os Museus do 

Concelho". Imagem de capa para o video "Relógios de Sol e a Matemática", Legendas para 

a exposição "Relógios de Sol e a Matemática". Imagens de divulgação para lnstagram. Capa 

para "Prestação de Contas 2020 Individual". Jovens Solistas (ANSO) Metropolitana Cartaz 

vitrine 900x2000mm (design, impressão, dobragem e corte), 1mg 960x1200px + img 

1400x550px + img evento+criação de evento+ story facebook e instagram + img1024x350px 

+ 600x849px + cartazes A3 e A4 (20 ex. de cada). Anúncios: 1 / 4pag Sem Mais, banner Diário 

do Distrito e Montijo Oncity, 1 pág. Setubalense. Nó - Companhia Mascarenhas-Martins -

Arte final Mupi Paris + img 960x1200px adaptada ao layout Mural 18. A Ilha de Plástico e 

Tony Erdman (Ciclo de Cinema) lmg1024x350px + 600x849px. António Zambujo -

lmg1024x350px + 600x849px + 960x1200px (levantamento de reservas). Back to Disco -

Cartaz vitrine 900x2000mm (design, impressão, dobragem e corte), 1mg 960x1200px + img 

1400x550px + img evento+criação de evento+ story facebook e instagram + img1024x350px 

+ 600x849px + cartazes A3 e A4 (20 ex. de cada). GCRP -Campanha VALE MAIS comprar 

local - Lista de estabelecimentos aderentes para as redes sociais Placas FEDER - Formato 

A1 (594x841mm), Remoção de amianto Escola Básica da Caneira + Escola Básica Rosa dos 

Ventos, Afonsoeiro. Semana da Juventude 2021 - 1mg 1400x550px + img AMRS 1900x550px 

+ img para redes sociais 960x1200px, lmg1024x350px + img600x849px. Mupi Paris, Roll-up 

e faixa 3000x1000mm, Design e arte final, Cartaz geral semana da Juventude - A3 e A4 

(design e impressão de 30 ex.), Certificados para participantes -IV Concurso Linha Gráfica 

Semana da Juventude / A tua Ideia, a nossa imagem 2021, Design e impressão de 9 

exemplares. Semana da Juventude - Convite Digital - Inauguração do mural homenagem 

aos Pescadores (Largo Conde Ferreira). Anúncios - /4pág. Sem Mais, Banner Diário do 

Distrito e Montijo On City, 1 pág. Setubalense. Conferência -A transformação Digital na 

Educação, que futuro?. Programa digital para redes sociais e newsletter digital (WebCRM). 

Webinar: Programa Navegar em Segurança, Primeiros passos para um vida mais sutentável, 

objetivos desenvolvimento sustentável ODS, Igualdade de género/Conhecer para proteger, 

Greve climática estudantil,lmagem divulgação para redes sociais e separadores vídeo. 

Cartazes com a Lotação permitida no Jardim Municipal da Casa Mora - Design e impressão 

de 15 ex. Stencil para Mural de homenagem aos Pescadores (Largo Conde Ferreira). Cinema 

Drive ln - Slides para instagram e f acebook, Imagem Divulgação para redes sociais, img 

para evento, Cartaz A3 e A4 (impressão de 30ex. cada). 
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Reportagens Videográficas - Edição de 4 videos para o programa "À Descoberta do 

Património". Visita guiada ao Parque Municipal Carlos Hidalgo de Gomes Loureiro. Festas 

Populares de São Pedro. Visita guiada ao Moinho de Vento do Esteval. Visita guiada à Arte 

Urbana no Montijo. Acompanhamento e reportagem de video do mural de arte urbana no 

Esteval We are the flowers" de Tamara Alves. Edição e reportagem de video da 

Semana da Juventude Encontros Improváveis Luis Rouxinol e Luis Rouxinol Jr. Elisabete 

Jacinto e Tiago Correia. Edição do video Atelier - Uma prenda para a mãe. Edição do video 

para Hora do Conto - "Os Ovos Misteriosos". Edição e reportagem da Exposição dos Relógios, 

no Museu Agricola da Atalaia. Edição e reportagem Filme genérico sobre os Museus do 

Concelho: Museu Municipal/Casa Mora, Museu do Pescador, Museu de Arte Sacra da Igreja 

da Misericórdia, Museu Agricola da Atalaia, Museu Etnográfico de Canha. Reportagem da 

inauguração Da Festa da Flor. 

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 

Menu Gestão de Ativjdades!Obras Munjdpa;s 

► Criadas 5 fichas em 4 processos 
► 28 requisições internas 
► 7 requisições externas 
► 14 PFO 
► 16 faturas conferidas 

Afetação de horas nas fichas dos processos na Gestão de Atividades de funcionários 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de 1 de abril a 31 de maio 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 seis de abril, 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 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 vinte e dois de abril, 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 três de maio, 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 realizou no dia vinte e cinco de maio juntamente com a Drª Rita Gago 

a minuta da proposta da consulta publica do PIMDFCI De Montijo e Alcochete. 

A técnica no mês abril e maio esteve presente em reuniões no Município de montijo: 

- Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 
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- Assuntos relacionados com projetos de edificações que necessitam de parecer da CIMDFCI 

(Comissão Intermunicipal de Defesa Da Floresta Contra Incêndios). 

Dia vinte e quatro de maio 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; 

-Apresentação e votação do Plano Operacional Distrital de Setúbal para 2021; 

- Outros assuntos. 

A técnica no mês de abril e maio 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 vinte e seis de abril 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 Municipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á defesa da floresta 

Apoio aos Municipes 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 -183 

Alcochete - 49 
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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 Setembro e Outubro de 2020 os seguintes 

processos: 

Abril de 2021 

Processos Tipo A - 17 processos 

Processos Tipo B - 4 processos 

Foram emitidas 5 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 3 Licenças de Construção 

Maio de 2021 

Processos Tipo A - 7 processos 

Processos Tipo B - 8 processos 

Processos Tipo 1 - 5 processos 

Foram emitidas 8 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 5 Licenças de Construção 

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

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

Durante os meses de abril e maio de 2021, foram submetidas a reunião de Câmara as 
seguintes propostas pela DPTU: 

Proposta n. º 1137 /21 - Processo CERTIDÃO 46/21 - Certidão de compropriedade; 

Proposta n.º 1138/21 - Processo CERTIDÃO 128/21 - Certidão de compropriedade; 

Proposta n.º 1139/21 - Processo CERTIDÃO 188/21 - Certidão de compropriedade; 

Proposta n.º 1140/21 - Processo CERTIDÃO 199/21 - Certidão de compropriedade; 

Proposta n. º 1141 /21 - Processo A-117 /20 - Pedido de isenção de taxas; 

Proposta n. º 1142/21 - Processo A-1 /21 - Pedido de isenção de taxas. 
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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: 

Oficios 

1 nformações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Convite por e-mail 

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

Processo F-52/2021 · Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021 · Reabilitação de Pavilhão para de Judo 

Abertura das Propostas 

Processo F-14/2021 · Execução de Recuperações Diversas em Ed;ficios Públicos 

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

Processo F-52/2021· Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021 · Reabilitação de Pavilhão para de Judo 

Pedido de Informação de Compromisso 

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

Processo F-52/2021 · Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021- Reabilitação de Pavilhão para de Judo 
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Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

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

Processo F-52/2021- Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021- Reabilitação de Pavilhão para de Judo 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

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

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

Processo F-52/2021- Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021- Reabilitação de Pavilhão para de Judo 

Aprovação da Minuta do Contrato 

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

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

Processo F-52/2021- Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021- Reabilitação de Pavilhão para de Judo 

Comunicação do contrato na plataforma Basegov e Auto de Consignação 

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

Comunicação prévia de abertura de estaleiro ao ACT 

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

Processo F-52/2021- Remodelação e Reforço da Iluminação na Zona Ribeirinha 

Processo F-54/2021- Reabilitação de Pavilhão para de Judo 
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Processo F-14/2020 - Recuperação de Pavimentos Betuminosos na Av. Corregedor Rodrigo 

Dias e Rua José Joaquim Marques 

Processo F-29/2020 - Construção de Dois Grupos de Ossários - 2020 

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

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

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

Dias e Rua José Joaquim Marques 

Processo F-29/2020 - Construção de Dois Grupos de Ossários - 2020 

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

Liberação Parcial da Caução 

Processo F-08/2016- Reformulação do Troço em Curva na EM501 

Processo F-30/2016- Pavimentação de arruamentos da União de Freguesias de Atalaia e 

Alto Estanqueiro/ Jardia 

Processo F-28/2017- Reforço da Iluminação Pública na Frente Ribeirinha 

Processo F-14/2018- Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2018 

Processo F-25/2018- Recuperação de bermas e execução de parque de estacionamento na 

Av. 5 de Outubro em Sarilhos Grandes 

Processo F-07 /2019- Reabilitação de Edificios do Bairro da Caneira 

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

Auto de receção definitiva 

Processo F-08/2014- Substituição de cobertura Casa Senhorial da Quinta do Saldanha 
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Cancelamento de garantia bancária 

Processo F-08/2014- Substituição de cobertura Casa Senhorial da Quinta do Saldanha 

Processo F-15/2014- Pavimentações no Bairro da Boa Esperança - Alto Estanqueiro 

Processo F-01 /2015- Empreitada de Trabalhos Diversos/2015 

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

Mercado Municipal 

Averbamento da Loja n. º 14 do Mercado Municipal 

Cedência de lugar da Banca n. º 18 no Mercado Municipal 

Desistência do Quiosque no Mercado Municipal 

Bancas de Fruta n.º 13 e 14 e Banca de Peixe n.º 6 do Mercado Municipal 

Edital - Alteração de Trânsito 

N. º 63/2021 - Abate e Remoção de Palmeiras 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de Processos 

Processo N.º 27/2021 

Processo N. º 28/2021 

Processo N.º 29/2021 

Processo N. º 30/2021 

Processo N.º 31/2021 

Processo N.º 32/2021 

Processo N.º 33/2021 
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Ofícios aos proprietários 

Processo N.º 22/2021 

Processo N.º 24/2021 

Processo N.º 25/2021 

Processo N. º 26/2020 

Processo N.º 27/2021 

Processo N. º 31 /2021 

Processo N.º 32/2021 

Diversos 
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Processo N.º 06/2021 - Penhora - Oficio 

Processo N. º 11 /2021 - Penhora - Oficio 

Processo N. º 1112021- Penhora - Oficio 

Processo N.º 14/2021 - Massa Insolvente - Oficio 

Processo N.º 16/2021 - Penhora - Oficio 

Processo N. º 17 /2021 - Penhora - Oficio 

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

Processo N.º 26/2021 - Penhora - Oficio 

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

Edital n. º 58/2021 

Processo N.º 01/2017 
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Processo N. º 43/2020 

Processo N. º 54/2020 

Processo N. º 55/2020 

Processo N. º 56/2020 

Processo N. º 57 /2020 

Processo N.º 06/2021 

Processo N.º 08/2021 

Processo N.º 09/2021 

Processo N. º 11 /2021 

Processo N.º 14/2021 

Processo N. º 16/2021 

Processo N.º 17/2021 

Processo N.º 19/2021 

Processo N.º 24/2021 
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Edital de art. º 13. º do Regulamento Municipal Veículos Abandonados 

Edital n. º 59/2021 

Processo N.º 03/2014 

Processo N.º 04/2014 

Processo N. º 34/2020 

Processo N. º 47 /2020 

Processo N.º 51 /2020 

Processo N. º 52/2020 
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Processo N. º 64/2020 

Processo N.º 05/2021 

Processo N. º 10/2021 

Processo N.º 12/2021 

Processo N. º 15/2021 

Processo N.º 20/2021 

SECTORES 
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• Montagem de 6 luminária na Estrada dos Paulinos - Pinhal do Monte - Sarilhos 

Grandes 

• Aquisição de 4 ventilador Persiana branco para a EB1 / JI do Bairro do Areias 

• Aquisição de campainha para o novo espaço da DGFP no Pátio d'Água 

• Aquisição de um programador para o relógio da EB Ary dos Santos 

• Aquisição de tinta primário para o Gabinete da DGFP 

• Substituição de coluna de IP junto ao nº 47 da Rua Cidade de Portalegre 

• Serviço de gestão de resíduos pesticidas 

• Substituição de pinos e calçada na Av. Marcos Portugal devido a acidente de viação 

• Reparação do elevador do Edifício dos Serviços Técnicos 

• Podas de eucaliptos no recinto da EB D. Pedro Varela 

• Trabalho de giratória na modelação do terreno existente nas traseiras dos Trilhos 

da Ciência 

• Reparação do elevador do Mercado Municipal 

• Retirar 2 palmeiras do Centro de Infância S. Jorge em Sarilhos Grandes 

• Reparação da fechadura e substituição do canhão de outra fechadura da porta 

principal dos Paços do Concelho 

• Limpeza de vala em Canha 

68 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

• Aquisição de 10kg de arame plastificado para a EB Luis de Camões 

• Recolha e transporte de residuos de construção 

• Execução de muro de vedação no Cais dos Pescadores 

• Projeto de execução para pavimentação da Estrada Figueira da Vergonha 

• Aquisição de torneira temporizada para o wc do parque municipal 

• Fornecimento e aplicação de sinalização vertical na EM 533 em Canha 

• Aquisição de sinalização vertical para o Montijo e remoção e colocação de guardas 

metálicas junto ao "Alegro" 

• Fornecimento e instalação de 8 bancos na Praça da Liberdade 

• Aquisição de 16 árvores "olaias" para a Praça da Liberdade 

• Aquisição de ferramentas para o Setor de Eletricidade 

• Aquisição de 2 latas de Acrilex - tinta plástica para pintura exterior na empena de 

um edificio - Mural de Arte Urbana Semana da Juventude 2021 

• Reparação de armário em inox na Escola Básica Integrada do Esteval 

• Substituição de condutas de abastecimento de água aos sistemas de rega na Praça 

da Paz 

• Remoção de entulhos em diversos caminhos municipais 

• Substituição de candeeiro de IP na Rotunda da Força Aérea devido a acidente 

• Aspiração e limpeza de separador de gordura na EB da Jardia 

• Substituição de terminal telefónico do elevador da Junta de Freguesia de Montijo 

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. 

Colocação de novas fechaduras em ossários, corte de Cebes, substituição de lâmpadas 

nas capelas e gabinete administrativo e arranjo do autoclismo no wc das senhoras. 

ABRIL 

S. Sebastião 

lnumações - 15 
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Exumações - 24 

Capelas - 22 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 2 

Exumações - O 

Capelas - 3 

Maio 

S. Sebastião 

lnumações - 24 

Exumações - 13 

Capelas - 29 

Pinhal Fidalgo 

1 numações - 3 

Exumações - 1 

Capelas - 4 

CASA DO AMBIENTE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
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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 entrega de prémios 

Projeto "O mar começa aqui" da ABAE - apoio e implementação na EBI Esteval 
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Elaboração de conteúdos a divulgar pelo GCRP na Agenda Municipal: 

Agenda de Eventos Fevereiro #4 AMAR O MAR 

Agenda de Eventos Fevereiro #5 CHEIRA A MANGERICO 

Apoio em projeto de sensibilização ambiental de Grupo de Alunas da ESPJS - Plantação de 
Arvores 

Apoio em projeto de sensibilização ambiental de Grupo de Alunas da ESPJS - Limpeza da 
Escola 

Participação no concelho eco-escolas da EBI Esteval 

Participação do Hastear da Bandeira projeto eco-escolas 

Apoio a iniciativa da EBDPV - concurso de alunos em sensibilização ambiental 

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 

Questões de munícipes. 

Apoio a agendamentos de utilização do auditório da Casa do Ambiente. 
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Notas: neste relatório não são referidos trabalhos e funções restritas à técnica Vanessa 

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

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

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

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

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

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

do qual é membro de júri. 

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

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

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

também não são contempladas neste relatório. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA 
SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 

ABRIL E MAIO 

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO MONTIJO 

Atividades pelo telefone: 

• Linha de Proximidade - Contactos realizados com alunos e professores para se 

manter a proximidade. Realizaram-se 20 contatos. 

• Leituras ao Ouvido - leituras de pequenos textos feitas, quinzenalmente, através de 

contacto telefónico por uma voluntária da Universidade, aos alunos inscritos na 

iniciativa. Realizaram-se 6 telefonemas no mês de abril. 

• Apoio Psicológico -6 atendimentos. 

Aulas/ atividades online: 

• Estenografia, através da plataforma Zoom, com 5 alunos inscritos; 

• Economia, através da plataforma Zoom, com 3 alunos inscritos; 

• Espanhol, através da plataforma Zoom, com 9 alunos inscritos; 

• Literatura Portuguesa & Estrangeira, através de sala online no Facebook, com 14 

membros; 

• Jornalismo, através da plataforma Zoom, com 9 alunos inscritos. 

• Preparação, gravação e publicação da Rúbrica "Terra a Terra" sobre o Montijo e a 

Universidade Sénior, 

• Preparação, gravação e publicação das Conversas com ... um dos convidados foi o 

Maestro José Balegas ainda no mês de maio nesta mesma rubrica o convidado foi 

Rui Neves. 

Aulas/iniciativas presenciais: 

• Com a abertura dos projetos em regime presencialmente foram retomadas algumas 

atividades ao ar livre no mês de maio, A Universidade Sénior conta com 65 alunos 

inscritos. 

• Conferência "A Felicidade" que teve lugar na Assembleia Municipal com 26 pessoas 
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• Whorkshop "Desporto, a pandemia e os seniores" realizada na casa do ambiente 

com 15 pessoas 

• Caminhada solidária "Em movimento" com a participação de 11 pessoas em que 

cada pessoa trazia um alimento que posteriormente foi doada ao Centro Social 

S. Pedro do Afonsoeiro. 

• Ginástica Alternativa com 10 alunos; 

• Aerolocalizada 16 alunos; 

• Zumba 14 alunos; 

• Pilates 15 alunos, 

• Outras iniciativas: 

• Publicação dos desafios de Arte Terapia/Escrita Criativa, da Daniela Batista 

(voluntaria) 

• Blog da Universidade - dinamizado pela Prof.ª Lidia Ramalho. Todas as semanas é 

lançado um desafio, através de SMS aos alunos e professores. O Blog já tem 23273 

entradas; 

• Concurso Literário - Foi dado apoio na integração dos offcios dirigidos aos 

participantes e júris do concurso na DAM. 

• Divulgação e partilha, no f acebook, de videos e iniciativas dos Projetos de 

Envelhecimento Ativo, nomeadamente: 

• Vídeos - Nós e o Mundo e Tardes de Tertúlia, publicados pela Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes; 

• Vídeo sobre Viagens, publicado pelo Gabinete Sénior; 

• Encontros de Leituras Animadas com os alunos e alunas dinamizado pela Academia 

Sénior de Pegões e Canha; 

• Video de informática online dinamizado pela Academia Sénior de Atalaia, Alto 

Estanqueiro/ Jardia; 

• Publicação pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes de exercidos de estimulação 

cognitiva; 

• Desafio semanal publicado pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

• Conversa com ... , esta iniciativa é dinamizada pelos Projetos de Envelhecimento 

Ativo e consiste numa entrevista a um/a convidado/a onde são abordados vários 

temas. 
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ACADEMIA SÉNIOR DE PEGÕES E CANHA 

A academia tem neste momento 65 alunos inscritos. 

Atividades pelo telefone: 

• A Linha de Proximidade - tem como objetivo manter o contato com os alunos e 

alunas tentando quebrar, assim, o isolamento e a solidão. Foram realizados 52 

contatos telefónicos no mês de abril. 

• 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 11 O leituras! 

• Acompanhamento Psicológico - Foram realizados 18 acompanhamentos. 

• Aulas/ atividades online 

• Encontros de Leitura - Tem como objetivo dar a conhecer biografias de poetas e ler 

a poesia dos mesmos. Foram realizadas 7 aulas durante os meses de abril e maio. 

Participaram 52 alunos. 

• Prosear ao Postigo- tem como objetivo partilhar saberes, proporcionar momentos 

de descontração e concentração. Foram realizadas 5 aulas durante os meses de abril 

e maio. Participaram 35 alunos. 

• Aulas/ Atividades presenciais 

• Aulas de animação desportiva em canha e em Pegões, participaram 96 alunos. 

Outras iniciativas: 

• Preparação, gravação e publicação da iniciativa Conversas Com ... com a psicóloga 

Cláudia Soares, com o tema: envelhecimento, efeitos psicológicos e pandemia. 

• Organização de várias rubricas para o jornal Noticias -Junto de si; 

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

como para as leituras ao ouvido; 

• Concurso Literário -Preparação da Cerimónia da entrega dos prémios, e revisão do 

trabalho que ganhou o concurso; 

• Apoio á Academia Sénior de Sarilhos Grandes, na organização das iniciativas; 

• Programação de ações de sensibilização em parceria com a Proteção civil; 
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• Entrega de 320 pensos higiénicos reutilizáveis á Associação Adolescer, 

confecionados pelas alunas da ASPS, US, ASSG e GS; 

• Divulgação e partilha, no Facebook, de vídeos e iniciativas dos Projetos de 

Envelhecimento Ativo, nomeadamente: 

• Vídeos -. Nós e o Mundo e Tardes de Tertúlia, publicados pela Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes; 

• Vídeo sobre Viagens, publicado pelo Gabinete Sénior; 

• Vídeo de informática da Academia Sénior da Atalaia, Alto Estanquei rol Jardia; 

• Publicação pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes de exercícios de estimulação 

cognitiva; 

• Vídeo de Atividade Física, pelo Gabinete Sénior; 

• Desafio semanal publicado pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

• Conversa com ... , esta iniciativa é dinamizada pelos Projetos de Envelhecimento 

Ativo e consiste numa entrevista a um/a convidado/a onde são abordados vários 

temas; 

Semanalmente são publicados na página e grupo de Facebook os poemas lidos nas leituras 

ao ouvido. 

ACADEMIA SÉNIOR DE ATALAIA E ALTO ESTANQUEIRO-JARDIA 

A Academia tem 66 alunos inscritos. 

Atividades pelo telefone: 

• Linha de Proximidade - contacto telefónico quinzenal com todos os alunos da 

academia. Foram efetuados 98 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 36 leituras. 

• Acompanhamento Psicológico - realizados 14 acompanhamentos. 

• Aulas/ atividades online 

• Vídeo de informática - o mesmo é lançado nas redes sociais semanalmente. No mês 

de abril foram realizados (gravados e editados) 3 vídeos. 
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• Conversas com - é uma atividade semanal que consiste em entrevistar pessoas de 

interesse. Em abril foi realizada pela academia 1 entrevista com a influencer sénior 

Laura Braz e em maio foi realizada também 1 entrevista com a atleta de natação 

Simone Fragoso e também atleta paralímpico. 

Atividade no Exterior 

No mês de abril foram visitados 25 alunos (residentes na freguesia) de forma a manter o 

contacto de proximidade. 

• Aulas/iniciativas presenciais: 

• Momento musical - atividade de arranque das atividades presenciais da academia, 

estiveram presentes 26 alunos. 

• 2 Workshops de flores de papel pela voluntária Francisca Ferreira. Estiveram 

presentes 14 alunos. 

• 2 aulas Ginástica pela voluntária Helena Lopes. Estiveram presentes 50 alunos. 

• 2 caminhadas pela freguesia com intenção de descobrir/ conhecer a mesma. 

Participaram 25 alunos. 

• 2 sessões de Tertúlias que contaram com a presença de 18 alunos. 

• Aula de Música que contou com 8 alunos. 

• Sessão de esclarecimento de nutrição, onde estiveram presentes 14 alunos. 

Outras iniciativas: 

• Publicação pela Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia das 

fotografias tiradas nas visitas realizadas e também das atividades que iniciaram em 

maio. 

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

Envelhecimento Ativo, nomeadamente: 

• Videos - Nós e o Mundo e Tardes de Tertúlia, publicados pela Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes; 

• Video sobre Viagens, publicado pelo Gabinete Sénior; 

• Encontros de Leituras Animadas com os alunos e alunas, dinamizado pela Academia 

Sénior de Pegões e Canha; 
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• Desafios de Arte Terapia/Escrita Criativa, publicado pela Universidade Sénior do 

Montijo; 

• Publicação pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes de exercícios de estimulação 

cognitiva; 

• Desafio semanal publicado pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

• Conversas com ... , esta iniciativa é dinamizada pelos Projetos de Envelhecimento 

Ativo e consiste numa entrevista a um/a convidado/a onde são abordados vários 

temas. 

ACADEMIA SÉNIOR DE SARILHOS GRANDES 

Atividades por telefone: 

• A Linha de Proximidade - que tem como objetivo o combate à solidão e acompanhar 

o idoso em qualquer situação de fragilidade. No mês de abril realizou-se 51 

chamadas. 

• As Leituras ao Ouvido- consiste em ler todas as semanas um poema de vários poetas 

e dar a conhecer a biografia do poeta. No mês de abril realizou-se 66 leituras. 

• Atendimentos Psicológicos - foram realizados 6 atendimentos psicológicos. 

• Aulas/atividades Online 

• Aula Artes e Reciclagem que conta com a presença de 5 alunos. Tem como objetivo 

promover a criatividade, estimular a imaginação, desenvolver a precisão manual e 

a coordenação psi-motora, através da reciclagem de materiais e das artes 

decorativas. 

• Aula Todos Juntos tem como objetivo preservar a memória, partilhar experiências 

e conhecimentos, proporcionar momentos de descontração e concentração. 

• Video com o tema Nós e o Mundo, que consistiu em dar a conhecer melhor a União 

de freguesias de Pegões, 3 videos com o tema as Tardes de Tertúlia onde foram 

abordados os seguintes temas: Páscoa, Atividade Fisica e o livro, e 1 video com o 

tema Saúde e Bem-Estar onde se abordou o tema sobre o stress, com o intuito de 

sensibilizar a quem o assistiu. 

• Foram publicados 8 exercícios de estimulação cognitiva, que permitem aos alunos 

exercitar a sua mente e a sua memória. 
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• Foram publicados 4 desafios de vários temas: Capitais dos Paises, Rios de Portugal, 

Questões sobre o Montijo e exercidos de estimulação cognitiva. 

Aulas Presenciais 

• Teatro - 6 alunos. 

• Tardes de tertúlia que contou com a presença total de 13 alunos. 

• Desafios, que contou com a presença total de 1 O alunos. 

• Nós e o Mundo, contou com a presença total de 1 O alunos. 

• Ginástica/caminhada que contou com a presença total de 54 alunos. 

• Música e Dança, que contou com a presença total de 41 alunos. 

• Artes e reciclagem, que contou com a presença total de 22 alunos. 

• Atividade no exterior 

• Reabertura da Academia Sénior de Sarilhos Grandes com momento Musical. 

• Outras iniciativas: 

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

Envelhecimento Ativo, nomeadamente: 

• Video sobre Viagens, publicado pelo Gabinete Sénior; 

Encontros de Leituras Animadas com os alunos e alunas da Academia Sénior de Pegões e 

Canha; 

• Desafios de Arte Terapia/Escrita Criativa, pela Universidade Sénior do Montijo; 

• Video de informática da Academia Sénior da Atalaia, Alto Estanquei rol Jardia; 

• Conversa com ... , esta iniciativa é dinamizada pelos Projetos de Envelhecimento 

Ativo e consiste numa entrevista a um/a convidado/a onde são abordados vários 

temas. No decorrer do mês de maio a Academia Sénior de sarilhos Grandes realizou 

2 entrevistas, com os temas Lingua Gestual Portuguesa e Yoga. 

GABINETE SÉNIOR E ATELIERS 

Atividades pelo telefone: 

• Leituras ao Ouvido é uma iniciativa semanal e consiste na leitura de um poema aos 

alunos e alunas dos Ateliers Sénior. Foram realizadas 115 leituras. 
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• A Linha de Proximidade tem como objetivo manter o contato com os alunos e alunas 

tentando quebrar, assim, o isolamento e a solidão. Foram realizados 36 contatos. 

• Atendimentos psicológicos -2 atendimentos. 

• Atividades Presenciais - 35 inscritos. 

No dia 11 de maio, assinalou-se a reabertura das atividades dos Ateliers Sénior, com a 

professora do Coro e a iniciativa Oficina da Leitura da Canção. 

Oficia da Leitura da canção. Realizaram-se 3 sessões e participaram 56 alunos. 

Passeio Fotográfico. Realizou-se um passeio e participaram 9 pessoas. 

Outras tarefas 

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

Ativo, nomeadamente: 

• Videos · Nós e o Mundo e Tardes de Tertúlia, publicados pela Academia Sénior de 

Sarilhos Grandes; 

• Video sobre Viagens, publicado pelo Gabinete Sénior; 

• Encontros de Leituras Animadas com os alunos e alunas, publicado pela Academia 

Sénior de Pegões e Canha; 

• Desafios de Arte Terapia/Escrita Criativa, publicado pela Universidade Sénior do 

Montijo; 

• Video de informática dinamizado pela Academia Sénior da Atalaia, Alto 

Estanquei rol Jardia; 

• Publicação pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes de exercidos de estimulação 

cognitiva; 

• Desafio semanal publicado pela Academia Sénior de Sarilhos Grandes; 

• Conversa com ... , esta iniciativa é online é dinamizada pelos Projetos de 

Envelhecimento Ativo e consiste numa entrevista a um/a convidado/a onde são 

abordados vários temas. 

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL 

• Atendimentos/ Motivos: 352 atendimentos, 
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• Carência alimentar - 51; 

• Reavaliações de processos de apoio alimentar-125; 

• Encaminhamentos para a Saúde UCC - 6; 

• Acompanhamentos Equipa RSI - 115; 

• Emergências social - 2; 

• Processos de pedidos de habitação - 22; 

• Processos de apoio juridico - 9; 

• Informação sobre respostas sociais - 1; 

• Encaminhamentos para IEFP programa Ativar+ - 2. 

Atendimentos/ local: 

DDSPS -189; 

• Visitas domiciliárias - 4; 

• Junta do Afonsoeiro Delegação - 1; 

• Junta Alto Estanqueiro/ Jardia - 3; 

• Junta de Pegões - 6; 

• Junta de Freguesia de Canha - 2; 

• Acompanhamentos no exterior aos munícipes com RSI - 116. 

Atendimentos/ encaminhamentos: 

• Equipa de RSI - 115; 

• IEFP - 2; 

• Instituições da Rede de Apoio Alimentar - 116; 

• Serviços de Saúde - 2; 

• Juntas de Freguesia - 2; 

• Loja Social - 39; 

• serviços da CMM - 3; 

• Registo Civil - 1; 

• Apoio económico Segurança Social- 6. 

LINHA DE APOIO SOCIAL 
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• Emergência Social Covid19 

• Atendimentos telefónicos: 14 

• Encaminhamentos para a serviço de refeições quentes - 14 

• Fornecidas e entregues ao domicilio 579 refeições (pequeno almoço, almoço e 

reforço para a ceia): 563 pela Santa Casa da Misericórdia do Montijo; e, 16 pela 

Associação Lar de Idosos de Pegões. 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO 

• Atendimentos telefónicos - 427 

• Vitimas de violência - 169; 

• Apoio psicológico - 208; 

• Problemas de toxicodependência - 19; 

• Telefonemas institucionais -31 

• Consultas presenciais - 26 

ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES 

• Atendimentos: 2 

• Motivo de procura: Violência Doméstica 

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

consentimento) sobre Violência Doméstica, com encaminhamento para apoio 

psicológico. 

Atividades: 

• Comemorações do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, 

hastear da bandeira LGBTI (Lésbica Gays Bissexuais, Transsexuais, lntersexo), no 

edifício dos Paços do Concelho, dia 17 de maio. 

• 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 - 111 

• Novos utentes - 23 
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• Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação 

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

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

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

Nacionalidade; Outros. 

• Principais Nacionalidades: Brasil, Roménia, Angola, Cabo-Verde; Moldávia. 

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

consentimento: 

Total atendimentos mês - 95 

• Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional 

(renovação de Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para 

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

Reagrupamento Familiar; Cidadãos da U.E. e familiares (Cartão de 

Residência); Renovação de passaporte; Credencial de registo de menores; 

Retorno Voluntário; Acesso à Saúde. 

Atividades: 

• Reunião do Grupo de Trabalho sobre a questão da comunidade 

migrante/trabalhadora agricola nas freguesias de Pegões 

e Canha, com a participação de diversas entidades - dia 8 de abril, na Junta de 

Freguesia de Pegões). 

• Execução da Medida 20 do PMIM (Criação de uma equipa interinstitucional 

para identificação de condições indignas de habitação entre a população 

NPT) 

• Reunião com gestora de projeto do FAMI, no âmbito da fase de 

implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes -

dia 20 de abril, via Google Teams. 
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• Participação de uma técnica na Sessão de Apresentação do Processo de 

auscultação e envolvimento da Sociedade Civil no Plano Nacional de 

Implementação do Pacto Global para as Migrações, dia 30 de abril às 16h00, 

via Webex. 

• Reunião com coordenação do Projeto LAR, projeto de inclusão de migrantes 

e refugiados em meio rural, dia 7 de maio pelas 14h00, na sala multiusos da 

Quinta do Saldanha. 

• Participação de uma técnica em reunião com Presidente da União de 

Freguesias de Pegões e Vereador da DDSPS, relativamente às questões 

habitacionais da população migrante na freguesia. 

• Reunião com gestora de projeto do FAMI, no âmbito da fase de 

implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes -

dia 20 de maio, 14h30, via Google Teams. 

• Sessão de (ln)Formação "Acesso de Migrantes ao Serviço Nacional de Saúde -

SNS" dirigida a cidadãos/ás estrangeiros/as residentes em Portugal e a 

profissionais que trabalham nestas áreas, dia 20 de maio pelas 18h00, via 

plataforma Teams. - 32 participantes 

• Participação de dois técnicos na Sessão de Formação em Contratação Pública 

no âmbito do FAMI, Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), 

enquanto Autoridade Delegada do Fundo para o Asilo, Migração e Integração 

(FAMI) - dia 28 de maio às 14h00, via plataforma Teams. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA GRATUITA - PROTOCOLO COM A ORDEM DOS 

SOLICITADORES E DOS AGENTES DE EXECUÇÃO (OSAE) 

• Realização de 1 atendimento no âmbito do Direito Civil, com Solicitador, através de 

videoconferência - Dia 7 de maio, via plataforma Teams. 

KONT@RTE - SG 

Foram envolvidos um total de 67 indivíduos únicos, 39 participantes diretos e 27 

participantes indiretos e 26 familiares num total em 283 sessões. Os indivíduos únicos 

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

(indiretos). 
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Atividades/Participantes/ Sessões: 

Educação, Formação e Qualificação 

Ili - Dinamização Comunitária, Saúde, Participação e Cidadania 

Saber Melhor/40/42 

Mais TIC/40/42 

Radio do Bairro/12/21 

Vamos Conversar/27 /21 

Familia Presente/10/2 

(Des)Envolve-Te/10/21 

Sarilhos do Amarelo/20/14 

Educação para a Saúde/15/14 

Educação para a Cidadania/17121 

Ciência Cidadã/ 17 /21 

Mexe-Te/30/21 

Expressões do Bairro/30/28 

Talentos do Bairro/10/2 

Teatro Fórum/5/7 

Dia Mundial/20/6 
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REDE SOCIAL MONTIJO SAUDÁVEL 

Sessão de Informação "Respostas em Comportamentos Aditivos no CRI da Península de 

Setúbal" - dia 7 de abril, via plataforma Teams. Atividade realizada no âmbito do Plano de 

Formação para a Rede Social 

Reunião do Núcleo Executivo do CLASS - dia 20 de abril, 10h30-12h30 - via plataforma 

Teams. 

Reunião do Plenário do CLASS - dia 22 de abril, 14h30-17h30 - via plataforma Teams. 

Sessão de Formação "A Especificidades da juventude LGBTI - resposta de intervenção", 

dinamizada por Rita Paulos, Diretora Executiva da Casa Qui - dia 17 de maio, pelas 14h30, 

via plataforma Teams. - Atividade realizada no âmbito do Plano de Formação para a Rede 

Social, dando também resposta à medida: "Ação de formação sobre a temática dentro do 

Conselho Local de Ação Social e Saúde de Montijo, no âmbito do 17 Maio", para 

concretização do Objetivo Operacional 7.1: Combater os estereótipos sobre as pessoas 

LGBTI, compreendendo as necessidades específicas, do PALPIC - Plano de Ação para a 

Igualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação, da Câmara Municipal de Montijo. 

Operacionalização do Protocolo CMM/ Dignitude - Programa Abem Rede Solidária do 

Medicamento, identificação dos beneficiários do cartão abem, de acordo com o critério 

protocolado de 50 pessoas, correspondentes a agregados familiares com capitação inferior 

a 50% do Indexante dos Apoio Sociais, correspondente a 219,40€. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

ABRIL/2021 
Entradas - 1 Técnico Superior-(Gab.Comunicação e Relações Públicas) - Mobilidade 

intercarrerias 
- 1 Especialista de Informática (UMTSI) - Mobilidade intercarreiras 
- 1 Assistente Técnico (Divisão de Educação) - Mobilidade intercarreiras 
- 1 Assistente Técnico (DCBJD) - Mobilidade intercarreiras 

Sai das - 1 Assistente Operacional (Escola Secundária Jorge Peixinho) - Aposentação 
1 Assistente Operacional-(DCBJD)- Aposentação 
1 Técnico Superior (DDSPS) - Mobilidade entre Órgãos 

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

1 Encarregada Operacional - Mobilidade na categoria 

Saídas - 1 Assistente Técnica (DOSUA) - Aposentação 
1 Assistente Técnica (DAO) - Licença sem remuneração 
2 Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (Gab.Sanidade Pecuária) -Aposentação 
1 Chefe Serviços Administração Escolar - Mobilidade entre Orgãos 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

ABRIL/2021 
Entradas - O 

Saidas - 1 Assistente Técnica -(EB2,3 de Pegões) - Denúncia de contrato por iniciativa da 
trabalhadora 
- 1 Assistente Operacional - -(EB2,3 de Pegões) - Denúncia de contrato por 
iniciativa da trabalhadora 

MAIO/2021 
Entradas - 11 Assistentes Operacionais (Pessoal não docente) - Recrutamento 

4 Assistentes Técnicos (Pessoal não docente) - Recrutamento 

Saidas - 1 Assistente Operacional (Pessoal não docente) - Denúncia por iniciativa da 
trabalhadora 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO INCERTO 

ABRIL/2021 
Entradas - O 
Saidas - O 
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Entradas - 3 Técnicos Superiores (DDSPS) - Recrutamento 

Saidas - 1 Técnica Superior (Divisão de Educação) - Denúncia de contrato por iniciativa da 
trabalhadora 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ABRIL/2021 
Entradas - O 
Saidas - O 

MAIO/2021 
Entradas - O 
Saidas - 1 Prestador de Serviços (DCBJD) 

CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO 

ABRIL/2021 
Entradas - O 
Saidas - 1 
Candidaturas apresentadas - 1 

MAIO/2021 
Entradas - O 
Saidas - 3 
Candidaturas apresentadas - O 

ABRIL/2021 
Entradas - 8 
Saidas - 1 
Candidaturas - O 

MAIO/2021 
Entradas - O 
Saidas - 1 
Candidaturas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E 
DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

ABRIL 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

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 COVID-19 em Portugal. É por isso fundamental 

que todos atuemos em conformidade com as recomendações da Direção Geral de Saúde de 

forma a minimizar a possibilidade de contágio. Nesta fase, compete às entidades públicas 

serem promotoras de todas as medidas mitigadoras possíveis no combate a este virus, 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 abril, 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 attvidade Data Informação Participações 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 5. ª Ronda de perguntas sobre o Museu 

Património do Concelho" Agricola da Atalaia (31 /03 - 04/04) 
8 participantes 

31 de março 

Quarta-feira 
6. ª Ronda de perguntas sobre o edifício 

Concurso "À Descoberta do dos Paços do Concelho 9 participantes 
Património do Concelho" 07 de abril 

(07 /04 - 11 /04) 

Quarta-feira 
Concurso "À Descoberta do 7. ª Ronda de perguntas sobre a Praça da 

Património do Concelho" 14 de abril (14/04 - 18/04) 
9 participantes 

República 

92 



Concurso "À Descoberta do 

MUNICÍPIO DO MONTl/O 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Quarta-feira 8. ª Ronda de perguntas sobre o Arquivo 

Património do Concelho" Municipal (21 /04 - 25/04) 
6 participantes 

21 de abril 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 9. ª Ronda de perguntas sobre a Quinta do 

Património do Concelho" 
Páteo d' Água e Ermida de Santo António 6 participantes 

28 de abril (28/04 - 02/05) 

TOTAL 38 participantes 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 25 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: O 

Individuais: 25 

Dias da semana: 25 

Fins de semana: O 

Outras atividades 

- Levantamento das necessidades de material na oficina de restauro do Museu; 

- Pedido de orçamento dos materiais necessários à empresa Provari; 

- Contactos com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no sentido de 

fazer o levantamento da Exposição itinerante "Os relógios de Sol e a Matemática", 

para o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio; 

- Continuação da pesquisa sobre a temática dos relógios de sol; 

- Acompanhamento de uma aluna para a realização de um trabalho de história sobre a 

Igreja da Atalaia e os três cruzeiros; 
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- Reunião com grupo de trabalho do "Mural 18" (Ana Jacinto, Rui Neves, Sandra 

Coelho) no Museu Agrícola para a concretização de uma performance no Museu, no dia 

29 de maio às 21 h30 com o músico Luis Sequeira; 

- Realização de visitas guiadas individuais aos visitantes do Museu; 

- Receção de material arqueológico e acondicionamento no espaço das Reservas; 

- Manutenção da bomba do moinho de puxar água do poço; 

- Conclusão do restauro de uma balança de pratos; 

- O Museu abriu ao Público dia 6 de abril pela primeira vez em 2021, nos dias úteis, 

devido ao abrandamento da pandemia e no cumprimento das orientações da DGS, é 

permitida a presença de duas pessoas em simultâneo e o uso de máscara de proteção 

é obrigatório. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Eppur si muove [o tempo]" exposição antológica de fotografia de Roberto 

Santandreu 

Continuação dos trabalhos de preparação, produção, montagem e inauguração, no dia 06 

de abril, da acima referida exposição, que traz de novo, à nossa cidade, o fotógrafo 

Roberto Santandreu, numa exposição antológica, que nos permite acompanhar o seu 

percurso artístico e descobrir as histórias que estão por detrás das fotografias que nos 

apresenta. 

A inauguração, ocorreu logo no inicio da 3ª fase do plano de desconfinamento, a 06 de 

abril (terça-feira), sem público. A Galeria esteve aberta até às 19h00 e ainda recebeu 

nesse dia 26 pessoas e até ao final do mês de abril a exposição recebeu mais 117 

visitantes, totalizando assim 143 visitantes. 

Nota: A Galeria Municipal reabriu ao público a 06 de abril com o horário de segunda a 

sexta-feira, mantendo-se encerrada ao sábado. 
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- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em março, subiu de 447 para 485, e em abril subiu para 506, tendo tido assim, angariado 

21 seguidores. Foram colocados, durante este mês, 1 O stories e posts e foi feita a 

atualização do item galeria no site da exposição Roberto Santandreu, "Eppur si muove [o 

tempo]". 

Este trabalho é realizado em parceria com as colegas Ana Ribeiro e Teresa Carreira do 

GCRP . 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos . 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como 

outras questões. 

Museu Municipal 

As visitas a este equipamento totalizaram 29 visitantes 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Abril 2021 

• Inscritos 9 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 71 Utilizadores e 154 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. 
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• Consulta Internet lnfanto/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 144 Frequentadores 

• Visitas lnfanto/ Juvenil (Ateliês de promoção O Visitantes 
da leitura e das literacias) 

• Visitas a Exposições O Visitantes 

"Hora do conton e "Atelier infantil de Expressão Plásttcan 

da Biblioteca Municipal Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração 
Data Titulo 

N.0 de 

(minutos) Visualizações 

03/04/2021 Atelier Infantil - "Vamos fazer um Coelhinho da Páscoa" 9m21s 262 

24/04/2021 
Hora do Conto - História referente ao dia 25 de abril, o 

8m49s 299 
dia da liberdade, intitulada "O Tesouro" 

, -*Numero de v1suahzaçoes em 03/05/2021. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Pegões 

Medi@rte 

Total Polos 
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*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

ABRIL 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ERASMUS+: 

. Continuação dos contactos entre a entidade coordenadora (AFPDM) e parceiros no âmbito 

das mobilidades já aprovadas e sua dinamização . 

. 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. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

Semana da Juventude 21 a 30 de Maio 2021 

Realização e apresentação do Programa de atividades para a dinamização da semana da 

juventude 2021. 

Realização de contactos, artistas, oradores, escolas, empresas, pedidos de orçamentos. 

Realização de ordens de serviço, informações, requisições, entre outras, com vista à 

dinamização das atividades. 

Divulgação da data e imagem da semana da juventude. 

O Gabinete da Juventude, da Câmara Municipal do Montijo, encontra - se a organizar a 

Semana da Juventude que se irá realizar de 21 a 30 de maio de 2021. 

Este ano a Semana da Juventude vai contar com iniciativas on-line e presenciais como: 

Mostra de Oferta Educativa e Formativa, Webinars, conferências, concertos, realização de 

um Mural de Arte Urbana, eventos em streaming, Drive ln, entre outras surpresas! 
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Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

Realização de contactos com os membros do júri a constituição de painel para o X concurso. 

Divulgação nas redes sociais, site e outros meios ao dispor da autarquia. 

IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude " A Tua Ideia A Nossa Imagem" 

A Câmara Municipal de Montijo através do Gabinete da Juventude lança o IV CONCURSO 

LINHA GRÁFICA SEMANA DA JUVENTUDE 2021, "A TUA IDEIA A NOSSA IMAGEM", promovendo 

a criatividade e expressão artística dos jovens com vista à criação do melhor cartaz alusivo 

à SEMANA DA JUVENTUDE 2021. O trabalho vencedor será utilizado em todos os materiais 

de divulgação referentes à SEMANA DA JUVENTUDE. 

Após o término das inscrições, procedeu-se à reunião de avaliação dos trabalhos por parte 

do júri, dois elementos ligados às artes gráficas, Eduardo Martins, Duarte Crispim e um 

elemento eleito pelo Conselho Municipal de Juventude, Pedro Oliveira, que por 

unanimidade elegeram o trabalho vencedor do jovem Marcos Lopes. 

Realização de contactos para atribuição do prémio, monetário e presencial à data da 

semana da juventude, 21 de Maio. 

Conselho Municipal de Juventude 

Preparação realização da reunião online, através da plataforma Teams, que teve lugar a 8 

de Abril, das 18h00 às 21h00; Elaboração e envio da ordem de trabalho; Realização de 

contactos com os membros o CMJ para confirmação de presença 

Conselho Municipal da Juventude - 1ª Reunião IS de Abril 2021 

ORDEM DE TRABALHOS 

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 
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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 1 nformações 

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) 

Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude online, dias 23 e 24 de Abril 

Durante os dias, 23 e 24 de abril, realizou-se o I Encontro Nacional de Conselhos Municipais 

de Juventude, que aconteceu a partir de Braga, em formato digital, e que juntou mais de 

300 participantes. Esta iniciativa foi um trabalho conjunto entre os Municípios de Braga e 

do Porto, o Conselho Nacional de Juventude - Portugal, a FNAJ - Federação Nacional das 

Associações Juvenis e o IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, 1.P. 

O Encontro contou com a participação de 79 municípios, 17 distritos + Açores + Madeira*, 

320 participantes, incluindo 160 jovens, 80 vereadores de juventude e 80 técnicos 

municipais, de 17 participantes, de entre os quais participaram 240 jovens técnicos e 

decisores. 

O conselho de Montijo fez-se representar-se por dois concelheiros com assento no CMJ, que 

responderam ao convite endereçado a todos os representante, sendo eles a associação 

Juvenil 0mnis Factum e Juventude Socialista, bem como por uma técnica do gabinete da 

Juventude, bem como pelo Vereador do Pelouro da Juventude de acordo e cumprindo com 

os requisitos para a participação. 

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. 

99 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Informações disponíveis em : https://www.festivalliberdade.pt/ 

Evento Nacional de Lançamento do Programa ERASMUS+ 2021/2027 Online 

Inscrição e participação das técnicas do Gabinete da Juventude no Lançamento do 

Programa ERASMUS+2021 /2027 online, dia 14 de Abril, com a seguinte programação: 

PROGRAMA 

15h30 - Abertura; 

15h40 - Painel 1 - Apresentação do primeiro painel - Ministros 

Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor 

16h05 - Painel 2: Apresentação do segundo painel - Secretários de Estado 

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa 

Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita 

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo 

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira 

16h35 - Painel 3: Apresentação do terceiro painel 

Diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação - Cristina Perdigão 

Diretor da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação - Lufs Alves 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

DURANTE O MÊS ABRIL REALIZOU-SE: 

O Realização e envio do relatório de atividades; 

• Envio dos materiais para a agenda; 

• Inscrição das técnicas do gabinete da Juventude no webinar Planos Municipais par 

a juventude a ter lugar online, dia 1 O de Maio; 

• Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à COVID- 19; 
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• Realização de contactos com a Movijovem, face à reformulação do passe Jovem 

municipal; 

O Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de actividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 

o Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

o Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

• 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 1 

• Reparação da extensão do aspirador da nave; 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

n:,rx~lljl ,,}1,',\~llH·):l·l' ir:·• .. , : 1 ~1 

1 
• ~- J 1 -

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos e aulas Vários Letiva/treino 380 

Pavilhão Municipal N. 0 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos - - -
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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 Pavilhão Municipal N. º 1, com a utilização do Montijo 

Basket Associação, Casa do Benfica de Montijo e Escola Profissional de Montijo 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

Não houve registos de utilização nas instalações desportivas. 

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: abril Ano: 2021 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

-

Clube/Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Valor 

Escola Profissional de 

Montijo 475 475 

Montijo Basket 

Associação 332,5 332,5 

Casa do Benfica de 

Montijo 308.75 308.75 
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Através do quadro acima, constatamos apenas a utilização do Montijo Basket Associação, 

da Casa do Benfica de Montijo e da Escola Profissional de Montijo, considerando que o 

Pavilhão Municipal N. º 2 está a funcionar como centro de vacinação do Covid-19. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 25 de janeiro de 2021 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 324 utentes, havendo ainda 124 vagas por 

preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 39 utentes em Lista de Espera. 

É de salientar que as aulas da Escola Municipal de Natação ficaram suspensas a partir do 

dia 15 de janeiro de 2021, data em que o país entrou no novo estado de emergência e 

recomeçaram no dia 19 de abril de 2021. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

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: 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 2. 

Receção de protocolos num total de ... 2 

Tiragem de processos para atendimento, num total de .. .5. 

Tiragem de processos das sacolas num total de ... 101. 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, 

num total de ... 5 (processos) e 1 ex. francesas. 

STL - 2 processos ciclomotor 1 MT J. 
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Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do movimento 

de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 120 processos já incorporados, 

mas não inseridos na base, na sequência da requisição à consulta pelo DPTU, abrangendo 

todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 20 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

Serviço de Leitura. 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e 

diplomas legais. 

Foram preenchidas 1 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

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 529 registos. 

Reorganização da base de fotografias, modificação da localização dos ficheiros, 

colocação de nova hiperligação, localização do positivo da foto (\\dcserver) - fotos a 

cores 1. (39 pastas). 

Incorporação de processos F vindos da D0SUA (33 processos). 

Conferência de guias remessa de processos vindos da D0SUA. 

Inserção de 85 fotos (Thumbnail), na base de fotografias incluindo descrição, 

hiperligação, localização do positivo, medidas da foto, etc. (\\dcserver). 

Retificação da base ACCESS 

Livros Jorge Peixinho 
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Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo. 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente ... 79. 

Número de pedidos mensais ... 22. 

MAIO 

CULTURA 
CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

111\I 

Dia Hora 

7 21h00 

8 21h00 

9 16h30 

VI 14 21h00 

~ 15 UhOO 

anema-Teatro Joaquim d'Almelda 
RELATÓRIO MENSAL 

Malo2021 

cateaorla Acordo Nome 

Teatro 
Protocolo de 

COiaboração 
Nó - Companhia Mascarenhas-Martins 

Musica CMM/PICA A Garota Não 

Musica CMM Jovens Solistas da Metropolitana 

z 16H30 
Teatro de Rua Artemrede 

O meu pequeno grande mundo (COiinas do 
w 

Oriente) 
~ 

22 17H30 

19h00 Musica Acordo Produção António ZambuJo 

29 UhOO Teatro CMM A Ilha de Plastlco 

29 16h30 Cinema CMM Cinema - Toni Erdmann 

TOTAL 

Dia Hora cateprta Ac:ordo Nome 
li) 

21h00 REUNIÃO CMM ASSEMBLEIA MUNICIPAL a, 3 
V, "'C REUNIÃO REUNIÃO DE CAMARA f CV 12 15HOO CMM ... "'C 26 15HOO REUNIÃO CMM REUNIÃO DE CAMARA ::, ·s: o 
~ 

TOTAL 

TOTAL Eventos+ Atividades 

Público Receita 

29 112.50( 

42 122,50€ 

22 40,00E 

108 500,00E: 

13 55,00( 

45 0,00( 

10 0,00 € 

241 5090,00( 

47 0,00( 

7 21,00( 

564 

Participantes 

10 

5 

4 

19 

Ili 

105 



PROMOÇÃO CULTURAL 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Face à situação pandémica em que nos encontramos, é urgente controlar a propagação do 

novo coronavírus 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 passiveis no combate a este vírus, sem 

colocar em causa os serviços essenciais. 

Assim sendo, durante o mês de maio, houve uma aposta mais 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", entre outros 

ateliers presenciais, a saber: 

Nome da atividade Data Informação Participações 

1 O.ª Ronda de perguntas sobre o Parque 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira Municipal Carlos Hidalgo Gomes de 

Património do Concelho" Loureiro 7 participantes 
05 de maio 

(05/05 - 09 /05) 

Quarta-feira 
11. ª Ronda de perguntas sobre as Festas 

Concurso "À Descoberta do Populares de São Pedro 13 participantes 
Património do Concelho" 12 de maio 

(12/05 - 16/05) 

Quarta-feira 
12. ª Ronda de perguntas sobre o Moinho 

Concurso "À Descoberta do de Vento do Esteval 3 participantes 
Património do Concelho" 19 de maio 

(19/05 - 23/05) 

Atividade temática em torno da exposição 

"Sabias que ... Conhecer a Quarta-feira "ENERELIS - a criação de um mundo 10 alunos+ 1 

Banda Desenhada" 26 de maio novo", com alunos do 11. º ano do Curso professora 

de Multimédia (ESPJS) 

Concurso "À Descoberta do Quarta-feira 13. ª Ronda de perguntas sobre a Arte 

Património do Concelho" Urbana no Montijo 
2 participantes 

26 de maio 
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(26/05 - 30/05) 

Atividade temática em torno da 
Domingo programação da Festa da Flor - Mercado 

belas!" da Flor no Jardim 
20 participantes 

30 de maio 
Municipal Casa Mora 

TOTAL 56 participantes 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 74 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Grupos: 14 

Individuais: 60 

Dias da semana: 25 

Fins de semana: 49 

Descrição dos Grupos visitantes: 

- No dia 21 houve a visita de estudo de um grupo de 14 alunos do Centro Paroquial da 

Atalaia, o grupo foi dividido conforme instruções do Serviço de Proteção Civil da CMM. 

- No dia 29, sábado, houve a realização do concerto com Luis Sequeira inserido na 
programação cultural Mural 18 e assistiram ao espetáculo 27 pessoas que visitaram o museu 
individualmente. 

Outras atividades 

- Levantamento da Exposição intitulada "Os Relógios de Sol e a Matemática" na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 
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- Montagem da Exposição no Museu Agrícola; 

- Visita guiada on-line da Exposição "Os relógios de Sol e a Matemática", inaugurada 
no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, pelas 16h00; 

- Filmagem do Museu Agrícola pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas para 
filme genérico sobre os vários espaços museológicos do concelho do Montijo para 
integrar nas comemorações do Dia 18 de maio; 

- Vários contactos com os colegas do Cinema Teatro Joaquim de Almeida para a 
realização do espetáculo no dia 29 de maio; 

- Preparação da sala de Exposição permanente para a concretização do espetáculo 
inserido na programação cultural "Mural 18" no dia 29 de maio, às 21h00 com o 
músico Luis Sequeira; 

- Realização do espetáculo com o músico Luis Sequeira no dia 29 de maio no museu 
agricola com vinte e sete pessoas de público; 

- Realização de visitas guiadas individuais aos visitantes do Museu; 

- Agendamento de visitas de estudo ao Museu Agrícola; 

- Limpeza e lubrificação das engrenagens de um descarolador de milho manual; 

- Restauro de dois postigos; 

- Restauro de três ancinhos de ferro; 

- Restauro de um ancinho de madeira. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

- "Eppur si muove [o tempo]" exposição antológica de fotografia de Roberto Santandreu 
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Continuação da supracitada exposição, da autoria do reputado fotógrafo Roberto 

Santandreu, que estará em exibição até ao dia 12 de junho e cuja inauguração aconteceu 

a 06 de abril. Esta é uma exposição antológica, que nos permitiu o reencontro com o autor 

que tem colaborado com a Galeria Municipal, praticamente, desde o seu início. 

No dia 29 de maio, sábado, o autor esteve presente, a partir das 15h para receber os seus 

visitantes, dando-lhes a conhecer, as histórias por detrás das fotografias que apresenta 

nesta exibição. Estiveram presentes 31 pessoas. A Galeria esteve aberta até às 19h00. O 

autor realizou outras visitas com convidados seus, num total de 15 visitantes. 

Durante o mês de maio, a exposição recebeu mais 362 visitantes, totalizando assim, até 

ao final do mês de maio 505 visitantes. 

- "Menina mulher" exposição de Xana Abreu 

Continuação dos trabalhos de preparação, planificação e produção da acima referida 

exposição, já iniciados em abril, que conta com os trabalhos de pintura e duas esculturas 

da autoria de Xana Abreu das séries ln your skin e Timeless. A inauguração está agendada 

para o próximo dia 19 de junho próximo. O seu trabalho é um "convite irrecusável para 

penetrar no inconsciente: o dela, o da imagem e o nosso." 

Nota: A Galeria Municipal, durante o mês de maio retornou ao seu horário habitual, de 

pré-covid, de segunda a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, reabrindo 

assim, as suas portas aos sábados. 

- Presença da Galeria Municipal online 

O lnstagram da Galeria Municipal foi criado a 27 de abril de 2020. O número de seguidores, 

em abril, subiu de 485 para 506, e em maio subiu para 524, tendo tido assim, angariado 

18 seguidores. Foram colocados, em maio, 6 stories e posts sobre a exposição Si Muove de 

Roberto Santandreu, assim como foi lançada a entrevista realizada com o autor. 

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 

As visitas a este equipamento totalizaram 53 visitantes 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Biblioteca Municipal Manuel Gtraldes da Silva {Central) - Maio 2021 

• Inscritos 4 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 134 Utilizadores e 155 documentos 

• Consulta Local Adultos O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet Adultos O Utilizadores 

• Consulta Local Infanta/ Juvenil O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet Infanta/ Juvenil O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 157 Frequentadores 

• Visitas Infanta/ Juvenil 
O Visitantes 

(Ateliês de promoção da leitura e das literacias) 

• Visitas a Exposições O Visitantes 
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"Hora do conto" e "Atelier infantil de Expressão Plástica" 

da Biblioteca Municipal Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração 
Título 

N.º de 

(minutos) Visualizações 

01/05/2021 Hora do Conto - "Os Ovos Misteriosos" 8m20s 150 

01/05/2021 Atelier Infantil - "Uma Prenda para a Mãe" 14m48s 277 

Mercado da Flor no jardim casa Mora, Hora do Conto - "A Arvore Elvira", 
30/05/2021 

participaram 32 pessoas entre crianças e adultos. 

-*Número de visualizaçoes em 01/06/2021 . 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 
Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanqueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Pegões 

IMedi@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 
municipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 

GABINETE DA JUVENTUDE 

MAIO 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 
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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 pelas pandemia. 

Acolhimento de grupos de jovens ao abrigo do Programa ERASMUS+ para a realização de 

estágios profissionais em Montijo. Planificação e agendamento de actividades culturais 

para os grupos. 

PROJETOS MUNICIPAIS 

Semana da Juventude 21 a 30 de Maio 2021 

O Gabinete da Juventude da Câmara Municipal do Montijo, dinamizou a Semana da 

Juventude que decorreu de 21 a 30 de maio de 2021, num registo presencial e online, com 

a particularidade de que todas as actividades presenciais foram transmitidas em streaming 

no facebook do Gabinete da Juventude, estando disponíveis no youtube para visualização. 

Para todas as actividades foram criados links de participação e visualização. 

A edição deste ano vai contou com várias iniciativas como a Mostra de Oferta Educativa e 

Formativa, webinars onde se abordaram as temáticas das Fake News, Igualdade de Género, 

Sustentabilidade, Alterações Climáticas, conferências, concertos, Mural de Arte Urbana, 

Drive ln e ainda com a rubrica que deu mote à semana da Juventude Montijo uma 

Juventude que Marca, que contou com a participação e colaboração de várias 

personalidades e Jovens do Montijo (distinguidos na atividade Jovens que Marcam de 2019) 

que de alguma forma se têm vindo a destacar nas suas áreas de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Assim, a Mostra de oferta Educativa e Formativa realizou-se nos dias 21 a 22 de maio, no 

Jardim Municipal da Casa Mora no Montijo, tendo contado com a presença da Escola 

Secundária Jorge Peixinho, Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Associação para 

Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Escola Técnica Profissional da Moita, 
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CENFORMA, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Superior Técnico que 

deram a conhecer as suas ofertas de ensino e trabalho. No decorrer da Mostra, dinamizou

se ainda no dia 21 de maio a conferência intitulada: A Transformação Digital na Educação. 

Que Futuro? na sala azul da Casa Mora, dividida em dois painéis, no periodo da manhã e da 

tarde tendo contado com a presença de oradores e convidados online e presenciais, que 

falaram sobre as questões do ensino á distância em tempos de pandemia e pós pandemia. 

Pelas 10h30 deu-se a sessão de abertura do I Painel, "Transformação (digital) e Desafios da 

Escola Pós-Pandemia", pelo sr. Vereador José Manuel Santos, vereador do pelouro da 

juventude, tendo os trabalhos contado com a presença do prof. José António Moreira -

Universidade Aberta, do prof. Bruno Moreira- Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, que 

moderou o debate, bem como do prof. Guilherme Rocha -Escola Técnica Profissional da 

Moita. 

O li painel "Boas práticas em tempo de Emergência Educativa Digital" teve início pelas e 

contou com a presença do prof. José Miguel Sousa - Diretor CFAE Edufor - Mangualde, do 

prof. Fernando Belo -Escola Profissional do Montijo, do prof. Mário Novais- Conselho 

Municipal de Educação, que moderou o debate, da prof. Bernardete Lopes - Escola 

Secundária Jorge Peixinho, bem como da sra. Vereadora Maria Clara Silva, vereadora do 

pelouro da Educação, que encerrou os trabalhos. 

No dia 21 podemos ainda contar com os workshops de Acesso ao Ensino Superior e Mercado 

de Trabalho dinamizado pela associação lnspiring Future para duas turmas da escola 

secundária poeta Joaquim Serra e Escola Profissional do Montijo, respetivamente. A manhã 

do dia 21 foi ainda animada por apontamento musical, com guitarras acústicas realizado 

pelos alunos do Conservatório Regional de Artes do Montijo. No período da tarde, foi ainda 

entregue o Prémio ao Vencedor do IV Concurso Linha Gráfica Semana da Juventude "A Tua 

Ideia A Nossa Imagem" 2021, que antecede a Semana da Juventude, a Marcos Lopes, que 

participou e criou a imagem deste ano para a Semana da Juventude. A tarde terminou com 

o set do DJ Gamiix, vencedor do Young DJ Contest. 

O dia 22 a Mostra abriu pelas 10h00, com a atuação do grupo de precursão A NAU A RUFAR, 

seguido pela apresentação dois apontamentos de dança clássica e contemporânea levados 

a cabo pela classe de dança do conservatório Regional de Artes do Montijo. Pelas 18h00 

deu-se a apresentação do CD e Concerto "Os Vertigem", Banda Vencedora do Ili Mostra de 
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Bandas Semana da Juventude 2020, que devido à pandemia não tinham tido até à data a 

oportunidade de apresentar o seu trabalho publicamente. 

De 24 a 30 de maio, todas as atividades realizaram-se online e em streaming, com a 

realização dos webinars organizados e promovidos pelo gabinete da juventude com os 

parceiros que se mencionam, nomeadamente, dia 24 de maio I Webinar Fake News em 

parceria com o IPDJ, dia 25 de maio Webinar Igualdade de Género I Conhecer Para Proteger, 

em parceria com a Casa Qui na pessoa da Dra. Rita Paulos, dia 27 de maio, Webinar 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 A Nossa Marca, em paceria com o 

CLDSG4 Roda Livre, dia 28 de maio, Webinar Greve Climática Estudantil em parceria com 

a Greve Climática Estudantil. Todos estes webinars, para além de estarem disponíveis no 

youtube, contaram com a presença online de turmas das escolas secundária poeta Joaquim 

Serra e profissional de Montijo, onde os alunos no final de cada sessão, tiveram 

oportunidade de colocarem questões e interagirem com os oradores. 

Durante a semana, realizou-se ainda uma mostra associativa online, onde o movimento 

associativo que respondeu ao convite do gabinete da juventude para participar com 

conteúdos online, AJDCR Montijo, Sociedade filarmónica 1° de Dezembro, Batucando, 

Kenshin Ryu Jujutsu, Associação de Escoteiros de Portugal Grupo 123, Gil Teatro, MusiMusa, 

tiveram a oportunidade, como já mencionado, de divulgar, promover e dar a conhecer o 

trabalho que é realizado nas suas associações e com os nossos jovens. 

Contámos ainda com a presença de várias personalidades Montijenses, nomeadamente, 

Ricardo Labreca, Elisabete Jacinto, Tiago Correia Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr., Luís 

Sequeira, que de imediato acederam ao convite do Gabinete da Juventude para 

participarem na semana com um vídeo, inspirador e motivador para os jovens que vivem 

no concelho, sob o lema, "Montijo, uma Juventude que Marca", que ao longo da semana 

foram disponibilizados nas redes do gabinete e edilidade. Ousámos ainda criar os Encontros 

Improváveis, onde duas gerações falam das suas vivências e juventude no Montijo e o que 

representa para eles, neste caso Elisabete Jacinto com Tiago Correia e as duas gerações 

pai e filho, Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr. Contámos ainda com a presença dos nossos 

jovens que marcam nomeadamente Gustavo Lebre, Mariana e Andreia Serrão, que deram 

o seu testemunho enquanto jovens, montijenses e atletas, motivando todos os seus pares 

e mostrando mais uma vez que "Montijo, uma Juventude que Marca". 
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A;nda onUne e stream;ng, a 29 de Ma;o, reaUzou-se o concerto com a banda BOND, nas 

;nstalações da Academ;a JuvenH DCR Mont;jo/Estúd;o Feedback. 

A 24 de Ma;o, Ivo Santos, o writter de arte urbana "SmHe", deu ;nicio ao mural de arte 

urbana alus;vo às festas populares de São Pedro, homenagem que o Gab;nete da Juventude 

qu;s prestar à comun;dade p;scatória e que fará parte do roteiro de arte urbana do MonUjo, 

no coração do Bairro dos pescadores junto ao Museu Munk;pal dos Pescadores. No d;a 30 

de Ma;o, Ivo Santos, Smile, conversou com o gab;nete da Juventude sobre o seu mural, a 

;nspfração, o s;gnificado da sua arte e a m;nucia da mesma que o levou a necessitar de ma;s 

dois d;as para a conclusão do mural, lembrando que uma a obra nunca se dá por terminada, 

há sempre espaço para melhorar, mas temos de nos saber d;stanciar! A sua conclusão e 

;nauguração do mural, deu-se d;a 1 de Junho pelas 16h30, onde ma;s uma vez contámos 

com a presença do grupo de precursão A NAU A RUFAR, com a presença do executivo 

camarário, pres;dente da Junta de fregues;a do Mont;jo e Afonsoefro, do art;sta, corpo 

execuUvo da SCUPA, bem como conv;dados. 

No d;a 28 de mafo t;vemos uma vez ma;s cinema DRIVE IN com o filme OUSADAS E 

GOLPISTAS. Como hab;tualmente o Drive ln decorreu no largo da fefra (junto à Rua Antón;o 

Fortunato de Sousa, perto da sede da ANAU, com entrada l;vre, todav;a suje;ta a inscrição 

prév;a. Mais uma vez contámos com a colaboração dos jovens da equipa de suporte, da 

escola profiss;onal, que apo;aram na entrada e estacionamento das v;aturas no recinto. De 

um total de cerca de 90 ;nscrições, o recinto recebeu cerca de 50 v;aturas, perfazendo um 

número ;nd;v;dual de cerca de 113 pessoas sens;velmente. 

Todas as at;v;dades decorreram de acordo e med;ante as ;nd;cações da DGS cumprindo as 

regras em v;gor, tendo sido elaborados dois planos de cont;ngênda, um para a Mostra de 

Oferta EducaUva e Format;va, e um outro para o Drive ln. 

O Gabinete da Juventude, planificou, d;nam;zou, acompanho todas as act;v;dades que 

decorreram e está agora a proceder a todas as dfügências ;nerentes à conclusão do 

processo, Semana da Juventude 2021. 

Concurso de Poesia e Fkção Narrativa 
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Realização de contactos com os membros do júri a constituição de painel para o X concurso. 

Divulgação nas redes sociais, site e outros meios ao dispor da autarquia. 

O concurso de Poesia e Ficção Narrativa "Montijo Jovem" é promovido anualmente pela 

Câmara Municipal de Montijo com o objetivo de revelar novos talentos no domínio da 

criação literária. 

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 atividades online e inscrições para as várias valências do Festival. 

Participação nas reuniões de trabalho, divulgação das atividades. 

Informações disponíveis em https://www.festivalliberdade.pt/ 

Inscrição no Festival da Liberdade da Sinfonias e Eventos, envio da banda representante do 

conselho de Montijo para o palco paz, Os Vertigem, vencedores da última Mostra de Bandas 

Semana da Juventude 2020. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude I Outras 

Divulgação online de atividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afetas ao Gabinete da Juventude. 

• Participação das técnicas do gabinete da Juventude no webinar Porto Youth Work, 

Planos Municipais para juventude a ter lugar online, dia 10 de Maio; 

DURANTE O MÊS MAIO REALIZOU-SE: 

• Realização e envio do relatório de atividades; 

o Envio dos materiais para a agenda; 

• Articulação com os respetivos serviços relativamente às medidas de segurança e 

higiene face à C0VID- 19; 
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Qi Realização de contactos com a Movijovem, face à reformulação do passe Jovem 

municipal; 

o Articulação e colaboração com outros serviços no âmbito de atividades a dinamizar 

no decorrer do mês; 

O Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

G Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

G Atualização de conteúdos, divulgação de atividades, eventos e informações nas 

páginas das redes sociais afetas ao gabinete; 

G 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 

1:·y. !111-1,: ,l,\11•11• I .,! 11 . 1 

Aconteci mentes Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos e aulas Vários Letiva/treino 380 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Aconteci mentes Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos - - . 

Sala Desportiva - Ginásio do Pavilhão Municipal N. º 2 

Aconteci mentes Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

- - . . 
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No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações desportivas, 

constatamos apenas a utilização do Pavilhão Municipal N. º 1, com a utilização do Montijo 

Basket Associação, Casa do Benfica de Montijo e Escola Profissional de Montijo 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

Não houve registos de utilização nas instalações desportivas. 

Apoios logisticos atribuidos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nivel da cedência das 
instalações desportivas municipais no presente mês. 

Mês: maio Ano: 2021 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 
Clube/ Entidade Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

Escola 
Profissional de 
Montijo 475 

Montijo Basket 
Associação 451,25 209.12 

Casa do 
Benfica de 
Montijo 403.75 104.56 

Academia 
Juvenil Bairro 
Miranda 156.84 

AMODIN 209.12 

UNIDOS 52.28 

VALOR TOTAL 
, . . - .. -Atraves do quadro ac1ma, constatamos apenas a ut1l1zaçao do Mont110 Basket Assoc1açao, 

da Casa do Benfica de Montijo e da Escola Profissional de Montijo, considerando que o 

Pavilhão Municipal N.º 2 está a funcionar como centro de vacinação do Covid-19, houve a 
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necessidade de se realizarem os jogos oficiais ao fim-de-semana também dos seguintes 

Clubes na modalidade de futsal, AMODIN, UNIDOS e AJBM. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Fazendo um balanço da Escola Municipal de Natação, desde o inicio da renovação que 

ocorreu a 10 de agosto até ao dia 25 de maio de 2021 do corrente ano, nas Piscinas 

Municipais Cobertas do Montijo, podemos concluir nos quadros abaixo descriminados, que 

atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 352 utentes, havendo ainda 91 vagas por 

preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 52 utentes em Lista de Espera. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades durante o corrente mês. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Maio 

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 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos 

Elaboração e envio de protocolos 

Receção de protocolos 

Tiragem de processos para atendimento, 

Tiragem de processos das sacolas 

Organização, Acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas 
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Base de dados de Obras Particulares. 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do 
movimento de pedidos de consulta e devoluções. Foram introduzidos 120 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 27 contribuintes já existentes nos processos da DPTU. 

1 ncorporações. 

DOSUA - 55 processos F. 

Serviço de Leitura 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documento e diplomas 

legais. 

Foram preenchidas 1 ficha de leitura relativa a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas. 

Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de 
documentos de vários serviços da CMM. 

Atualização na base de dados de publicidade. 

Resposta aos pedidos de documentos existentes no arquivo para diversos serviços. 

Organização do arquivo fotográfico. 

Inserção das licenças de condução, no ficheiro Access num total de 488 registos. 

Reorganização da base de fotografias, modificação da localização dos ficheiros, 
colocação de nova hiperligação, localização do positivo da foto (\ \dcserver) - fotos a 
cores 1. 

Incorporação de processos F vindos da DOSUA (33 processos). 

Conferência de guias remessa de processos vindos da DOSUA. 

Inserção de 20 fotos (Thumbnail), na base de fotografias incluindo descrição, 
hiperligação, localização do positivo, medidas da foto, etc. (\\dcserver). 

Retificação da base ACCESS 

Livros Jorge Peixinho 

Livros Humberto Ávila 
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Digitalização do livro de atas B/A/1/Lv 27 (199 páginas digitalizadas) 

Transformação dos ficheiros TIFF do livro 27 em atas individuais (PDF's) atas dos anos 
de 1952 a 1953 (52 atas) 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo 

Número de pedidos mensais - 32. 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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Lisboa 2014-2020 (Eixo temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) 

- Projeto CRIA, apresentada pela Autarquia no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada 

pelo Organismo de Gestão em 17/10/2019, no mês de abril, mais propriamente no dia 19, 

a Câmara Municipal recebeu uma notificação da Autoridade de Gestão (AG) relativa à 

Decisão de Aprovação do Pedido de Alteração (PA) da referida Operação, o qual tinha 

submetido no passado dia 15 de março. 

No dia 27 de abril, recebeu ainda orientações da AG relativas à forma de aferição e 

monitorização dos indicadores de resultados a submeter em sede de formulário de saldo 

final, no balcão 2020. Posteriormente à receção destas orientações, a Divisão de Educação 

preparou a submissão de saldo final das duas operações candidatadas - CRIAI e CRIA li. As 

submissões ocorreram nas seguintes datas: 

29 de abril - submissão do saldo final da Operação CRIA 1: pese embora esta submissão já 

tivesse ocorrido em março de 2020, a mesma teve de voltar a ser submetida devido ao 

facto de, em abril/2021, a DGEEC ter remetido à AG, com um atraso significativo, as 

estatisticas oficiais de retenção e indisciplina, para análise e aferição dos indicadores de 

resultado e de realização. Perante esta situação, a AG solicitou a todos os municípios que 

efetuassem nova submissão, tendo em conta os novos dados disponibilizados. 

30 de abril - submissão do saldo final da Operação CRIA li. 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 

No âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais no dominio da 

educação, concretizada pelo Decreto-Lei n. º 21 /2019 de 30 de janeiro, na sua atual versão, 

realizou-se, no dia 19 de abril, no Laboratório de Aprendizagem do Montijo, a terceira 

reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da implementação e 

desenvolvimento do novo quadro de competências, criada no município de Montijo. 

A reunião subordinou-se à seguinte ordem de trabalhos: 1. Informações e 2. 

Acompanhamento e avaliação da operacionalização das competências transferidas e das 

respetivas transferências financeiras. 

123 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede Escolar e Pré-escolar 

No âmbito do reordenamento e reajustamento da rede escolar, a Divisão de Educação 

participou numa reunião de concertação da rede de ofertas profissionalizantes, promovida 

pela Direção de Serviços de Educação, em conjunto com a AML, a qual se realizou no dia 

22 de abril, via Microsoft Teams. A ordem de trabalhos da reunião teve como ponto único 

a análise e concertação das propostas de rede de Ofertas Qualificantes - Cursos de 

Educação Formação (CEF) e Cursos Profissionais (CP), para o ciclo 2021 /2024. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de abril indica que foram entregues 386 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de abril, 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 abril, 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) prestados no 

mês de março. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 22 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 1 O foram 

atendimentos presenciais e 12 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. 

Refeitórios Escolares 
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No mês de abril, foram servidos os seguintes números de refeições: 13.487 almoços e 4.860 

merendas a crianças da educação pré-escolar, 35.875 almoços e 13.502 merendas a alunos 

do 1º ciclo do ensino básico, 5.382 almoços a alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

270 almoços a alunos do ensino secundário. Estes dados refletem o reinício das atividades 

letivas para os alunos dos 2º e 3° ciclos, no dia 5 de abril, e para os alunos do ensino 

secundário, no dia 19 de abril (depois do reinício das atividades letivas para os alunos da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo que já tinha ocorrido no dia 16 de março). 

No mês de abril, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de março, 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. 

Foram também efetuados a análise e o tratamento dos resultados das análises 

microbiológicas completas (amostra da refeição confecionada, mãos de todos os 

manipuladores e superfícies dos equipamentos/materiais) efetuadas nos refeitórios e copas 

dos estabelecimentos de ensino no segundo período do ano letivo 2020/2021. 

Foram ainda realizadas visitas de inspeção a quatro dos refeitórios que se encontram sob a 

gestão da Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de 

qualidade, higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades 

de produção. 

Procedeu-se igualmente à elaboração das Especificações Técnicas para a abertura próxima 

de procedimento para aquisição de equipamentos industriais para os refeitórios escolares 

sob gestão da Câmara Municipal. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de abril, os alunos das 16 turmas envolvidas neste Programa no presente ano letivo 

foram desafiados a pensar sobre os espaços que os envolvem, em especial os espaços 

públicos construídos para todos, iniciando o seu percurso através de uma narrativa, 

refletindo sobre uma terra imaginada e passando para uma visão partilhada, através da 
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promoção de processos participativos e democráticos, nos quais foram convidados a refletir 

sobre a sua visão para a cidade. 

Neste mês, foram realizadas 31 sessões (a primeira e a segunda para 15 das 16 turmas e a 

primeira para a 16ª turma. Destas 31 sessões, 28 foram realizadas em contexto de sala de 

aulas, nos respetivos estabelecimentos de ensino, e três nas instalações do LAM. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

No mês de abril, os técnicos da Divisão de Educação dinamizaram, em articulação com o 

respetivo docente, três sessões do curso de introdução às TIC para uma turma do 4° ano de 

escolaridade da EB Liberdade (abordagem ao computador, abordagem ao sistema operativo 

Windows e processamento de texto). 

Dois outros docentes do 1 º ciclo do ensino básico deslocaram-se ao LAM para dinamizarem 

aulas para os seus alunos, com o apoio de pessoal técnico da Divisão de Educação. 

No mesmo mês, os referidos técnicos efetuaram também duas reuniões com docentes para 

os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos disponíveis neste 

espaço e no Espaço Maker em Movimento (EMM). 

Apoiaram também a nutricionista da Divisão de Educação, ao nível da filmagem e edição 

de um video protagonizado pela mesma e pela cozinheira de um refeitório escolar, com o 

objetivo de promover, junto dos encarregados de educação, a preparação de refeições 

saudáveis e económicas. 

Apoiaram ainda as técnicas afetas ao Programa 'Cidadania é o meu SuperPoder!' na 

implementação de três sessões deste Programa, junto de algumas turmas de 1º ciclo 

envolvidas no mesmo. 

ESPAÇO 'TRILHOS DA CIÊNCIA' 

Durante o mês de abril, 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 procedimentos de 

aquisição de materiais e de serviços e realizou trabalhos de preparação do mesmo, com o 

objetivo de iniciar o seu funcionamento em breve. 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 
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Tendo em conta que a dimensão do autocarro em que está instalado o EMM é exígua para 

albergar uma turma devido às contingências impostas pela pandemia, os recursos deste 

espaço têm sido utilizados no LAM, em função do planeamento das aulas pelos docentes. 

Maio 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de maio indica que foram entregues 407 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de maio, 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 maio, 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) prestados no 

mês de abril. 

A técnica de serviço social da Divisão de Educação efetuou 25 atendimentos sociais a 

encarregados de educação de alunos referenciados por docentes, dos quais 1 O foram 

atendimentos presenciais e 15 via chamada telefónica e/ou vídeo. 

A referida técnica estabeleceu ainda articulação com diversas entidades das áreas 

educativa, social, do emprego e da saúde, no âmbito do acompanhamento da situação 

sociofamiliar dos alunos referenciados. 

Refeitórios Escolares 

No mês de maio, foram servidos os seguintes números de refeições: 13.286 almoços e 4.881 

merendas a crianças da educação pré-escolar, 34.666 almoços e 13.587 merendas a alunos 
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do 1° ciclo do ensino básico, 5.311 almoços a alunos dos 2º e 3° ciclos do ensino básico e 

431 almoços a alunos do ensino secundário. 

No mês de maio, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de abril, 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. 

Foram ainda realizadas visitas de inspeção a 11 dos refeitórios que se encontram sob a 

gestão da Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de 

qualidade, higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades 

de produção. 

Em maio, foi concluída a elaboração das Especificações Técnicas e solicitada a abertura de 

procedimento para aquisição de equipamentos industriais para os refeitórios escolares sob 

gestão da Câmara Municipal. 

Procedeu-se igualmente à elaboração das Especificações Técnicas e à solicitação da 

abertura de procedimento para aquisição do serviço de fornecimento de gás propano, para 

os refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e escolar 

do 1 º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, do concelho do Montijo, nos anos 

letivos 2021 /2022 e 2022/2023. 

Programa 'Cidadania é o meu Superpoder' 

No mês de maio, os alunos das 16 turmas envolvidas neste Programa continuaram a ser 

desafiados a pensar sobre os espaços que os envolvem, em especial os espaços públicos 

construídos para todos. 

Neste mês, foram realizadas 32 sessões (duas sessões por turma). Destas 32 sessões, 27 

foram realizadas em contexto de sala de aulas, nos respetivos estabelecimentos de ensino, 

e cinco nas instalações do LAM. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

128 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

No mês de maio, os técnicos da divisão de educação dinamizaram, em articulação com o 

respetivo docente, mais quatro sessões do curso de introdução às TIC (iniciado em abril) 

para uma turma do 4° ano de escolaridade da EB Liberdade (abordagem às ferramentas de 

processamento de texto e preparação de uma apresentação). 

Dois outros docentes do 1 º ciclo do ensino básico deslocaram-se ao lAM para dinamizarem 

aulas para os seus alunos, com o apoio de pessoal técnico da Divisão de Educação. 

No mesmo mês, os referidos técnicos efetuaram também duas reuniões com docentes para 

os apoiar na preparação das aulas no LAM, tendo em conta os recursos disponíveis neste 

espaço e no Espaço Maker em Movimento (EMM). 

Apoiaram ainda a nutricionista da Divisão de Educação, ao nível recolha de imagens e 

edição de um vídeo protagonizado pela mesma, com o objetivo de promover a preparação 

de um pequeno-almoço saudável. 

Apoiaram igualmente as técnicas afetas ao Programa 'Cidadania é o meu SuperPoderl' na 

implementação de cinco sessões deste Programa, junto de algumas turmas de 1° ciclo 

envolvidas no mesmo. 

ESPAÇO TRILHOS DA CIÊNCIA 

Ao longo do mês de maio, a Divisão de Educação desenvolveu, em articulação com outras 

unidades orgânicas, diversos procedimentos de aquisição de materiais e de serviços e 

realizou trabalhos de preparação do espaço Trilhos da Ciência, com o objetivo de viabilizar 

a inauguração e o inicio de funcionamento do mesmo no 1 de junho (Dia Mundial da 

Criança). 

ESPAÇO MAKER EM MOVIMENTO (EMM) 

Tendo em conta que a dimensão do autocarro em que está instalado o EMM é exígua para 

albergar uma turma devido às contingências impostas pela pandemia, os recursos deste 

espaço têm sido utilizados no LAM, em função do planeamento das aulas pelos docentes. 
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Anexos 

Gabinete Juridico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Processos Judldals 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 

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.ST8ALM (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 

Em curso período cessão 

Insolvência Pessoa Singular Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2955/16.4T8BRR 
rendimento disponível -

J4 pagamento do crédito em abril 

2021 

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 - aguar~ 
(Reg. Cemitérios} Maria Manuela Hubay Cebrian despacho saneador 

Sentença de absolvição da 

Horário em Jornada Contínua -
instância em 12,03,2021 

Ana Sofia Vicente Rodrigues CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 538/18.3BEALM transitada em julgado - pedido de 
deferimento tácito 

custas de parte apresentado em 

08/06/2021 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/11/2019 -

viação aguarda despacho saneador ! 

1 

1 



Crédito reconhecido em 

Insolvência Pessoa Singular Maria Luísa Cavaco Nunes CMM 
Juízo de Comércio do Barreiro -

Proc. 2587 /19.STSBRR 
03/12/2019 - Despacho 

Jl exoneração passivo restante em 

13/01/2020 

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.SBELSB 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 

Sentença absolvição do pedido 
Contecioso pré-contratual e Eurest Portugal, Sociedade 

CMM TAC Lisboa - 2ª UO Proc. 480/20.0BEALM 
em 03/03/2021- contra-alegações 

incidente medidas provisórias Europeia de Restaurantes, Lda. de recurso em 06/04/2021 

aguarda acórdão 

Impugnação de Declaração de 
~gência 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 

relativa à execução de contrato Unipessoal Lda. 
CMM TAF Almada -1ª UO Proc. 564/20.2BEALM e remessa para TAC Lisboa em 

03/02/2020 

Acção administrativa impugnação 
Contestação em 14/01/2020 -

acto - concurso técnico superior Cláudia Daniel Magalhães Rocha CMM TAF Almada - 1ª UO Proc. 484/20.0BEALM 
aguarda despacho saneador 

animação sociocultural 



1- DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPES~ Pâg ' 1 
CMi\RA HUMICIPAL DE !ENIIJO Ano : 2021 

Período : 2021/01/01 2021/05/31 Desagregar : Euros ·- í Grau E.ec. Orçuaent•~ Classificação De,pesu por Despe,a, pagas liquidas de reposições 
pagar de Dotações Cativos/ C011promiJsos Obrigações Ccapr011is,os Obrigações 
períodos corrigidas descativos 

1 

Período, Período Tot.1 1 atrilllsitar por pegar Pen. Ãnt , '" ; ,:rr-
Rubrica Orgànica Econ611ka Designação anteriores anteriores corrente 111, .. ,,,, IUl•PII 

(li (:fl (31 !O 1s, (61 (11 Ili •U11'PI lll• t l l-ül f!"Jl •IS1-m {2Jd00 l~1tl.i!i1 

Despen corrente UJ.034,Jl B.B0.601,61 25.302.9U,24. 11.396.443,33 U2.832,9il 10.150.835,18 10 . Ul.668,11:i 13.906 414,U I 462.174,51 05' 31.ill 
Dl DNpNu=-opa,11od l5l.H9,25 11 an.aH,&J u.nt.121,zs 6.110.'55,2& Ul.115,36 5.125.621,0, 5.913.Sll,H !ll.&U.712,01 1517.Hl,1' O.l!il 32.66 
D11 llelluneraçõe, Certa, e Permanente, 150.131,19 13.H0.110,ilO ll.312.SU,23 4.6a6.69il,OI 150.113,60 l.liJ2.HS,56 1.533.059,16 a.6as.a20,u 151.639,H 1.09 31.ST 
D12 i\bono, Varlâvei, au Eventuai, 6.018,66 tooa52,oo 398.215,95 161.592,29 6.0U,66 150.221,11 156 . 239, 11 236.623,66 5.352,52 1.50 ll 4B 
ou Segurança ,ocial 1.153,10 3.556,931, l] 2.Qj] , 1J513,Ql l.332.661,91 1.153,10 1.293 ,061,42 1, 291.214,52 121.32!,16 38.150,)9 0.03 36.35 
DZ lqui.li~dllbma•~• H.021, l2 ll.Ol7.5h,l5 &.&l!il.009,15 J.:na.222,,z ZJ.H7,Z2 l.09&.U&,15 l .1zo.a11,n ].2'0.116,11] 257.Hl,55 0,22 Zl.05 ., 

lllt'III • OIKl'QI •c..1rvo• 20.ZJ,,aa 15.172,81 1.117,11 1.'117,11 l.'117,11 7.055,00 D.OI .. frADllfedad.u • nblliclloa cornat:M 1.100,40 41.&H.151,ll 2.4161.227,90 1.&02.720,5] 1,100,10 l.5941.H5,ll l.5H.5U,5l 86t.5D'J,l7 7.175,00 0.02 JS.O& 
D11 Tt:.t.:nd~•C"Or:ni:itH 1 ,100,410 41.&H.151,83 2, 4157.227,,0 1.602.120,53 1.100,10 l.5H.H5,ll 1.5'5.5'5,5] 86t.50'J,l7 l.175,00 0.02 l&.H 
DUl .lalnlstc-apl P6bllcu ].012.7111,26 l.6t7.2U,Sl l,lU.155,52 1.119.155,52 1.119155,52 521.lH,01 ll.17 
D1111 Adll.ini,traçio Ceotral - Ena.do 5.900,00 5.900,00 5.900,0D 5.900,00 5.900,00 100.00 

Port\J.guh 
D1112 A-::U11l, t..r 1;:b C1111tul .. JJtr u 

entidade, 
D111) Segurança social 
D4114 Administração Region.tl 
D4115 Administração Local ].006.888,26 l.6U.H9,53 1.113.955,52 1, 113.955,52 1.lll.955,52 527.394, 01 37.05 
D412 Entidide, do Setor Não Lucrativo 1.100,40 1.261.119,51 810.918,31 11).865,01 1.100,10 165.964,61 167.065,01 331.113,36 6.800,00 0.09 )6.11 
D41J Famllia, 21.000,00 9.000,00 9.000,00 1.625,00 8.625,00 315,00 )5.94 
D414 Outras 120.200,00 
D42 Subsídios Correntes .. Datru dNpeeu colfflltM 4110.HO,OO ]56,110,5] 225.82',ll 225.610,611 225.00,IO 130.353,70 21',2] 5'.9] 

De,pesa de capital 22.109,23 11.231.133,89 7.349.301,62 l.607.059,61 4.484,10 1.504.025,86 1.508.509,96 !. 742.242,01 98.549,65 0.03 8.73 .. .lqa.laiqio dll NIUI dll eqita.J. 22.IOt,23 1'.Zll.665,51 6.U6.t6',61 1.155.5'7,00 41.&H,10 1.152.513,25 1.156.H7,l5 5,161.U2,61 tl.5'9,65 0.03 'J.01 ., lnDllledmciu • Rbeidio• dll cqital 12t.l'J41,ll 11'.00,,21 llt.009,21 11'.009,21 11,.00,,21 '2.13 
D71 Tr&Dllfedac:iu dll capital 12'.1741,18 llt.OOt,H lU.009,ZI lU.Oot,21 119.00,,21 92.1] 
D'Jll .lalnlstrqiN Hblieu 5.000,00 
D1111 ~ini,tração Central - E:1tado 

Portugu!, 
rm~ Adaini!tração Central - Outru 

entidade, 
D1113 Segurança Social 
D1114 Adlllni!traçào Regional 
D1115 Adainistraçào Local 5.000,00 
D112 Entidades do Setor não Lucrativo 124.171,U 119.009,28 119.009,28 119.009,28 119.009,28 95.81 
D113 Familias 
D114 Outru 
D12 Subsidio, de capital .. Datru dMpuu da c:epltal .. h-'P"H Q.a llt\TOI tiJl.,oe!tl.ml 5.000,00 
D10 DNpe,N. cm p•HiftNI financlllml 111.BH,20 81l.l2Z,'Jl 232.50],]3 232.50],]] 2]2.503,]3 510,119,10 21.lt 

Total t 205.843,60 S0.962.JJ5,5 0 32.652.219,86 13.003.502,94 181.317,De 12.254..861,61 12H2.118,12 19,648. 116,92 561.)21,2 2 0.31 24,0S 



L D&IIJMSIMl;AD DE EXECOCAO ORÇAMENTAL DA RECEU.\ .. , l 
CNWI.A >IJMICIPAL DE !ll!fIIJO ..,, : 2021 

Pniodo: 2021/01/01 2021/05/]1 Deugregu: Consideru o saldo d& gerllnc!.1 anterior nas r~eitu liquid&cu, t cobu.du : S Euro, 

~ 
-

Cb.uificação Rrceita,por Reabobo, e Restituições Receita, C:obudu Liquidas Receita por :;nu Ell.ec. Orç..entd 
Pre, l s6tt cobnr de Aeceitu 

--· 1 
Rece1t u cobrar no 

Rubr ic, Econmli c.1 Designação cortiqi d.111 períodos liquidada, anulada, cobrada, Eaitidos Pagos Ped.odo, Ped odo Total final do Pm ..,, ftl, C:"u 
anterioru btulH interiores corrente per iodo 1121-111 1:J••li! 

(li (2) ]( , t i (51 '" 111 {li 191 (101 • !Sl·!ll tlll /(111.100 li1 1t l 00 -.. - ll.7,t , lOQ , '1 121,,s,,52 12.532.ttl,U lH.6Q,,f1 1Z .Uftl2,20 2m.rn,sa 2f0 .171,51 f1 . ill, H ll .tOl .112,4' 11 . H6 .060 , A 1.010.21'2,6' , ... ..... 
li k3&1.ta liec&l U ,Jo,, *,31 l .llf.ltl,81 HJ . '51,21 1.u,.111,u 2". '51,U ZSJ.Ml,ZI J.C!S .2t2 , A l . '35.212,IO 22 . 21 
Rll [apostos diretos 16 .309 .2U,l2 1.aa11.1u, aa 253."1 ,2! 1 J . au .1u, u 251. 1151, 2il 2jJll51 , :H l 635.242,60 J.6] 5.242,60 ll. 2' 
m r•stos iadiceto, .. CclDt.dlllllçlNpuaai......• 

pc.ot.çlo toei.d• itt.âbfict-.. • _ _. 
IJ tuu, alltueGat&Upaal..._ Z.515 , IM, JJ 312 .530, '5 1,111. ll0,15 sc.,n,u 1.05,.Ms, H 1.151,51 1.151,51 l.~, N 1,0'1 .5'5,ü 1.00.ut,tz Ul.'37,75 O.H IO.IJ 
li --.. .. _._ ~ ... 20 . 023, 71 20 .02l,71 2:0 .0ll,71 20.023,71 lOOU.H .. fr: llJljf•rioclu • nblt.l!iOI ~ 1Z.1Jt.,)0,2t A.U7 ,H 5.0H.Hl,O 511,50 5.0H.&Z,, H 5,0H.&21,&, 5.0H.&2',0 61.111,7' &l .57 ... tnuf-tind,u CDrnMAI 1Z.1M , ,30,2C a.1n,u s.ou.u,,o "'·" 5.0U. &21 ,0 5,0N.&21,H 5.0U.Hl,0 11.111,7' U ,57 
1>11 -..-- 12.Ul.nt,H 16.lN,JO 5.0N.&21,0 5.0U.Ul,H 5,0U,12',I, s.ou.u,,o 1'.lN,lO U.57 
k5111 Adlll.l.nhtcaçio Centnl - tltadg 11 .1101.402,36 4.1106.151,64 4.1106 .1 51 , 64 4,906.151,64 4.906.151,64 U . 22 

Portugu,h 
1\5112 Adlli.obtcação Centnl - l)Jtru 12,.11n,16 ts.eat,as u .au,as H .H4,i5 H . 8Bt,B5 ll .60 

entiudr, 
R511) Segurança Social 
R5114 Ada.ioi,tração Rel)ion,d 
RSUS Ada.ini,1traçio Local l0J . J2'1,14 16.391,]0 89390,00 89,3110,0(1 Bll,llll!,(1(1 811.3110,00 16.3118,]0 86 .Sl 
R5l2 !1.terior - o E 
RSlJ OUttH 200,91 52.]]8,99 6U,5f 51.720,411 .,, li:2-.íóir., co rnctu .. ........ Nrrip 5.511 .714,tl 40, ,734,Jl 2.111 021,n 38.9",40 2.223.SIG, 0 1. '51,]] l,'5(,ll 14.013,14 2.1n .sto,1, 2,221.50&,10 527.170,34 1.51 ll.40 ., Mr'U woaitu 00 1'.tffllliU 102.&'1 ,0t '51,l! 10.141,15 W,H t .711,'1 112,4( 112,H H,41 t .553,75 ,.m,2.l 1.»5,81 0.01 '·" laaaita • apJtal 2.11, .711, 57 l.lll,07 111.00,20 711 , 410 ,20 711.00,20 711.490,2:0 3.311,0T n .n 
u \'ackdl t.,dit i..lfnff.1.-«.o 12 ,4N, 01 l .311,07 l.W,G 1.m,a l ."2,CI: l .3'2,G 3.3'1,0T ..... ., ttandu'11d..u ••llblÚU..Oil• 2,U2 ,.JC5, 5' 111.lll,51 TII . IJ! ,51 1 171.Ul,SI na.m,51 %7 .TI .,...., .,, ~ de Cllpltal 2.tot.)0),5' 771.lll,SI m .m,51 111.1.Jl, SI l11.1l7,51 %7 . TI 
Ull --- 2. IOZ • .JO.J,5' 171.137,.M 771 . llT,51 Til .1J7,51 lll . lJJ,SI %7.TI 
J.'111 Adllioiatnção centn.1 - t.,tildo 2. 802 . l0S, 55 178.131,5! lll.131, SS llB, 131, 51 178.131,51 21 .11 

Pcrtuquél 
Rllll2 Adainittraçio Ceotrd - OUtrH 

err,tic!Adea 
ll'1lJ 5egurU? Social 
RtU4 Adllini,tração Regioul 
RIIUS Ada.iniatração l.ocil 

"" E1.tecior - O E 

"" OUtru 

"' Subsídios de capital ... oatzu naaltu de ClpiW 
Ili a.,.J.pl Dio âtidu - 1.21',20 _ .. 

5,000,00 1 112 llallu p 11,l ,w t UWIClllnW 
113 lecm.l:Accapuai"'°'~ 

11.312.2",7' 1 li.ln.a"•" 1 114 kl4o • ~ laterior - 11.312.241,7' 11.313 .24',7' 11 .ll2 .2.tl,7' 100. 00 --· total : so.,u.11s,so 825 .340,Sj 24 .696.130,62 3 ◄ 1.,0,, 11 24.420 ,H,, U 2,0 .111,se 2,0.an ,se n.,11,u 24 , 072 . 1111, ◄ 2 2 ◄ . 1511 . 1'1,51 1.0lJ.HJ,16 0 . 11 n .2-t 
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